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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Щоб відвести загрозу від національних і економіч�

них інтересів України, її громадянам, необхідна комп�
лексна і ефективна антикорупційна політика, що
здійснюється державою і суспільством. Дійсно, Украї�
на не буде здатна забезпечити безпеку своїх громадян,
побудувати надійну і ефективну економіку, захистити
свій суверенітет, бути конкурентоздатною державою
серед країн світової спільноти, якщо буде боротися з
наслідками корупції, а не з самою корупцією, оскільки
корупція створює умови для проявів тероризму, який є
сьогодні найбільш гострою загрозою для безпеки гро�
мадян і країни в цілому.

Корупція руйнує усі встановлені правові і демокра�
тичні інститути держави і суспільства, і, як відомо, особ�
ливо негативно вона позначається на судовій і право�
охоронній системах. Корупція впливає руйнівно також
на економічну сферу: рушаться необхідні механізми
конкуренції, створюються перешкоди свободі підприє�
мницької діяльності, ущемляються права власності гро�
мадян, неефективно використовуються бюджетні кош�
ти, необгрунтовано підвищуються ціни [1, c. 172]. Саме
корупція не дозволяє реалізувати ті найважливіші еко�
номічні і соціальні задачі, які об'єктивно стоять перед
країною.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розкриттю обставин, що спричиняють виникнення
та розповсюдження корупції, присвячені роботи ба�
гатьох вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема:
М.І. Камлика, О.Г. Кальмана, М.І. Мельника, Ю.Г. На�
умова, Є.В. Невмержицького, Н.Л. Патрушевої, В.В. По�
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У статті акцентовано увагу на сутності та практичних проявах корупційних дій і необхідності проведення

антикорупційної політики. Здійснено аналіз чинників виникнення кризових корупційних явищ у системі органів

державної влади, досліджено причини корупції на основі розкриття природи причинного зв 'язку.

In the article attention is accented on essence and practical displays of corruption actions and necessity of realization

of anticorruption policy. The analysis of factors of origin of the crisis corruption phenomena is conducted in the system

of public authorities, reasons of corruption are investigated on the basis of opening of nature of causal connection.
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МЕТА СТАТТІ
Надати аналіз чинників виникнення кризових коруп�

ційних явищ у системі органів державної влади, дослі�
дити причини корупції на основі розкриття природи
причинного зв'язку та відмінності між категоріями "при�
чини" та "умови".

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Сучасні міжнародні стандарти боротьби з корупцією

визначають в якості пріоритетної міри необхідність кон�
солідації зусиль усіх держав у справі разробки дієвих
механізмів протидії корупції.

Негативним соціальним явищем, джерелом економі�
чних, політичних і соціальних ризиків для українського
соціуму є корупція. Насамперед руйнівна дія корупції
проявляється в падінні престижу й авторитету влади на
всіх рівнях, руйнуванні моральних основ суспільства, зро�
щуванні корумпованої частини публічних службовців з
тіньовими кримінальними колами, небезпеки розвитку
псевдогромадянських соціальних відносин. Соціальні ас�
пекти корупції проявляються в політичній, економічній,
культурній та інших сферах життєдіяльності українсь�
кого суспільства в масштабах, близьких до критичного
показника. Вплив корупції на адміністративне й соціаль�
не середовище державних службовців, трансформацію
їх моральних норм і цінностей, корпоративну культуру
державної служби сьогодні дуже значний.

Аналіз використання терміна "корупція" у вітчиз�
няній літературі свідчить, що вченими висловлюється
надзвичайно широке розмаїття думок щодо розуміння
суті цього явища. При цьому інколи висловлюються не
лише надзвичайно загальні, нечіткі формулювання, а й
такі, що виключають одне одного. Інший недолік знач�
ної кількості визначень корупції в тому, що як суб'єкт
корупційних дій розглядається лише особа, наділена
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державною владою — чиновник. Не враховується роль
іншої сторони, яка часто добровільно для конкретної
(заздалегідь прорахованої) вигоди пропонує хабар, ро�
зуміючи, що подібні дії і їх результат позазаконні, ма�
ють негативні наслідки [2].

Практичним втіленням проявів зловживань поса�
довців є [3, c. 106]: хабар; чинення тиску з використан�
ням посадового положення на підпорядковані структу�
ри, втручання в діяльність інших державних і недержав�
них органів, вимогу надання інформації; надання пере�
ваги заявникам, конкурсантам, не заснованого на об�
'єктивному аналізі і підготовці рішення, ринок чиновниць�
ких послуг; використання службової інформації; відмо�
ва від дачі інформації; незаконне користування держав�
ним (муніципальним) майном; економічно невиправдане
розпорядження державним (муніципальним) майном, у
тому числі закріпленим на правах господарського веден�
ня і оперативного управління; участь державного служ�
бовця в підприємницькій діяльності, зайняття іншою оп�
лачуваною діяльністю; перехід державного службовця на
роботу в підвідомче підприємство або установу, як пра�
вило, на керівні посаді; подарунки, послуги вищестоящим
посадовим особам за просування по службі.

Очевидно, що подібні негативні відхилення від нор�
мального рівня функціонування системи публічної вла�
ди деструктивно відбиваються на темпах і напрямах роз�
витку держави, створюють передумови для неприйнят�
тя влади широкими шарами населения.

Нині практична реалізація впровадження дієвої си�
стеми протидії корупції пов'язана з розробкою інсти�
туту адміністративних процедур, активного використан�
ня громадських стримуючих чинників, що акумулює
можливості: контроль громадян і юридичних осіб за
діяльністю органів державної влади і місцевого само�
врядування, регламентуючий механізм взаємодії су�
спільства і держави тощо. Проте подібні заходи є лише
частиною антикорупційної політики, яка повинна знай�
ти закондавче закріплення в спеціальному законі про
протидію корупції.

Для боротьби з корупцією і хабарництвом необхідні
глибокі перетворення. Передусім слід звернути увагу на
ті, що саме дозвільні і розподільчі функції чиновника,
успадковані від радянської епохи, породжують коруп�
цію. Ці функції мають бути зведені до мінімуму. Сучас�
ний чиновник має бути передусім высокопрофесійним
технократом. Необхідно розробити так звані адмініст�
ративні регламенти, в яких має бути чітко прописана ком�
петенція чиновника будь�якого рівня і рангу [4, c. 87].

Слід зазначити, що категорії "причинний зв'язок",
"причини" вироблені в процесі філософського осмис�
лення закономірностей існування, розвитку, взаємо�
зв'язку різноманітних предметів, явищ і процесів. Філо�
софи звертають увагу на те, що поняття закономірності
ширше від причинності, що не всі закономірні, стійко
повторювані зв'язки є причинними. Зокрема, не можна
плутати з причинними такі необхідні зв'язки, як зв'язок
у часі (зв'язок дня і ночі, пір року), зв'язок між проти�
лежностями, між властивостями і сторонами одного і
того ж явища, функціональні зв'язки та багато інших.
На відміну від вказаних варіантів, причинним зв'язком
є лише такий зв'язок між явищами, за якого одне з них
з необхідністю породжує інше. У цьому сенсі причин�
ний зв'язок досить часто іменують генетичним зв'язком.
Важливо також підкреслити саме безпосередній зв'язок
між певними явищами.

Більш доцільно під час дослідження причинно�на�
слідкових зв'язків розрізняти причини та умови певних
процесів і явищ. Це питання є дискусійним, проблема
співвідношення причин і умов остаточно в філософії не
вирішена. Отже, при тому, що все у світі пов'язане і
взаємообумовлене, серед усіх існуючих зв'язків слід вид�
іляти причинні, які безпосередньо породжують на�
слідки, і всі інші, які не породжують наслідків. До ос�
танніх відносяться і зв'язки обумовлювання, які можуть

сприяти дії причини, але без неї породити певне явище
не здатні [5, c. 89].

З'ясування вказаних моментів дозволяє перейти до
аналізу причин і умов корупції, тобто обставин, фак�
торів, які, з одного боку, безпосередньо породжують
корупційні практики, а з іншого, — сприяють їх поши�
ренню, поглибленню, видозміні.

Для розробки функціонучого механізму боротьби з
корупцією, обов'язковим є встановлення причин, що по�
роджують такі значні деформації апарату публічної ад�
міністрації. У числі подібних можна виділити [3, c. 105]:

1)  перехід від централізованої системи управління
економікою до ринкової, децентралізованої, що залу�
чає в активні політичні та економічні процеси величезні
маси людей;

2)  відсутність розроблених економічних регулятив�
них механізмів, інфляція, сприяюча певному типу еко�
номічної поведінки, розрахованої на миттєву перспек�
тиву — ризиковану вигоду;

3)  посилення податкового тягаря, що поширює зону
тіньової економіки;

4)  політична нестабільність: відсутність чітких пра�
вових гарантій, закритість і непідконтрольність влади;

5)  недосконалість законодавства і його неадапто�
ваність до нових умов розвитку;

6)  неефективність інститутів влади, їх нездатність
до здійснення покладених на них функцій; відсутність
належної правової підготовки державних службовців;

7)  низький рівень громадянської самосвідомості,
обумовлений спадом соціальної активності громадян,
розчаруванням в реформах, що проводяться;

8)  відсутність демократичних політичних традицій,
що перешкоджає розвитку інститутів громадянського
суспільства;

9)  слабкість судової і правоохоронної системи.
Серед причин корупції в Україні часто згадується "ра�

дянська спадщина". До певної міри це твердження не супе�
речить дійсності. Розростання величезного апарату конт�
ролю за виробництвом і розподілом, поширення тіньової
економіки, що почалося ще в період процвітання планової
системи, відмова України від проведення люстрації тобто
заборони колишнім компартійним діячам займати відпові�
дальні посади в урядових структурах нової держави, ство�
рили сприятливі умови для перерозподілу власності і пере�
творення влади на чи не єдине джерело збагачення. Номен�
клатура нової Української держави зберегла за собою пра�
во на контроль за розподілом — тепер уже не продукції та
пільгових путівок, а доступу до участі в приватизації, вигід�
них державних замовлень та кредитів [2].

У психології особистості виокремлюють три основні
теоретичні напрями, за допомогою яких здійснюється
аналіз причин корупційних відносин: факторна теорія,
ситуаційна теорія і компенсаторна теорія.

Факторна теорія акцентує увагу на чинниках, що
викликають схильність індивіда до корупції. Зокрема в
рамках даної теорії виокремлюються макрофактори
(історичні передумови розвитку країни, менталітет на�
роду, характер взаємин народу і влади, антикорупційна
політика держави, ступінь соціальної диференціації) та
мікрофактори (характер виховання, цінності індивіда,
частота попадання в корупційні взаємодії, вплив соці�
ального еталона, ставлення до релігії тощо). На відміну
від факторної, ситуаційна теорія відстоює гіпотезу про
відсутність в індивіда постійного ставлення до корупції.
У кожній ситуації і корупціонер, і хабародавець прий�
мають рішення про свою участь e корупційній взаємодії
з урахуванням деяких чинників: рівня власної вигоди,
рівня власного ризику, рівня власних моральних витрат.
Суть компенсаторної теорії полягає в тому, що учас�
ник корупційних відносин розглядає корупційний зв'я�
зок як компенсацію за порушення принципів соціаль�
ної справедливості (незаконне збагачення інших
індивідів, низький рівень життя, нестабільність держа�
ви тощо) [5, c. 91].
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Основною причиною виникнення корупційних прак�
тик є деформація ціннісної складової свідомості люди�
ни. Прийняття рішення — порушити чи не порушити за�
кон — залежить від питомої ваги цінностей, що перебу�
вають у конфлікті. В тому разі, якщо вказані цінності і
мотиви переходять з розряду лабільних та ситуативних
у розряд стабільних, таких, що утворюють "сенс жит�
тя" людини, можна говорити про соціально�норматив�
ну деформацію особистості. Внаслідок цього відбу�
вається відхилення поведінки особи від позитивних ва�
ріантів, підтримуваних офіційно встановленим правопо�
рядком, які відображають визнані в суспільстві цінності.

Другою важливою причиною корупції необхідно вва�
жати недоліки законодавства, вади нормативно�правової
системи, які не дають змоги зацікавленим особам реалізу�
вати свій інтерес у законний спосіб. Такий стан законо�
давства дозволяє вести мову про його корупціогенність.

Звісно, корупція виникає і розвивається під впливом
багатьох факторів, проте не всі з них можна назвати
причинами корупції і слід вважати не причиною, а умо�
вою корупції.

Умови корупції — це фактори, які безпосередньо не
викликають виникнення корупційних практик, але спри�
яють дії інших чинників — причин корупції, виступають
у ролі каталізатора останніх. Умови корупції слід розпо�
ділити на групи [5, c. 93]:

Економічні умови, які посідають чільне місце у сис�
темі факторів корупції. До них, зокрема, відносяться:

— стихійний характер господарських зв'язків,
відсутність цивілізованої ринкової економіки і нормаль�
ної конкуренції між її суб'єктами;

— інфляція, яка посилює диспропорції в економіці,
призводить до кризи державних фінансів, значно акти�
візує спекуляцію, знижує життєвий рівень населення;

— відсутність продуманої, економічно обгрунтова�
ної системи оподаткування та розподілу зібраних по�
датків;

— наявність тіньової економіки;
— низька оплата праці державних і муніципальних

службовців, особливо в середньому, найбільш масово�
му секторі обслуговування, яка провокує їх на пошук і
створення додаткових незаконних джерел доходу.

Політичні умови:
— політична нестабільність, яка формує почуття

невпевненості серед чиновників різного рівня та у біз�
нес�середовищі;

— надмірна політизація державного управлінсько�
го апарату;

— низький рівень політичної культури суспільства,
що знаходить свій прояв, зокрема, в процесі виборів, коли
відбувається купівля голосів виборців або використо�
вується популізм як засіб досягнення політичної мети;

— бюрократична традиція політичної влади, коли
більшість населення є відчуженою від процесу управлі�
ння державою та знаходиться у повній залежності від
волі чиновництва;

— нерозвиненість громадянського суспільства, яке
повинно здійснювати постійний контроль за діяльністю
державних органів, органів місцевого самоврядування
та посадових осіб;

— відсутність політичної волі у керівництва держа�
ви вести послідовну боротьбу з корупцією.

Соціокультурні умови:
— особливості історичного розвитку суспільства,

тривала практика "підношень" представникам влади з
боку населення;

— особливості національного менталітету, поши�
рення у масовій свідомості уявлень про припустимість,
ефективність та невідворотність корупційних зв'язків;

— морально�ціннісна криза суспільної свідомості,
яка спричиняє зміну уявлень людей про соціальні нор�
ми і соціальні аномалії;

— правова безграмотність громадян, погане знання
своїх прав, гарантій механізмів та процедур їх реалізації,

що створює підгрунтя для зловживання посадовими
особами своїми повноваженнями.

Організаційно�управлінські умови:
— непродумана, заплутана структура державного

апарату, що супроводжується дублюванням повнова�
жень, надмірним зростанням кількості управлінців,
відсутністю ефективної системи стримувань і противаг
між гілками влади;

— відсутність відкритості та підзвітності посадових
осіб, реальних механізмів контролю за їх діяльністю;

— наявність конфлікту інтересів;
— недостатній професійний рівень та рівень мате�

ріально�технічного устаткування працівників правоохо�
ронних органів, відсутність належної взаємодії та ко�
ординації діяльності правоохоронних і контролюючих
органів з питань протидії корупції.

Організаційні аспекти боротьби з корупцією мають
виняткове значення в справі практичної реалізації ан�
тикорупційної діяльності. У Україні доки не склалося
відносно надійною організації для боротьби з коруп�
цією, особливо у вищих ешелонах влади, організації
ефективної, реальної, незалежної від виконавчої влади
і підпорядкованоїтільки закону. І це є одним з голов�
них недоліків протидії корупції в цілому. Корупціоне�
ри — грамотні і інформовані люди, які скоюють свої
злочини не від незнання законів, а від глибокого усві�
домлення безкарності корупції в країні.

Реальна організація антикорупційної діяльності по�
винна включати [4, c. 87]: розгалужений соціально�пра�
вовий контроль діяльності державних службовців; ре�
альну підзвітність державних службовців; реальну, а не
декларовану відкритість (прозорість) процесу рішень,
що приймаються ними; істотне скорочення числа чинов�
ників; значне звуження дискреційних повноважень чи�
новників; антикорупційне законодавство, що розробле�
но на належному рівні; реально незалежні і дієздатні
правоохоронні структури; реально незалежні і відпові�
дальні суди; інші організаційні умови.

Важливим елементом що відповідає системі протидії
повинні служити заходи, спрямовані на створення ясної
процедури діяльності публічної адміністрації [3, c. 105]:
прийняття процедур або правив, дозволяючих населен�
ню отримувати в належних випадках інформацію про
організацію, функціонування і процеси ухвалення
рішень публічної адміністрації і з належним врахуван�
ням захисту приватного життя і особистих даних про
рішення і юридичні акти, що зачіпають інтереси насе�
лення; спрощення адміністративних процедур в належ�
них випадках для полегшення публічного доступу до
компетентних органів, що приймають рішення; публіка�
ція інформації, яка може включати періодичні звіти про
небезпеку корупції в публічній адміністрації.

Вищезгадані напрями удосконалення механізму бо�
ротьби з корупцією актуальні для усіх країн, у тому
числі і України, активно залученої в розробку концеп�
туально нової моделі публічного управління, заснова�
ної на прийнятті і реалізації інституту адміністратив�
них процедур.

Через системність корупції і складності протидії її
проявам програми і конкретні проекти подолання корупції
як соціального явища мають бути орієнтовані на відносно
тривалі терміни дії. Якщо корупційні зв'язки і стосунки в
Україні формувалися впродовж століть і вже стали не�
від'ємними елементами державного і муніципального уп�
равління, ведення бізнесу і приватного життя громадян,
то навряд чи можна розраховувати на масовий перехід до
стереотипів свідомості і поведінки, що різко обмежують
або виключають корупційні прояви в усіх цих сферах.

Корупційні прояви повністю неможливоо виключи�
ти ніколи, але це не може бути виправденням неефек�
тивності протидії ім. Ситуація може бути описана як
багато в чому аналогічна боротьбі із злочинністю: по�
вністю її зжити нможливо, але є суспільства, де її рівень
настільки низький, що вона не сприймається як пробле�
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ма, не створює істотних перешкод для розвитку су�
спільства, економіки, держави. Реальною метою про�
тидії корупції може стати зниження її рівня до такого,
який не буде перешкодою для розвитку країни, нашого
суспільства, економіки, політики, державного і муніци�
пального управління.

Адміністративна реформа має бути спрямована на
досягнення цілей [6, c. 93]:

— підвищення якості і доступності державних по�
слуг;

— обмеження втручання держави в економічну
діяльність суб'єктів підприємництва, у тому числі при�
пинення надмірного державного регулювання.

Для досягнення цих цілей передбачається рішення
наступних завдань: впровадження в органах виконавчої
влади принципів і процедур управління за результата�
ми; розробка і впровадження стандартів державних по�
слуг, що надаються органами виконавчої влади, а також
адміністративних регламентів в органах виконавчої вла�
ди; оптимизация функціонування органів виконавчої
влади і введення механізмів протидії корупції в сферах
діяльності органів виконавчої влади; прозорість діяль�
ності органів виконавчої влади; модернізація системи
информаційного забезпечення органів виконавчої вла�
ди; формування необхідного організаційного, інформа�
ційного, ресурсного і кадрового забезпечення адміні�
стративної реформи, удосконалення механізмів поши�
рення успішного досвіду державного управління.

Невід'ємною складовою реформування системи дер�
жавної служби є становлення професійної, політично
нейтральної та авторитетної державної служби, яка по�
винна базуватися на особистих професійних заслугах
державних службовців. Саме їх повинні оцінювати спец�
іальні комісії, уповноважені на складання списків резер�
ву на посади керівників державних органів. Для здійснен�
ня систематичного контролю за проходженням держав�
ної служби та професійними досягненнями державних
службовців передбачається запровадження системи оц�
інок під час щорічного підбиття підсумків виконання дер�
жавними службовцями своїх обов'язків і завдань. Вис�
новки атестаційних комісій є підставою для просування
по службі за умови дотримання державними службов�
цями Загальних правил поведінки. Стратегія реформу�
вання системи державної служби в Україні містить по�
ложення про активізацію роботи щодо запобігання про�
явам корупції та іншим правопорушенням шляхом зап�
ровадження періодичної ротації кадрів на окремих по�
садах, а також спеціальних перевірок щодо осіб (за їх
згодою), яких пропонують на відповідальні посади [2].

Представляється важливим реалізувати і інші обо�
сновані пропозиції і міжнародні рекомендації, що спря�
мовані на формування в країні ефективної антикоруп�
ційної політики. Сюди можна віднести і формування
державного координаційного органу, наділеного спе�
ціальною компетенцією, і розширення круга суб'єктів,
що мають право законодавчої ініціативи з питань бо�
ротьби з корупцією худе. Сучасна термінологія кон�
цепції адміністративної реформи дозволяє заключити,
що дослідження адміністративних процедур повинне ба�
зуватися не лише на розумінні останніх в якості право�
вого зразка діяльності органів публічної адміністрації,
але і визнанні їх невід'ємною частиною системи протидії
корупції [4, c. 89]. Послідовне залучення структур гро�
мадянського суспільства в управління справами держа�
ви створює основу для мінімізації проявів корупційних
правопорушень.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що

корупцію в системі апарату публічної адміністрації
можна визначити як зловживання державною владою
посадовою особою, а також керівником чи службовцем
органу державної влади для одержання будь�яких не�
законних вигод для себе чи інших осіб, пов'язаних із

проходження державної служби. Причинами корупції
в системі органів державної влади можна визначити:
зрощування державного апарату з підприємницькими і
комерційними структурами, формування їхніх ділових
відносин поза межами правового поля; ставлення гро�
мадськості до існування корупції та сприяння її розвит�
ку; складність урядової структури бюрократичних про�
цедур; лобіювання прийняття та зміни нормативно�пра�
вових актів; відсутність належного механізму здійснен�
ня ротації кадрів; низький рівень оплати праці та надан�
ня соціальних послуг.

Отже, формування і реалізація антикорупційної
політики залежить від послідовного встановлення при�
чин і умов корупції, чіткого виокремлення перших від
других. Змішування вказаних категорій може призвес�
ти до неправильного визначення пріоритетів протидії
корупції, внаслідок чого основні зусилля будуть спря�
мовані на другорядні фактори, а ключові причини ко�
рупції залишаться поза увагою. Вдосконалення еконо�
мічної та політичної системи, проведення адміністратив�
них реформ є, безумовно, важливими антикорупційни�
ми заходами, але без системного усунення недоліків
законодавства та деформації правосвідомості вони не
здатні суттєво змінити ситуацію з розповсюдженням
корупційних відносин в суспільстві.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ОБУМОВЛЕНА ОСОБЛИВОСТЯМИ СОЦІАЛЬНИХ

ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
У результаті переходу від однієї соціальної систе�

ми до іншої суспільство опинилося в ситуації, що цілком
можна умовно назвати маргінальною, тому що в її ос�
нові лежить проміжне, пограничне положення самого
суспільства. Аналіз феномена маргінальності в умовах
відсутності єдиної шкали цінностей, масової десоціалі�
зації, кризи ідентичності вимагає від дослідників адек�
ватної оцінки реального стану сучасного українського
соціуму. У зв'язку з цим поняття маргінальності набу�
ває якісно нового змісту й вимагає свого уточнення.
Полісемантичність слова надає йому подвійної інтерп�
ретації — воно може означати як граничний стан, так і
периферійне положення соціального суб'єкта. Маргі�
нальність розглядається найчастіше як явище негатив�
не, що характеризує периферійний стан маргіналів, хоча
її деструктивний тип не є визначальним для усього фе�
номена загалом, а є лише однією з форм його вияву у
світі, поряд з конструктивним. Тому важливо не про�
сто фіксувати факт наявності маргіналів у соціальній
структурі суспільства, а враховувати розходження усе�
редині самих маргіналів.

У соціально�класовій структурі України продовжу�
ються процеси соціальної диференціації та поляризації
суспільства, зокрема диференціації доходів населення.
Відбувається поступовий, складний, суперечливий про�
цес становлення нового типу соціально�класової струк�
тури на основі демонтажу існуючої соціальної струк�
тури і формування різноманітних елементів нової —
класів, соціальних верств, груп, прошарків тощо. Посту�
пово складаються контури трьох основних рівнів, верств
соціальної ієрархії: вищого, середнього і нижчого
класів. Однак зазначені рівні соціальної ієрархії не ста�
новлять цілісного утворення і багато в чому є невизна�
ченою, напіврозмитою структурою. Особливість роз�
витку соціально�класової ієрархії українського суспіль�
ства полягає в повільному збільшенні середнього класу
за швидкого збільшення вищого та нижчого класів і по�
глиблення на цій основі соціальної поляризаці.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ
Над проблемою маргінальності працювали Г.В.Ф. Ге�

гель, Э. Дюркгейм, Г. Зіммель, К. Маркс, Г. Маркузе,
Р.Е. Парк, Е. Стоунквіст, М. Фуко, М. Хайдеггер, Т. Ши�
бутані. Серед вітчизняних дослідників даного феномена
можна відзначити — А.І. Атояна, Т.В. Вергун, А.А. Гал�
кіна, З.Т. Голенкову, І.В. Гордієнко�Митрофанову,
Л.Н. Гумільова, Е.Д. Ігітханян, В.Л. Каганського, І.В. Ка�
зарінову, І.І. Кального, А.П. Лантух, В.О. Мандибуру,
І.П. Попову, І.П. Прибиткову, Е.Н. Старикова, Н.М. Хар�
ченко, В.А. Шапінського. Однак незважаючи на інтерес,
що зріс останнім часом до досліджуваного феномена з
боку різних суспільних наук, необхідно відзначити, що
маргінальність як проблема соціальної науки розроб�
лена недостатньо. Не розкриті її об'єктивні підстави,
слабко вивчені форми вияву в умовах сучасних транс�
формаційних процесів, що відбуваються в суспільстві.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування теоретико методо�

логічних підходів до визначення сутності маргінальності
як важливого феномена соціально�економічного про�
стору та дослідження основних напрямів структуруван�
ня існуючого спектру проявів маргінального і полі�мар�
гінального стану населення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналіз феномена маргінальності в умовах відсутності

єдиної шкали цінностей, масової десоціалізації, кризи
ідентичності вимагає від дослідників адекватної оцінки
реального стану сучасного українського соціуму. У зв'яз�
ку з цим поняття маргінальності набуває якісно нового
змісту й вимагає свого уточнення. Полісемантичність
слова надає йому подвійної інтерпретації — воно може
означати як граничний стан, так і периферійне положен�
ня соціального суб'єкта. Маргінальність розглядається
найчастіше як явище негативне, що характеризує пери�
ферійний стан маргіналів, хоча її деструктивний тип не є
визначальним для усього феномена загалом, а є лише
однією з форм його вияву у світі, поряд з конструктив�
ним. Тому важливо не просто фіксувати факт наявності
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маргіналів у соціальній структурі суспільства, а врахову�
вати розходження усередині самих маргіналів.

Сам термін "маргінальний" (як певний "корисний"
простір) почав вживатися ще з часів виникнення друкар�
ства і використовувався для позначення записів, нотаток
на полях, що межували з друкованим текстом. Ще одна
цікава інформація про походження терміна "мар�
гінальність" пов'язана з географічною назвою. Маргіна�
лами ще в стародавні часи називали мешканців Маргіани
(гр. Margiane, ст. перс. Маргуш). Це назва стародавньої
області в Середній Азії, яка була розташована по руслу
р. Мургаб (нині південний схід Туркменістану і північ Аф�
ганістану) ще в 1�му тисячолітті до н. е. Найперші згадки
про Маргіану були в "Авесті" і у відомому Бахустанско�
му написі. Маргіана межувала з невеликими азіатськими
країнами: Пафією на заході, на північному сході — з Со�
гдом, на сході — з Бактерією, на півдні — з Арією. Марг�
іана послідовно переходила із рук в руки і входила до
складу більш могутніх держав: Ахеменідів у VI ст. до н.
е. (пізніше захоплені Дарієм — 1), Олександра Маке�
донського — у IV ст. до н. е., а пізніше — до держави
Селевкидів і навіть до Парфянського царства [1]. Загальна
і політична культура Маргіани складалася на основі
місцевих азіатських політичних традицій, а також еллін�
ізму. Релігійні звичаї формувалися завдяки язичництву,
зороастризму, буддизму. Така релігійна різноплановість
сприяла виникненню адаптивної політичної моделі тери�
торіально�маргінальної держави. Тобто це було держав�
не утворення, яке не мало стабільності, акцентованої
незалежності і чіткої суверенної території, а мало лише
тимчасове, нетривале самостійне існування.

Сам термін "маргіна" прийшов до нас з німецької мови,
а туди слово прийшло з французької — "маргінал". Якщо
ми подивимось на маргінала з точки зору соціології, то це
— людина, яка від своєї соціальної групи відійшла, але в
ніяку іншу не увійшла. В англійській мові синонімічним є
слово аутсайдер, ізгой, чужий, побічний і тому воно близь�
ко стоїть до романського "маргінал" або "маргінес" [2].

Маргінальність завжди цікавила дослідників і ви�
ступала об'єктом соціального пізнання. Уже Г. Зіммель
вивчав соціальний тип чужинця як людини, що знахо�
диться в межах групи, але не цілком приналежної їй.
Відправним пунктом для самої постановки проблеми
маргінальності стало вивчення процесів міграції, розпо�
чате американським соціологом Р. Парком. Він увів по�
няття "маргінальна особистість" [3] для позначення
культурного статусу і самосвідомості іммігрантів, які
опинилися в ситуації необхідності адаптації до нового
для них способу життя. Р. Парк і Е. Стоунквіст, що про�
довжив дослідження маргінальної особистості, стали
родоначальниками концепції культурної маргіналь�
ності. Слідом за ними відзначену концепцію розвивали
А. Антоновські, Р. Хінрікс. Але, на відміну від своїх по�
передників, вони зосередили увагу на психосоціально�
му впливі на особистість подвійності соціального ста�
тусу і ролі, що виникають при конфлікті культур. Осно�
воположниками статусно�рольової концепції маргі�
нальності серед американських дослідників виступили
Х. Дікі�Кларк, Р. Мертон, Е. Хюз, Т. Шибутані.

Кроком уперед у дослідженні заявленої проблеми
стало розуміння маргінальності не тільки як результа�
ту міжкультурних етнічних конфліктів, але і як наслідку
соціально�політичних процесів. Ця позиція була харак�
терна для західноєвропейської соціології, що запропо�
нувала концепцію структурної маргінальності. Серед
прихильників даної концепції — К. Маркс, К. Рабан,
А. Фарж. Філософське осмислення розглянутого фено�
мена було представлено в роботах постструктуралістів
— Ж. Делеза, Ф. Гваттарі, Ж. Дерріда (вони розкривали
поняття маргінальності через порівняння з поняттям
"номадності", "децентрації"). Загалом напрацьований
досвід свідчить про те, що сформувалися три концеп�
туальні парадигми маргінальності. Це концепції етно�
культурної маргінальності, структурної маргінальності,

маргінальності соціальної ролі. Різноманітність кон�
цепцій свідчить про багатогранність даного явища і
складність його однозначного визначення.

У сучасній спеціальній літературі, переважно со�
ціологічній, маргіналами називаються люди, які через різні
обставини опинились на узбіччі соціальної організації сус�
пільства, втратили або втрачають зв'язок з виробництвом,
відчувають глибокі деструктивні зміни у соціальному та
психологічному становищі; їх маргінальність проявляєть�
ся в тому, що, знаходячись на межі між різними соціаль�
ними групами, вони характеризуються неоднорідними,
часто конфліктуючими сукупностями.

Маргіналізація — це процес зростання чисельності
та посилення впливу маргінальних груп у суспільстві.
Найхарактернішою ознакою цього явища є те, що воно
спостерігається за певними соціально�економічними ме�
жами: межею малозабезпеченості або межами, що відпо�
відно окреслюють інші численні соціальні периферії.

Маргінальність визначається шляхом застосування
певних порівняльних характеристик та показників рівня
життя, що віддзеркалюють якісні особливості цього ме�
жового або проміжного стану існування конкретної лю�
дини, групи людей чи певної соціальної спільноти (еко�
номічної, соціально�класової, демографічної, національ�
но�культурної тощо) відносно основних параметрів жит�
тєдіяльності тих верств населення країни, які є доміную�
чими у суспільстві. За своїм статусом "маргінали" — це
люди, які займають особливе економічно�периферійне
або соціально�полярне становище у суспільстві. Іншими
словами, — це верстви населення країни, які, як прави�
ло, перебувають на економічному та соціальному узбіччі.

Класифікація маргінальних груп може бути проведена
на основі їх поєднання за найбільш характерними для них
спільними ознаками. У зв'язку з цим необхідно виділити та
розглянути основні методологічні підходи, що можуть бути
покладені в основу формування зазначеної класифікації.
Тобто слід розкрити підходи, які визначають найтиповіші
характеристики та ознаки, за якими можуть бути структур�
но об'єднані основні маргінальні групи, а конкретна особа
віднесена до тієї чи іншої маргінальної групи.

Аналіз основних соціально�економічних проявів та
якісних особливостей станів маргінальності свідчить про
складність їх класифікаційно�структурної диферен�
ціації. До цього слід додати, що на рівні окремої особи
або групи одночасно може діяти чи впливати не одна, а
декілька специфічних якісних ознак, що характеризу�
ють стан маргінальності. Тобто одна й та сама людина
або соціальна група одночасно можуть перебувати не в
одному, а у декількох специфічно відмінних станах мар�
гінальності. Тому за відповідними ознаками одночасної
належності осіб до двох або навіть до трьох маргіналь�
них груп вони можуть бути віднесені до суб'єктів, яким
притаманний полімаргінальний стан існування.

Вітчизняними науковцями пропонується декілька
методичних підходів, що можуть застосовуватися для
класифікації існуючих проявів маргінального стану існу�
вання [ 4, с. 100—103].

Перший методологічний підхід грунтується на ви�
значенні стану маргінальності за економічною ознакою.
За цим підходом основні крайні прояви межового стану
матеріальної забезпеченості, що існують у суспільстві,
можуть бути представлені двома маргінальними полю�
сами: "бідні, злиденні — багаті, надбагаті". Згідно з цим
підходом до базової маргінальної групи відносяться ті
верстви населення, рівень доходів та майнового стану
яких оцінюється нижчими за певну межу, що економіч�
но визначає стан бідності або злиденності.

Традиційно, вже більше двох сторіч бідні люди, які за
рівнем особистого доходу живуть нижче певної (абсолют�
ної та відносної) межі малозабезпеченості, за своїм соці�
ально�економічним статусом відносяться до "пауперів".
Поняття "паупер" походить від латинського pauper, що
означає бідний, мало імущий. Тому такий прояв маргінал�
ізації, яким є пауперизація, за своєю суттю являє процес
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зубожіння громадян (здебільшого трудящих мас), які еко�
номічно примусово позбавляються коштів, украй необхі�
дних для забезпечення існування людини. Паупери, як
окрема маргінальна група, включають до свого складу
лише ті бідні верстви населення, які ще не перетворилися
на декласовано�люмпенізовані елементи, тобто не втра�
тили відчуття людської гідності, не перебувають у стані
морально�етичної та соціально�фізіологічної деградації.
До пауперів відносяться малозабезпечені працюючі гро�
мадяни, заробітна плата яких не відшкодовує кошти, не�
обхідні для простого відтворення їх робочої сили. До них
також відносяться тимчасово безробітні та особи, які ма�
ють мізерні доходи, отримані від випадкової роботи здеб�
ільшого на "дикому" ("тіньовому") ринку праці.

Визначення критеріїв пауперизації, її форм та при�
чин утворення цього прояву маргінальності є не�
від'ємною складовою всіх національних стратегій і про�
грам боротьби із бідністю.

Другий методологічний підхід базується на визна�
ченні стану маргінальності за тими ознаками та проява�
ми, що є найбільш характерними для антисуспільного
способу життя особи, та на врахуванні нелегітимних
шляхів добування коштів, а також кримінальних джерел
їх надходжень, що забезпечують існування цієї со�
ціально�суспільної групи. Маргіналів цього типу можна
виділити в особливу групу представників "андеркласу".

У зв'язку з викладеним раніше, необхідно зазначи�
ти, що за своїм соціально�економічним змістом маргі�
нальність є більш широким поняттям ніж "андерклас".
Вона включає у свою структуру його представників, і
тому особи та спільноти, які об'єднуються поняттям
"андерклас", мають бути включені до складу загальної
класифікації маргінальних груп.

За внутрішньою структурою "андерклас" не є одно�
рідним, хоч його й представляють соціальні групи насе�
лення, які об'єднуються за характеристиками способу
життя та джерелами і шляхами добування життєвих
благ, що є переважно антисуспільними та кримінальни�
ми. Неоднорідність андеркласу проявляється насампе�
ред у рівні доходів, що отримують його представники.
Тому за економічною ознакою він може поділятися на
дві окремі групи: на люмпенів та на кримінально�дест�
руктивні соціально активні страти.

Люмпени (від нім. lumpen — лахміття) — це декла�
совані, соціально деморалізовані, злиденні верстви на�
селення, які, як правило, живуть на випадкові доходи
напівкримінального або кримінального походження
(дрібні крадіжки, різні прояви шахрайства тощо). Істо�
рично відоме поняття "люмпен пролетаріату". Значна
частина люмпенізованого населення живе виключно на
кошти, що отримує від жебракування.

Соціальний склад люмпенізованого населення до�
сить строкатий і може бути представлений такими гру�
пами: бродяги, безхатченки (так звані бомжі); жебраки
(здебільшого це каліки та тяжко хворі особи, які також
можуть бути бездомними); алкоголіки та наркомани, які
перебувають на стадії завершення особистої соціально�
фізіологічної деградації (за певних умов представники
цієї групи входять до груп бродяг або жебраків).

Іншою маргінальною групою у складі андеркласу є
кримінально�злочинні елементи та соціальні групи на�
селення, життя яких базується на суспільно�амораль�
них нормах поведінки та відповідних їм способах добу�
вання коштів для свого життя. Характерною особливі�
стю цієї маргінальної групи є те, що особи, які входять
до її складу, мають досить високий і навіть надвисокий
рівень матеріального забезпечення та майнового стану.
До представників цього маргінального прошарку мож�
на віднести: верхівку криміналітету (це керівництво
мафії та авторитети організованої злочинності, "злодії
у законі" та ін.); кримінальну "масовку", що складаєть�
ся із грабіжників, розбійників, злодіїв, шахраїв, реке�
тирів, кілерів тощо; повій, сутенерів та представників тих
видів діяльності, що можуть бути віднесені до сфери

послуг, яка забезпечує задоволення патологічних, ано�
мально�деструктивних потреб (бажань) суб'єктів, а та�
кож представників антисуспільних форм діяльності пе�
реважно кримінального промислу; корупціонерів та
осіб, які використовують чужу власність з метою осо�
бистої користі і збагачення. Це особлива законспірова�
на група андеркласу, оскільки офіційно у суспільстві її
представники мають стабільний соціальний статус.

Слід зазначити, що особливий статус повинна отри�
мати маргінальна група населення, яка складається з
рідних і близьких кримінально�злочинних елементів і тих
груп населення, життя яких базується на суспільно�амо�
ральних нормах поведінки, відповідних джерелах існуван�
ня та знаходяться на повному їх утриманні. Необхідно
також наголосити на тому, що як наднизьке, так і надви�
соке споживання (тобто розкіш) впливають на людину так
само негативно, як і злидні, руйнують її моральні якості,
спотворюють життєві орієнтири в престижному, еталон�
ному, нерозумному, марнотратному споживанні тощо.

Як правило, за певних умов може відбуватися пе�
рехід стану кримінально�деструктивної маргіналізації
у стан люмпен�маргіналізації. Це пов'язано з досягнен�
ням особою певного віку (що не дає можливості у по�
дальшому продовжувати відповідний спосіб життя) або
з втратою здоров'я внаслідок тяжкої хвороби чи каліц�
тва, з пияцтвом, наркоманією тощо.

Можливий також і перехід стану маргінал�паупе�
ризму у стан люмпен�маргіналізації. Останнє відбу�
вається, як правило, внаслідок морально�фізіологічної
деградації особи, яка не змогла зберегти особисту
гідність та моральні якості, перебуваючи тривалий час
у стані злиднів.

Третій методологічний підхід базується на виявленні
ознак, що свідчать про набуття особою особливого ста�
тусу "соціального мігранта" або "суспільного декласан�
та". Представники цієї структурної групи у маргінальній
класифікації визначаються, насамперед, як проміжний,
перехідний "соціальний продукт", що може виникнути
у процесі різкої зміни або аномальної втрати ними сус�
пільно�класового статусу. На відміну від цієї "класич�
ної" схеми, можлива і зворотна послідовність декласа�
ційної маргіналізації. Вона може відбуватися за умови,
коли особа об'єктивно все ще залишається у рамках
представників певного класу, але суб'єктивно повністю
втрачає його ознаки. Тобто спочатку відбувається її
психоло�гічно�моральна декласація. Це пов'язано з тим,
що хоча декласація, як прояв маргіналізації, і має під
собою економічну базу, вона передусім є поняттям соці�
ально�психологічним і морально�етичним.

Вплив наведених причин не є прямим і миттєвим.
Об'єктивно викинутий за межі найманих працівників
безробітний не стає одразу люмпеном. Він до певного
часу ще може зберігати психологію класу найманих пра�
цівників та притаманну йому трудову мораль. Останнє
спостерігається навіть за умови, коли він є маргіналом,
оскільки у стані безробітного він за економічними
ознаками перетворюється на паупера.

Класично масовою фігурою соціальних мігрантів у
недалекому минулому був селянин, який перебрався
жити та працювати до міста. Неокласичну фігуру со�
ціального мігранта на цей час представляють колишні
робочі та представники так званої інтелігенції, які за умо�
ви "кризового виживання" набули статусу мілкого рин�
кового "планктону"(дрібні підприємці�торгаші) або по�
чали займатися іншими видами тимчасового "бізнесу".

Четвертий методологічний підхід базується на ви�
користанні тих проявів межових (полюсних) демогра�
фічно�фізіологічних ознак, що за певних умов або на
певних етапах життя властиві особі та вирішальним чи�
ном впливають на її суспільний статус та стан забезпе�
ченості. За цим підходом до них можна віднести групи
населення, розташовані на так званих демографічних
полюсах, на одному з яких знаходяться підлітки та мо�
лодь, які перебувають на утриманні батьків, або молодь,
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яка тільки�но розпочинає своє трудове життя, а на іншо�
му — літні люди та особи похилого віку (вже непраце�
здатні та непрацюючі).

До фізіологічних ознак, що визначають відповідний
стан маргінальності, можна віднести соціально перифе�
рійний стан, в якому опиняються тяжко хворі особи та
інваліди. Цей стан характеризується жорстким обме�
женням або повною втратою трудової функції людини
і суттєво впливає на рівень матеріального забезпечення
зазначеної маргінальної групи. Слід додати, що за пев�
них умов, передусім, коли ця суспільна категорія осіб
отримує злиденні доходи, створюється особливо спри�
ятливе підгрунтя для прискорення процесів їх люмпе�
нізації, тобто набуття ними одночасно полімаргіналь�
ного стану [4, с. 37].

На сьогодні існує значна частина молоді, літніх лю�
дей, хворих та інвалідів, які мають відносно стабільний
соціальний статус. Це спостерігається за умови, коли у
них або їх рідних і близьких є необхідні кошти (пере�
дусім, нетрудові доходи, що одержані від власності, ка�
піталу тощо) для забезпечення достатньо високого рівня
життя.

Вплив економічної кризи на процес маргіналізації
проявляється у таких явищах: розширюється "узаконе�
на периферія" активного суспільства; різко збільшуєть�
ся соціальна нестабільність лабільних груп при переході
межі між економічною неактивністю та активністю; ча�
сткова зайнятість перетворюється у звичайне і масове
явище; швидко поширюються різні види тимчасової зай�
нятості, що активно розмивають більш�менш чітку межу
між ядром та "негарантованою" периферією (одночас�
но зменшується, дестабілізується та реструктурується
і саме ядро постійно працюючого населення); виникає
значна група тих, хто залишається без роботи протя�
гом тривалого часу, а безробіття стає хронічно застій�
ним; зростає "дикий" ринок праці, утворюються групи
молоді, які зайняті виключно у "тіньовій" та "криміналь�
но�чорній" економіці.

В умовах поглиблення фінансової кризи населення
України особливо болісно починає відчуває всю гаму
негативних соціальних наслідків нового різкого скоро�
чення обсягів виробництва і відповідної зайнятості у
найбільш конкурентоспроможних галузях вітчизняної
економіки. Про обсяги скорочення класу найманих, які
працювали в національному господарстві, зокрема у
такій важливій і конкурентоспроможній галузі, як про�
мисловість засвідчує наступне. Так, якщо на передодні
отримання державної незалежності, у 1991 р. чи�
сельність найманих працівників в Україні перевищува�
ла 25 млн чол., зокрема у промисловості 7,8 млн, то на
сьогодні вона відповідно ледь досягає 11 та 3,0 млн чол.,
тобто кількість працюючих і відповідно робочих місць
зменшилась більш ніж у три рази. За цей же період на�
селення України скоротилось із 52,2 млн чол. у 1993 р.
до 42,4 млн чол. на початок вересня 2014 року, тобто ми
абсолютно втратили 9,8 млн постійного населення [5].

Найбільшу небезпеку з точки зору перспективи по�
дальшого соціально�економічного розвитку становить
те, що в умовах кризи різко знижується попит на квал�
іфікованих працівників та відбувається розростання
сфери нерегламентованих послуг та кустарного вироб�
ництва, що не потребує високої кваліфікації персона�
лу. В результаті цих процесів змінюється характер праці
і, насамперед, співвідношення її фізичних і розумових
елементів (не на користь останніх). А для представників
розумової, висококваліфікованої праці тривала перерва
у роботі, або праця у тих видах діяльності, що не відпо�
відає їхнім розумовим здібностям і кваліфікації, озна�
чає часткову або повну декваліфікацію як професіо�
налів, а у подальшому буде сприяти суспільно�моральній
деградації особистості.

Ринкові зміни суттєво знизили ефективність амор�
тизаторів, що перешкоджали швидкому сповзанню най�
біднішої частки населення країни на соціальне дно.

Скорочення сфери зайнятості для більшості населен�
ня України означає повну приреченість і відсутність у
найближчому майбутньому виходу з цієї ситуації. Не�
гативне значення мають і моральні потрясіння, пов'я�
зані з втратою роботи (зневіра у своїх силах, втрата
відчуття соціального оптимізму, самоповаги, соціальна
та професійна ізоляція тощо).

Тенденції маргіналізації у сучасному суспільстві
пов'язані не тільки з утворенням все більш широкої "га�
рантованої" маргінальної периферії і не тільки з проце�
сами, що відбуваються на її стику з основним соціаль�
ним ядром. Певною мірою вони починають впливати на
саме ядро, яке ще у недалекому минулому було досить
сталим і монолітним. У цих спільнот формуються власні
групові інтереси, власна групова психологія та мораль.
Маргінальна психологія віддзеркалює негативну само�
ідентифікацію суб'єктів цих спільнот, оскільки фор�
мується не на усвідомленні особистої групової солідар�
ності, а на відторгненні від цінностей, що продовжують
на цей час вважатися загальнонаціональними.

ВИСНОВКИ
Таким чином, маргіналізація населення як найбільш

яскравий феномен падіння рівня життя населення сьо�
годні стала одним з головних чинників, по�перше, зни�
ження соціально�економічної якості населення Украї�
ни, і, по друге, суттєвого погіршення режиму його від�
творення, що призводить до прискореної депопуляції.
Саме тому ефективна державна підтримка належного
рівня життя найбільш соціально вразливих верств насе�
лення, передусім молоді, вдосконалення соціально�еко�
номічних механізмів їх суспільного захисту є надзвичай�
но важливим напрямом державної політики, щодо про�
тидії демографічній кризі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Функціонування підприємств в умовах ринку зумов�
лює трансформацію підходів до якості бухгалтерської
інформації, необхідної для прийняття рішень управлі�
нським персоналом. Це зумовлює необхідність удоско�
налення організації та методики бухгалтерського обліку
та контролю поточних активів як основи інформацій�
ного забезпечення управління заготівельною, виробни�
чою та збутовою діяльністю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивчення методики теоретичного та практичного
обгрунтування питань, пов'язаних з управлінням, орга�
нізацією і веденням бухгалтерського обліку, контролю,
економічного аналізу поточних активів займались
вітчизняні вчені, зокрема: О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець,
Б.І. Валуєв, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, З.Ф. Канурна,
Г.Г. Кірейцев, М.М. Коцупатрий, В.Г. Лінник, Б.М. Лит�
вин, Л.В. Нападовська, В.В. Сопко, М.С. Пушкарь, М.Г. Чу�
маченко, В.Г. Швець, В.О. Шевчук. Водночас потребу�
ють подальших досліджень проблемні питання, пов'я�
зані з уточненням понятійного апарату, удосконален�
ням методики бухгалтерського обліку капіталізованих
витрат в частині оборотних активів, методики внутріш�
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Функціонування підприємств в умовах ринку зумовлює трансформацію підходів до якості бухгалB

терської інформації, необхідної для прийняття рішень управлінським персоналом. Це зумовлює неB

обхідність удосконалення організації та методики бухгалтерського обліку та контролю поточних активів

як основи інформаційного забезпечення управління заготівельною, виробничою та збутовою діяльністю.
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an information security management stockpiling, production and marketing activity. The article deals with the
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нього контролю облікового відображення їх викорис�
тання та порядку розкриття інформації на різних стад�
іях господарських процесів, враховуючи тривалість опе�
раційного циклу та керуючись системним підходом.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є обгрунтування організацій�

них і методичних положень, а також розробка практич�
них рекомендацій з удосконалення бухгалтерського
обліку й контролю поточних активів у системі управлі�
ння підприємств. Для досягнення мети поставлено на�
ступні завдання:

— усунути неузгодженість понять у бухгалтерсько�
му обліку, враховуючи економічну сутність оборотних
активів, з метою теоретичного обгрунтування підходів
до організації процесу облікового забезпечення прий�
няття управлінських рішень;

— удосконалити існуючу класифікацію оборотних
активів підприємства для організації та ведення бухгал�
терського обліку з урахуванням особливостей вироб�
ничого споживання оборотних активів;

— розкрити особливості організації та здійснення
контрольних процедур на підприємстві та довести не�
обхідність бухгалтерського контролю витрачання по�
точних активів з метою розподілу обов'язків суб'єктів
внутрішнього контролю.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На підприємствах оборотні активи відіграють знач�
ну роль, тому їх облік, збереження та раціональне вико�
ристання в процесі виробництва має важливе значення у
підвищенні ефективності господарської діяльності. Бух�
галтерський облік поточних активів перебуває в центрі
уваги всіх управлінських служб, що пов'язано з прагнен�
ням збільшити оборотність капіталу, вкладеного в обо�
ротні активи, адже нераціональна організація бухгал�
терського обліку їх руху може призвести до необгрун�
тованих витрат. Обсяг і структура оборотних активів у
значній мірі залежать від обсягу витрат на виробництво
та швидкості руху матеріальних цінностей [1, с. 285].

Одним з важливих факторів ефективності процесу
виробництва продукції є раціональне виробниче спожи�
вання активів, тому теоретичне дослідження економіч�
ної сутності категорії "оборотні активи" має важливе
практичне значення. Зміна умов господарювання зумов�
лює необхідність уточнення сутності таких понять, як
"оборотні активи", "оборотні кошти" та "оборотний ка�
пітал", з метою забезпечення ритмічності, злагодже�
ності та ефективності діяльності підприємства. Відміти�
мо, що в публікаціях останніх років незначна увага при�
ділена дослідженню економічної сутності понять "обо�
ротний капітал", "оборотні кошти" та "оборотні акти�
ви", а зосереджено увагу на управлінському та конт�
рольному аспектах. Проведений аналіз літературних
джерел дозволяє виділити чотири підходи економістів
до трактування сутності оборотних активів (рис. 1)

Дослідження економічної сутності оборотних ак�
тивів виявило наявність різних підходів науковців до
трактування змісту поняття "оборотні активи". Вважає�
мо за доцільне під оборотними активами розуміти гро�
шові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у викори�
станні, а також інші активи, призначені для реалізації
чи споживання протягом дванадцяти місяців з дати ба�
лансу або операційного циклу, якщо він більший за рік.

У ході проведеного дослідження виявлено пробле�
му відсутності чітко структурованої класифікації обо�
ротних активів підприємства для раціональної органі�
зації і ведення бухгалтерського обліку. Від застосуван�
ня науково побудованої класифікації оборотних активів
та віднесення об'єктів до певної групи залежить по�
слідовність ведення бухгалтерського обліку, рівень
деталізації бухгалтерської інформації, що формує не�
обхідну базу щодо групи чи певного об'єкта обліку для
управління ними. Встановлено, що основними та дос�
татніми для управління є чотири ознаки класифікації

оборотних активів: за економі�
чною природою; принципами
організації; видами (елемента�
ми), передбаченими Планом ра�
хунків; характером джерел
формування. Використання
інших ознак призведе до зрос�
тання непродуктивних витрат
часу бухгалтерського персона�
лу в частині формування інфор�
мації і не сприятиме її корис�
ності для керівного складу
підприємства [5].

За результатами досліджен�
ня доведено, що практичне
втілення прийнятих управлінсь�
ких рішень залежить від досто�
вірності сформованого інфор�
маційного середовища щодо
бухгалтерського обліку та внут�
рішнього контролю оборотних
активів на підприємствах. Кон�
троль витрачання оборотних
активів необхідно організовува�
ти на всіх рівнях управління, у

результаті чого він отримує певну ієрархію: нижній
рівень — безпосередньо контроль за виробничими за�
пасами, незавершеним виробництвом, готовою продук�
цією, який на великих підприємствах здійснюється бри�
гадами, дільницями, групами; середній — до вищепере�
рахованих об'єктів контролю належать грошові кошти,
розрахунки з дебіторами та ін. (цехи, служби, відділи);
вищий рівень — здійснюється контроль за всіма видами
оборотних активів (керівники та заступники керівників).

Дієва система контролю є надійною передумовою
сучасного удосконалення системи управління, ефектив�
ного використання матеріальних ресурсів. Для поліп�
шення бухгалтерського обліку, забезпечення достовір�
ності оформлених первинних документів, збереження
цінностей і підвищення ефективності заходів, що про�
водяться використовується внутрішній контроль [2].

Організаційне забезпечення пов'язане з упорядку�
ванням взаємовідносин між працівниками, функціональ�
ними органами контролю оборотних активів, тобто
здійснюється розподіл контролюючих функцій (рис. 2).

З урахуванням завдань внутрішнього контролю опе�
рацій з поточними активами запропоновано розподіл
обов'язків між відділами й службами підприємства, що
сприятиме забезпеченню керівників відповідними повни�
ми, достовірними та своєчасними даними з конкретними
кваліфікованими рекомендаціями. Проблеми в отриманні
оперативних даних, у частині обліку витрат виробництва
та собівартості готової продукції, виникають через не�
виконання контрольних функцій бухгалтерами, тому
важлива роль у здійсненні організації контролю за обо�
ротними активами підприємства повинна належати фун�
кціональним відділам бухгалтерських служб.

При здійсненні бухгалтерського контролю окремих
складових оборотних активів на підприємствах слід роз�
робляти спеціальну програму перевірки із зазначенням
повного переліку контролюючих робіт, завдань, а також
відповідальних за їх виконання виконавці. При скла�
данні програми бухгалтерського контролю слід врахо�
вувати, що вона повинна бути обгрунтованою та гнуч�
кою, тобто враховувати умови роботи об'єкта, що кон�
тролюється, тенденції його розвитку, цілі контролю та
витрати часу на його проведення. При визначенні пла�
нових витрат часу на проведення контролю необхідно
враховувати такі фактори, як обсяг документооборо�
ту, ступінь автоматизації обробки облікової інформації;
спосіб перевірки об'єкта (суцільний чи вибірковий); пе�
ріод, що підлягатиме перевірці. При плануванні бухгал�
терського контролю слід дотримуватися принципу гнуч�
кості, оскільки за наявності ймовірнісних подій програ�

3-й підхід – активи, 
що використовують в 
одному операційному 
циклі, обороті або 

будуть перетворені на 
гроші протягом 
одного року; 

45%

4-й підхід – оборотні 
засоби підприємств, 
що відображаються в 

активі їх 
бухгалтерського 

балансу; 
20%

1-й підхід – 
сукупність оборотних 

фондів та фондів 
обігу; 
25%

2-й підхід – гроші, 
запаси, борги третіх 
осіб, короткострокові 
фінансові вкладення; 

10%

 Рис. 1. Підходи науковців до трактування поняття "оборотні активи"
за період 1927—2012 рр.
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ма може уточнюватися або доповнюватися, виходячи із
конкретних обставин [4, с. 340].

Для отримання повної і достовірної інформації про
операції з оборотними активами потребує розробки
методика їх внутрішнього контролю, яка передбачає
визначення методів контролю або їх сукупності, що бу�
дуть використані в процесі контролю оборотних активів.
Визначено наступні етапи внутрішнього контролю вит�
рачання оборотних активів: перевірка організації обліку
матеріальних цінностей; інвентаризація незавершеного
виробництва; контроль витрачання матеріальних цінно�
стей зі складів та перевірка дотримання лімітів при ви�
дачі цінностей; загальної оцінки ефективності викори�
стання матеріальних ресурсів; перевірка стану прий�
мально�здавальних документів; з'ясування наявності
норм витрачання матеріальних цінностей та перевірка їх
дотримання; використання матеріальних цінностей на
виробництві та контроль за раціональним використан�
ням матеріалів; контроль за втратою матеріальних
цінностей, зумовленою крадіжками працівниками
підприємства, виявлення застарілих та неходових мате�
ріалів; контролю за використанням матеріалів у допом�
іжних цехах; контроль реалізації матеріальних ціннос�
тей на сторону та витрачання на соціально�культурні
заходи.

ВИСНОВКИ ДОСЛІДЖЕННЯ
На основі методів індукції та дедукції обгрунтова�

но, що під оборотними активами слід розуміти су�
купність економічних благ, виражених у грошовій, ма�
теріальній і нематеріальній формах, які залучаються в
економічний процес діяльності суб'єкта господарю�
вання у вигляді оборотного капіталу та призначені для
реалізації чи споживання протягом дванадцяти місяців
з дати балансу або операційного циклу, якщо він трива�
ліший за рік.

Узагальнення, порівняльний аналіз та систематиза�
ція поглядів вітчизняних і зарубіжних авторів на класи�
фікацію оборотних активів дозволили встановити роз�
галуженість класифікаційних ознак, що нівелює їх прак�
тичне значення. З урахуванням сутності оборотних ак�
тивів встановлено, що основними та достатніми для ви�
користання у практиці облікової роботи є чотири їх оз�
наки класифікації: за економічною природою; принци�
пами організації; видами (елементами); характером дже�
рел формування. Виділення наведених класифікаційних
ознак є теоретично обгрунтованим і сприяє використан�

ню розробленої класифікації оборотних ак�
тивів у практичній діяльності підприємств.

З урахуванням визначених завдань внут�
рішнього контролю запропоновано роз�
поділ обов'язків контролю за операціями з
оборотними активами між відділами і служ�
бами підприємства, що сприятиме забезпе�
ченню керівників відповідними повними, до�
стовірними та своєчасними даними з конк�
ретними кваліфікованими рекомендаціями.
Розроблена методика внутрішнього контро�
лю витрачання оборотних активів передба�
чає виконання наступних дій: перевірку
організації обліку матеріальних цінностей;
інвентаризацію незавершеного виробницт�
ва; контроль витрачання матеріальних
цінностей зі складів та перевірку дотриман�
ня лімітів при видачі цінностей; загальну
оцінку ефективності використання матері�
альних ресурсів; перевірку стану приймаль�
но�здавальних документів; з'ясування наяв�
ності норм витрачання матеріальних цінно�
стей та перевірку їх дотримання; контроль
за раціональним використанням матеріалів;
контроль за втратою матеріальних ціннос�
тей.
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Рис. 2. Напрями контролю оборотних активів на підприємствах
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Повноцінне входженням України в європейські та

світові процеси тісно пов'язане із формуючими про�
цесами сучасної розвинутої держави здатної забез�
печувати свої національні інтереси. Одним з головних
напрямів подальшого розвитку є забезпечення еко�
лого�соціальної компоненти поряд із економічним
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ECOLOGICAL PRIORITIES OF THE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES

Стаття присвячена екологічним пріоритетам розвитку сільських територій. Екологічний стан сільських

територій пов'язаний із негативними змінами екосистем біосфери, значним зменшенням біопродуктивB

ності і біорізномаїття, виснаженням грунтів і мінеральних ресурсів при одночасному небаченому зросB

танні забруднення всіх геосфер. Все це межує зі знищенням середовища існування людства. ДослідженB

ня генезису екологічної компоненти сталого розвитку доводить важливість даного феномену для сільських

територій України. Для забезпечення сталого розвитку території як екосистеми необхідно враховувати

взаємозв'язок економічної, соціальної, екологічної компонент її розвитку в симбіозі зі всією накопичеB

ною енергією природного середовища (поновлюваною і непоновлюваною). Розроблено основні стратегічні

аспекти розвитку екологічної політики на прикладі Закарпатської області та здійснено моніторинг наB

вколишнього природного середовища Закарпаття. Визначено складові напрями концептуальних полоB

жень стратегії екологічно сталого розвитку сільських територій. Вітчизняна політика галузі екології та

природних ресурсів повинна виходити із забезпечення загальної екологічної безпеки і розвитку міжнаB

родного природоохоронного співробітництва в інтересах нинішнього і майбутнього поколінь.

The article is devoted to environmental priorities of rural development. Ecological conditions in rural areas is

associated with negative changes in ecosystems of the biosphere, a significant decrease in biological productivity

and biodiversity, depletion of soil and mineral resources, together with the unprecedented growth of the pollution

of the geosphere. All this comes close with the destruction of the habitat of mankind. The study of the genesis of

the environmental component of sustainable development shows the importance of this phenomenon in rural

areas of Ukraine. To ensure the sustainable development of the area as an ecosystem, the relationship with

economic, social and environmental components of development in symbiosis with all the stored energy of the

environment (renewable and nonBrenewable) should be considered. The basic strategic aspects of environmental

policy on the example of Transcarpathian region have been studied and the environment of Transcarpathia has

been monitored. The composition of conceptual directions of the strategy of environmentally sustainable rural

development has been defined. The domestic policy ecology and natural resources should be based on ensuring

the overall ecological safety and the development of international environmental cooperation in the interest of

present and future generations.

Ключові слова: екологічний стан, довкілля, природні ресурси, рекреаційні ресурси, екологічна політика,
екологічно сталий розвиток сільських територій.

Key words: ecological state of the environment, natural resources, recreational resources, environmental policy,
environmentally sustainable rural development.

розвитком. Стрімкий індустріальний розвиток цивіл�
ізації почав вичерпувати існуючу ресурсно�екологіч�
ну базу, що може прискорити епоху глобальної кри�
зи, яка охопить різноманітні аспекти людського жит�
тя. Недопущення розгортання цієї кризи є одним з
найголовніших завдань людської цивілізації ХХІ сто�
ліття.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження питань екологічних пріоритетів роз�
витку сільських територій проведено у низці наукових
публікацій вчених, серед яких: О.М. Потапенко, І.О. Ір�
тищева, О.В. Коваленко, Т.В. Стройко та інші.

Необхідність досліджень обумовлена потребою роз�
робки нових концептуальних підходів до формування
екологічно сталого розвитку сільських територій та
України, в цілому. Тому дослідження питань екологіч�
них пріоритетів повинне здійснюватися у напрямі по�
шуку механізмів сталого розвитку.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ
ПРОБЛЕМИ

У попередніх публікаціях науковців закладене ваго�
ме теоретико�методичне підгрунтя для дослідження
проблем екологічно сталого розвитку. Глобальна мас�
штабність цих проблем дає можливість знаходити по�
передньо недосліджені аспекти та продовжувати нау�
кові пошуки. Так, зокрема, найбільш актуальним напря�
мом, на наш погляд, є обгрунтування напрямів концеп�
туальних положень стратегії екологічно сталого роз�
витку сільських територій..

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення стратегічних на�

прямів екологічної політики України та розробка стра�
тегічних аспектів екологічного розвитку сільських те�
риторій Закарпаття.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Забезпечення сталого розвитку сільських територій
залежить від низки чинників та умов. Одне із вагомих
місць у системі цих чинників належить екологічному фак�
тору, посилена увага до якого пояснюється підвищенням
рівня антропогенного навантаження на довкілля,
стрімким розвитком науково�технічного процесу. Сучас�
ний екологічний стан сільських територій пов'язаний із
негативними змінами екосистем біосфери, значним змен�
шенням біопродуктивності і біорізномаїття, виснажен�
ням грунтів і мінеральних ресурсів при одночасному не�
баченому зростанні забруднення всіх геосфер. Все це
межує зі знищенням середовища існування людства.

Взаємодія сільського населення і природи є фунда�
ментальною умовою існування селищних громад та
сільського господарства. Закономірності сукупного,
взаємодоповнюючого розвитку суспільства і природи
формують певний простір де особливості життєдіяль�
ності першої компоненти стають умовами відтворення
другої, їх взаємодія здійснюється в межах соціальної
сфери, і, як наслідок, підпорядковується її законам.
Населення як складова суспільства розвивається за за�
конами, обумовленими соціальними процесами. Насе�
лення є лише споживачем і регулятором відтворення
природних благ. А природне середовище, в свою чергу,
впливає на людство, і пояснюється це тенденціями роз�
витку суспільства.

Тому дослідження феномена сталого розвитку
сільських територій повинне відбуватись у напрямі по�
шуку механізмів узгодженості дій екологічних, соціаль�
них та економічних законів на різних етапах розвитку
суспільства. Якщо під імперативом розуміти обов'яз�
ковість, то імперативними компонентами сталого роз�
витку сільських територій будемо вважати екологічну,
соціальну та економічну складову.

Відомі англійські вчені Д. Пірс та К. Тернер виділя�
ють три основні підходи, які доводять переваги еколо�
гічних критеріїв над економічними [1]:

— розумна людина не повинна орієнтуватись лише
на економічну раціональність, їй слід більше уваги при�
діляти благам загального користування, використання
яких спричиняє зовнішні ефекти;

— новий підхід до економічного розвитку вимагає
відтворення самої економічної системи і всіх її складо�
вих на сталій основі;

— з часом економічний розвиток повинен ставати
все більш нейтральним щодо навколишнього середови�
ща, впливи на нього повинні звестись до мінімуму.

Деякі прихильники таких підходів пропонують за�
морозити економічне зростання в інтересах навколиш�
нього середовища. Проте при правильному екологічно
безпечному способі використання сільських територій
та сільськогосподарських угідь можна забезпечити ста�
лий економічний розвиток та сталий природній базис.

У результаті дослідження генезису екологічної ком�
поненти сталого розвитку можна визнати важливість
даного феномену для сільських територій України. Ста�
лий розвиток сільських територій — це соціально�оріє�
нтований процес економічного розвитку сіл із забезпе�
ченням екологічної та продовольчої безпеки, а також
ефективного відтворення природних ресурсів.

Концепція розвитку сільських територій повинна
включати розробку основних документів: цільових дер�
жавних програм розбудови соціальної інфраструктури
та поселенської мережі, комплексних програм соціаль�
но�економічного розвитку сільських громад та сіль�
ських рад, регіональних комплексних програм соціаль�
но�економічного розвитку сільських територій району,
області та річних планів і відповідних бюджетів соціаль�
ного розвитку сільських громад, сільських територій
району, області [2, с. 113]

Для України процес євроінтеграції повинен супро�
воджуватись Адаптацією до вимог спільної екологічної
політики Європейського Союзу. Як показує досвід
інших постсоціалістичних країн, які вже є членами ЄС,
це одне із найскладніших завдань. Угоди про вступ до
ЄС передбачають протягом нетривалого перехідного
періоду повний перехід до реалізації екологічної по�
літики, яка визначається у понад 200 Директивах ЄС
(нормативних актах, рішеннях і стратегіях). Інтерпре�
тація цієї умови означає узгодження, точніше повну
відповідність національного законодавства вимогам за�
конодавства ЄС, причому не тільки теоретично, але й,
безумовно, практично. Тож, запланований вступ до ЄС
передбачає гармонізацію внутрішнього законодавства
України із екологічними директивами Європейського
Союзу та створення адміністративного потенціалу для
контролю за його неухильним дотриманням.

Україна потребує поступового наближення своєї
політики до стандартів ЄС, що має здійснюватися з ура�
хуванням національних інтересів, умов та можливостей,
а головне орієнтуватиметься на нові, перспективні
еколого�економічні механізми, що нині реалізуються в
ЄС у рамках його стратегії сталого розвитку та моделі
еко�соціальної ринкової економіки. Про необхідність
поліпшення екологічної ситуації сільських територій
України зазначається у Концепції Державної цільової
програми сталого розвитку сільських територій на пе�
ріод до 2020 року [3]. Проте відсутній дієвий механізм
забезпечення екологічної безпеки сіл та нашої держа�
ви в цілому, що доводить необхідність та актуальність
подальших досліджень даної тематики.

Сталий розвиток сільських територій у контексті
екологічної безпеки є певним викликом для уряду Ук�
раїни та для вітчизняних науковців. Відповідь на цей
виклик дозволить, з одного боку, розробити та впрова�
дити нову модель еко�соціальної економіки сільських
територій, що спрямована на всебічне покращення
якості людського життя. А з іншого боку, вона слугу�
ватиме фундаментом для євроінтеграційного процесу
України, оскільки критерії сталого розвитку та еколо�
гічної безпеки будуть першочерговими.

Людство й досі продовжує будувати свої стосунки
з природою переважно на основі екстенсивного вико�
ристання ресурсів, без врахування її потенційних мож�
ливостей. Таке відношення до природи стало причиною
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появи як локальних, так і глобальних економічних та
екологічних криз. У зв'язку з цим, надто актуальною
проблемою стало формування нової екологічної пра�
восвідомості й нових стосунків суспільства з природою
на основі ресурсозберігаючої техніки і технологій, при
первинному використанні мінерально�сировинних і па�
ливно�енергетичних ресурсів, а також шляхом макси�
мального залучення відходів виробництва й використан�
ня їх у господарському обігу. Разом з тим, інформацій�
но�нормативне забезпечення ресурсозбереження, чин�
не в Україні, має лише рекомендаційний характер і фак�
тично не сприяє вирішенню проблеми сталого розвитку
природи і суспільства.

Для забезпечення сталого розвитку території як
екосистеми необхідно враховувати взаємозв'язок еко�
номічної, соціальної, екологічної компонент її розвит�
ку в симбіозі зі всією накопиченою енергією природ�
ного середовища (поновлюваною і непоновлюваною).
При цьому важливо виділяти якісну (корисну) її час�
тину, тобто, ту енергію, яка примножує сукупну енер�
гію середовища, і, відповідно, збільшує продуктивну
енергію ресурсного потенціалу території. Кількість
отриманої додаткової енергії відображається в енер�
гетичному балансі, який характеризує виробництво,
поступ, використання всіх видів ресурсів і дозволяє
виявити продуктивні і непродуктивні витрати енергії
ресурсного потенціалу [4], що відображено на третьо�
му рівні піраміди.

Величина сукупного суспільного продукту території
як результату виробничої діяльності характеризується
загальною кількістю енергії, витраченої на його вироб�
ництво.

Нами розроблено основні стратегічні аспекти роз�
витку екологічної політики на прикладі Закарпатської
області та здійснено моніторинг навколишнього при�
родного середовища та фінансування природоохорон�
ної діяльності Закарпаття.

Закарпаття відноситься до екологічно вразливих
регіонів країни. Переважаюча гористість території,
значні перепади висот, складний рельєф та геологіч�
на структура гір, велика кількість опадів та швидка
зміна кліматичних умов створюють передумови роз�
витку паводків (підйоми рівнів води у гірських річках
досягають 1,5—2,5 м за 3—4 години). Оскільки ріки
на рівнині мають малі нахили, паводкові води розли�

ваються, затоплюючи значні площі. Паводки, за пев�
них передумов, призводять до катастрофічних
наслідків, наносять суттєві втрати господарству об�
ласті, як це відбулося у 1947, 1962, 1974, 1979, 1992,
1998 та 2001 рр. До того ж вони спричинюють і загос�
трюють прояв небезпечних геологічних процесів та�
ких, як зсуви, селі, бічна річкова і площинна ерозія,
карст, підтоплення тощо.

Відповідно екологічний стан довкілля та техноген�
них об'єктів в Закарпатській області загалом є задов�
ільним, водночас екологічна ситуація в окремих локал�
ізованих місцинах залишається складною. До таких,
насамперед, віднесемо зони екологічного лиха поблизу
смт. Солотвино (соляні копальні), села Мужієво (родо�
вище золота), смт. В. Бичків (територія бувшого лісохі�
мкомбінату) [7].

Зведену інформацію про стан довкілля в області та
джерела антропогенного впливу наведено в таблиці 2.

Закарпатська область України входить до складу
Карпатського регіону, що визначає величезний потен�
ціал у розвитку туризму та рекреації. Надзвичайно ба�
гата природно культурна спадщина регіону охоплює
26 природних та культурних об'єктів занесені до спис�
ку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, у т.ч. — українсь�
ко�словацький об'єкт "Букові праліси Карпат", розта�
шований на території Карпатського біосферного запо�
відника та Ужанського національного природного пар�
ку.

Останній є складовою частиною трьохстороннього
польсько�словацько�українського міжнародного біо�
сферного заповідника "Східні Карпати". Карпатські
ландшафти здавна використовуються для рекреації та
оздоровлення [8].

Для територій Карпатського регіону екологічні про�
блеми мають системний характер, типові вони й для За�
карпаття:

— порушення екологічної рівноваги на територіях,
що зазнали шкідливого впливу внаслідок діяльності
підприємств гірничо�видобувної, хімічної та паливно�
енергетичної промисловості;

— хімічне та біологічне забруднення поверхневих
водойм басейнів великих водних артерій;

— забруднення довкілля промисловими та побуто�
вими відходами, а також недостатньо застосовані зу�
силля щодо їх переробки та утилізації;

Таблиця 1. Основні соціально?економічні характеристики Закарпатської області

Джерело: складено автором на основі [5; 6].

Територія, тис. кв. км 12,8 Розташування: західна частина України 
Чисельність населення, млн осіб 1,2569 у тому числі (%): 

 - міське 
 - сільське  

 
37 
63 

Адміністративний центр – м. Ужгород 
 

міста обласного підпорядкування -
Мукачеве, Хуст, Берегове, Чоп 

Основні галузі 
промисловості: 

Харчова та перероблення с/г продуктів, машинобудування, виробництво з 
деревини та виробів з деревини, легка промисловість, виробництво 
електроенергії, тепла, газу та води 

обсяг 
промислового 
виробництва, 
млрд грн. 

9,941
 

Основні галузі 
сільського 
господарства: 

Рослинництво, тваринництво обсяг продукції с/г господарства:
тис. тонн молока,  
тис. тонн м’яса  
млн штук яєць 
тис. ц зернових та зернобобових 
тис. ц картоплі 
тис. ц овочів відкритого грунту 

 
410,0 
86,5 
337,5 
3250,0 
6149,0 
2890,0 

Транспортні 
магістралі 

Автомобільні дороги з твердим покриттям, тис. км 3,3 
Залізничні шляхи загального користування, тис. км 0,610

Головні водні об’єкти: р. Тиса, р. Уж, р. Латориця, р. Теребля, р. Ріка, р. Боржава, оз. Синевир 
Інвестиції на охорону навколишнього природного середовища та 
раціональне природокористування у 2012 році (з усіх джерел 
фінансування) 

Державний фонд ОНПС, тис. грн. 15 405,0
Обласний фонд ОНПС, тис. грн. 603,97

Основні підприємства – джерела антропогенного впливу на довкілля: магістральні газопроводи УМГ "Прикарпаттрансгаз", ВАТ 
"Закарпатгаз", КП ВУВКГ м. Ужгорода, ТОВ «Закарпатполіметали», ВАТ «Перечинський лісохімічний комбінат» 
Вплив на навколишнє середовище у 2013 році 
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— розвиток небезпечних процесів внаслідок шкідли�
вої дії повеней, паводків, селів, зсувів;

— деградація унікальних природних екосистем,
втрата біологічного різноманіття.

Пріоритетні напрями екологічної політики в регіоні
задекларовані у Карпатській конвенції [9], яка покли�
кана консолідувати зусилля всіх карпатських країн,
спрямованих на збереження та екологічно збалансова�
ний розвиток Карпат. Серед них найбільш актуальні для
Закарпаття наступні:

— екологічна реабілітація територій в зонах діяль�
ності гірничовидобувної промисловості.

— покращення екологічного стану водних артерій
регіону.

— переробка та утилізація промислових та побуто�
вих відходів.

— збереження біологічного та ландшафтного різно�
маніття, розвиток природно�заповідних територій та
екологічної мережі.

— організація системи екологічного моніторингу та
інформаційного забезпечення природоохоронної діяль�
ності, екологічної освіти та виховання населення

Наявність цінних рекреаційних ресурсів та значна
збереженість біорізноманіття природних екосистем
робить привабливим Закарпаття для інвесторів. Це ви�
магає розробки механізмів екологічного сталого роз�
витку складових частин території Закарпаття, зокрема,
сільських територій.

Екологічна ситуація залишається вкрай складною,
навантаження на навколишнє природне середовище
зростає. Забруднення і виснаження природних ресурсів
продовжує загрожувати здоров'ю населення, еко�
логічній безпеці та економічній стабільності держави.
Недостатньо уваги приділяється охороні земельних ре�
сурсів, раціональному їх використанню, збереженню та
відтворенню родючості грунтів. Водні ресурси викори�
стовуються нераціонально, продовжується їх забруд�
нення та виснаження. Відсутній контроль за додержан�
ням режиму використання водоохоронних зон та при�
бережних захисних смуг. Забруднення атмосферного
повітря в більшості міст по окремим показниках пере�
вищує встановлені нормативи. Залишається невиріше�
ною проблема збирання, обробки, знешкодження та

видалення відходів. Зростає засміченість територій по�
бутовими відходами.

Усі екологічні проблеми — і глобальні, і регіональні
— тісно взаємопов'язані і можуть бути вирішені, якщо
відбуваються зрушення в мисленні, і народи зосередять
свої зусилля на тій системі заходів, яку пропонує стра�
тегічна екологічна ініціатива — зміни вектора економі�
чного розвитку. І політики, і економісти мають визна�
чити, що майбутнє суспільства, яке хоче залишитись
життєздатним, має грунтуватись на екологічних заса�
дах, а економічна діяльність — виходити з охорони при�
роди.

Критерієм сталого розвитку повинно стати не
збільшення обсягів виробництва, а те, що потенціал ос�
таннього характеризується умовами збереження навко�
лишнього природного середовища і переходу до при�
скореного поліпшення її якісних показників. Створен�
ня і застосування екологічно прийнятних технологій
передусім і стане чинником врятування навколишнього
середовища. Але також не слід надто захоплюватися
новими технологіями, бо сліпе покладання надій на тех�
ніку, стихійне і бездумне її використання в розрахунку
на негайну вигоду вже поставило цивілізацію на край
загибелі. Тому необхідно дуже ретельно вивчати еко�
логічний вплив нових технологій, враховуючи і перспек�
тиву.

Охорона довкілля стає невід'ємним складником
державного управління. І тому у своїй політиці в га�
лузі екології та природних ресурсів Україна повинна
виходити із забезпечення загальної екологічної без�
пеки і розвитку міжнародного природоохоронного
співробітництва в інтересах нинішнього і майбутнього
поколінь. Об'єктивний аналіз, виходячи із ситуації, що
склалася, показує, незважаючи на надзвичайно гострі
суперечності світового співтовариства з проблеми май�
бутнього розвитку людини і цивілізації, реально існує
система заходів, яка сприяє їх подоланню. Але це не�
можливо зробити самотужки. Необхідна добра воля і
скоординовані дії міжнародної спільноти, адже еко�
логічний стан та культура природокористування пере�
стають бути внутрішньою справою окремих держав,
оскільки сучасне людство існує за умов глобальної
взаємозалежності.

Таблиця 2. Характеристики стану довкілля Закарпатської області

Джерело: складено автором на основі [5; 6].

Атмосферне повітря 
Викинуто забруднюючих речовин в 
атмосферу, тис. т 

69,1 у тому числі: 
- стаціонарними джерелами 

 
7,7 

- пересувними джерелами 61,4 
Водні ресурси 

Скинуто стічних вод, млн куб. м 
у тому числі: 
забруднених стічних вод 
нормативно-чистих та нормативно-очищених 
вод 

32,69
 
2,42 
29,0 

Забрано води з природних джерел, 
млн куб. м 
у тому числі: 
підземних 
поверхневих 

38,30 
 
 
21,40 
16,90 

Скинуто забруднюючих речовин, тис. тонн 18,62 Потужність очисних споруд, млн 
куб. м 

43,0 

Земельні ресурси 
Наявність сільгоспугідь, тис. га 451,6 Лісові землі, тис. га 723,9 

Наявність природно-заповідного 
фонду, тис. га 

177,5 

Агрофізично деградованих (%) 0,08 
Утворення та поводження з відходами 

Всього утворюється відходів, тис. тонн
у тому числі: 
промислових, тис. тонн 
небезпечних (токсичних) 
твердих побутових, тис. тонн 

570,2
 
556,0 
4,9 
9,3 

Відправлено на утилізацію:
хімічних засобів захисту рослин 
(ХЗЗР), тонн 
макулатура, тонн 
відходи склобою, тонн 
полімерні відходи, тонн 
свинц. акумулятори, тонн 
тирса деревинна, тис. т 
люмінесцентні лампи, шт. 

 
 
109,53 
5208,0 
1401,0 
852,0 
7,8 
74,0 
44043 

Всього накопичено відходів, тис. тонн 
у тому числі: 
І—ІІІ класів небезпеки 
IV класу небезпеки 

1824,976 
 
0,193 
1824,783 



21www.economy.in.ua

Економiка та держава № 1/2015

Ефективність стратегії екологічно сталого розви�
тку сільських територій в значній мірі залежить та виз�
начається вмінням розробників врахувати складну
взаємодію об'єктивних екологічних та економічних за�
конів, включаючи їх специфічні прояви в аграрній
сфері. При цьому особливе значення має використан�
ня законів пропорційного розвитку економіки і соц�
іальної інфраструктури, земельної ренти, законів цик�
лічності відтворення, закономірностей трудової діяль�
ності і так далі

Крім того, обов'язковим є розгляд законів функ�
ціонування ресурсного потенціалу сільських територій,
який є основою стійкого життєзабезпечення сільсько�
го населення і має прямий вплив на розвиток і функціо�
нування аграрного ринку праці, ефективність сільсько�
господарського виробництва, диверсифікацію агро�
бізнесу, рівень зайнятості сільського населення, якість
життя, та ін.

Концептуальні положення стратегії екологічно ста�
лого розвитку сільських територій повинні містити на�
ступні напрями:

— усебічна, об'єктивна оцінка стану і тенденцій роз�
витку ресурсного потенціалу і соціально�трудових сто�
сунків, що визначилися в останні п'ять — десять років,
у регіоні, з виявленням чинників, що гальмують розви�
ток;

— постановка стратегічних цілей і завдань у рамках
інтерактивного планування з урахуванням коригувань,
спрямованих на підвищення ефективності використан�
ня ресурсного потенціалу і створення диверсифікова�
ного ринку праці;

— розробка і обгрунтування переважних напрямів
реалізації цілей і завдань на основі перспективного роз�
витку і вдосконалення регіональної, техніко�техноло�
гічної, адміністративної, соціально�трудової і загально�
економічної структури сільської території;

— обгрунтування мобілізації місцевих фінансових,
матеріально�технічних, соціальних, трудових і гумані�
тарних ресурсів для досягнення концептуально сфор�
мованих завдань соціально�економічного ррозвитку
сільської території на перспективу;

— розробка переважних важелів і механізмів (еко�
номічних і неекономічних), спрямованих на виконан�
ня визначених концепцією основних цільових устано�
вок;

— прогноз найважливіших показників соціально�
економічного розвитку території на основі узгоджен�
ня очікуваних показників якості і рівня життя сільсько�
го населення.

ВИСНОВКИ
Таким чином, стратегія екологічно сталого розвит�

ку сільських територій вимагає розробки такої кон�
цепції, яка поєднувала б у собі різні організаційно�еко�
номічні підходи, що включають методичні і методо�
логічні аспекти вирішення проблеми сталості розвитку
села як соціально�економічної системи, що забезпечує
стабільне зростання якості життя населення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ

В умовах економічних та політичних змін сьогоден�
ня, пов'язаних, зокрема, з прагненнями України інтег�
руватися в Європейське співтовариство та спаду націо�
нальної економіки, визначення напрямів зростання про�
мислового виробництва набуває першочергового зна�
ченням.
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TENDENCIES OF INDUSTRIAL ACTIVITIES IN TRANSCARPATHIAN REGION

У статті здійснено аналіз основних показників та тенденції діяльності промислових підприємств

України та Закарпатської області. Результати дослідження показали, що обсяги реалізованої промислової

продукції як на макроB, так і на регіональному рівні, не зважаючи на політичну та економічну кризи, зросB

тають. На основі статистичних даних зроблено розрахунок прогнозних показників обсягу реалізованої

промислової продукції у Закарпатській області на 2014—2016 рр. За результатами дослідження визначеB

но основні негативні та позитивні тенденції діяльності промислових підприємств у регіоні у докризовий

та кризовий періоди. Результати дослідження засвідчили, що кращі конкурентні позиції в кризовий перB

іод утримують промислові підприємства сировинної спрямованості, однак такі стратегії можна віднести

до сфери виживання, а не життєздатного розвитку.

 The article presents the analysis of the main indicators and tendencies of industrial activities in Ukraine and

Transcarpathian region. The results of the research shows that volumes of industrial production grow on macro

and regional level despite the political and economic crises. Based on the statistical data the calculation of

prognostic indicators of volume of industrial production in the Transcarpathian region in 2014—2016 years have

done. The study identified the main negative and positive trends of industrial activities in the region in the preB

crisis and crisis periods. Results of the research demonstrated that better competitive position in the crisis period

holding industry enterprises focus on resources, but such strategies include the scope of survival rather than

sustainable development.

Ключові слова: промисловість, види промислової діяльності, підприємства, тенденції, кризовий період,
прогноз.
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Промисловість є ключовою в економіці не тільки
країн Європи, а і України та Закарпатської області та
найбільш активним фактором науково�технічного про�
гресу. Сучасні умови господарювання промислових
підприємств супроводжуються значними труднощами,
які пов'язані з політичною та економічною кризами.
Серед деструктивних наслідків цих двох явищ є: втрата
попиту на продукцію, що реалізувалася в регіони, що
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задіяні в АТО; втрата зарубіжних замовників через не�
стабільності, ситуації в країні; інфляція, втрати від ко�
ливання курсу валюти, нестабільність роботи банківсь�
кої системи та її обмеження, що стосуються СПД; зни�
ження попиту з боку покупців на фоні інфляційних про�
цесів і т.д. Внаслідок вищезазначеного прибутковість
промислових підприємств погіршується, знижується їх
інвестиційна привабливість для потенційних зарубіжних
інвесторів. Зважаючи та такі аспекти, актуальним є до�
слідження та виявлення основних тенденцій діяльності
промислових підприємств та, відповідно, визначення
масштабів впливу зазначених вище чинників на розви�
ток промисловості України та регіону.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблеми функціонування промислових підпри�

ємств та основні методологічні підходи до вивчення
даної проблеми досліджені у працях таких вчених: Кін�
дзерського Ю.В. [5] (розроблено підходи до формуван�
ня промислової політики як засобу технологічної мо�
дернізації), Федулової Л.І. [8], (визначені основні тен�
денції галузевого розвитку промисловості у розрізі
науково�технічного потенціалу, технологічної структу�
ри виробництва, захисту промислової власності), Тара�
сова Н.В., Клименко Л.П., Ємельянова В.М. [6] (оцінено
виробничий, кадровий, інноваційно�інвестиційний по�
тенціал промисловості), Дутченка О.М., Бєлова І.В.,
Дутченка О.О. [2] (обгрунтували вплив штучного боргу
на ефективність діяльності підприємств промисловості),
Вишневського В.П. та інших науковців Інституту еко�
номіки промисловості НАН України [7] (розробили ре�
комендації органам влади щодо розвитку промисловості

України) та ін. Не дивлячись на такі вагомі доробки у
даній проблематиці, актуальними є дослідження сього�
денних тенденцій функціонування промислових
підприємств на регіональному рівні в умовах симбіотич�
ної дії політичної та економічної кризи, що і стане зав�
данням даної статті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Забезпечення формування якісно нової державної
політики є важливим фактором відновлення стратегіч�
ної ролі вітчизняної промисловості у стимулюванні еко�
номічного зростання та підвищенні конкурентоспро�
можності економіки України [4].

Реалізація Державної програми розвитку промис�
ловості на 2003—2011 рр. забезпечила певні позитивні
зрушення в технологічному, економічному і соціально�
му стані промисловості, завдяки чому досягнуто збіль�
шення обсягів промислового виробництва в цілому за
2003—2011 роки на 17,5% (табл. 1).

Обсяги реалізованої продукції загалом по Україні
мають тенденцію до зростання, хоча й характеризують�
ся нестабільністю: після падіння рівня у 2009 році, зро�
стають у 2010—2011 рр. і знову спадають у 2012—2013
рр. Щодо індексу промислової продукції, то можна зро�
бити висновок, що даний показник найкраще відобра�
жає тенденції у промисловості, зокрема у 2009 р. індекс
промислової продукції становив лише 78,1% від попе�
реднього року. Максимальне значення показника скла�
дало у 2011 р. на рівні 111,2%, а вже у 2011—2013 рр. —
відбувається його спад. Аналогічні тенденції і у фінан�
сових результатах діяльності промислових підприємств.

Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Обсяг реалізованої промислової 
продукції, млн грн. 717077 917036 806551 1065108 1329256 1102636 1111269 

Індекс промислової продукції 107,6  94,8 78,1 111,2 108,0 99,5 95,7 
Фінансовий результат  
до оподаткування, млн грн. 43700,9 20243,2 -4788,1 26845,9 58662,3 21353,4 - 

Таблиця1. Основні показники розвитку промисловості України

Джерело: побудовано на основі даних [1].

Рис. 1. Обсяг реалізованої промислової продукції за 2006—2016 рр. у Закарпатській області, млн грн.
(за видами промислової діяльності)*
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Аналіз показників промисловості на макрорівні вказує
на нестабільність її розвитку та погіршення ефектив�
ності підприємств.

За період із 2006 по 2013 рік рейтинг Закарпатської
області за показниками обсягів реалізованої промисло�
вої продукції практично не змінювався. Зокрема місце
регіону серед інших областей України коливалося від
22 (найкраще значення) до 24 (найгірше значення).

Позитивною тенденцією на рівні регіону є те, що
обсяг реалізованої промислової продукції в цілому по
Закарпатській області у 2013 р. зріс по відношенню до
2006 р. на 5460,5 млн грн. або на 19,3%. За даними ри�
сунка 1 видно, що щорічні темпи росту аналізованого
показника, у таких видах промислової діяльності як ви�
робництво та розподілення електроенергії, газу та води,
коливалися в межах від найменшого 105,8% (2013 р.) до
найбільшого 124,7% (2007 р.).

У переробній промисловості регіону в 2009 р. у по�
рівнянні до 2008 р. обсяг реалізованої продукції змен�
шився на 1933 млн грн. або 29,2%, а у 2013 р. — 19 млн
грн. або 0,2% до попереднього року. Протягом всіх
інших років щорічні темпи росту обсягів реалізованої
продукції в середньому зростали на 123%.

Коливання показників обсягів реалізованої про�
дукції у добувній промисловості і розробленні кар'єрів
є нестабільними: у 2009 р. щорічний темп приросту по�
казника до 2007 р., на фоні негативних тенденцій у інших
видах промислової діяльності, досяг свого максималь�
ного значення у 170,2%, а у 2007 р., на фоні позитивних
тенденцій у інших видах промислової діяльності, досяг
свого найбільшого спаду на 8,6% по відношенню до по�
переднього 2006 р.

Прогнозні дані свідчать про подальше зростання
обсягів реалізованої продукції переробної промисло�
вості підприємств Закарпатської області до 10721 млн
грн. у 2016 р. Однак очікується незначне зростання по�
казника обсягу реалізованої продукції у добувній про�

мисловості і розробленні кар'єрів
(рис. 1).

Кількість суб'єктів ЄДРПОУ у
Закарпатській області в цілому по
промисловості за період з 2006 по
2011 рр. зменшилася на 6,4%. Тен�
денція до щорічного скорочення
кількості суб'єктів господарювання
у промисловості була зафіксована
у 2008, 2009 та 2011 рр. У 2007 та
2010 р. щорічні темпи росту аналі�
зованого показника складали 101%
(табл. 2).

Позитивне щорічне збільшення
зареєстрованої кількості господа�
рюючих суб'єктів спостерігалося у
такому виді діяльності як виробниц�
тво та розподілення електроенергії,
газу та води, де показник щорічно�
го приросту коливався в межах від
103% (2007 р.) до 130% (2011 р.).

У переробній промисловості
(крім 2010 р.) кількість суб'єктів за
ЄДРПОУ щорічно зменшувалася.
Починаючи з 2012 р. інформація
щодо обліку кількості підприємств
за ЄДРПОУ у розрізі видів діяль�
ності — відсутня, у зв'язку з приве�
денням суб'єктами господарювання

кодів економічної діяльності, у відповідність з націо�
нальним класифікатором України ДК 009:2010 "Класи�
фікація видів економічної діяльності".

Негативними тенденціями у всіх видах промислової
діяльності є збільшення частки збиткових підприємств.
У промисловості регіону аналізований показник зріс з
22,0% у 2006 р. до 37,4% у 2013 р., або на 70%; у добувній
промисловості і розробленні кар'єрів відповідно на
165%, а у переробній промисловості — на 56%. Най�
суттєвіші зміни спостерігалися у такому виді діяльності,
як постачання електроенергії, газу, пари та кондиційо�
ваного повітря, в якому показник у 2013 р. досяг макси�
мального значення — 81,8%.

Оцінюючи роль і значення промисловості регіону у
національних масштабах слід відзначити наступне. По�
чинаючи з 2006 по 2013 рр. питома вага промисловості
регіону у показнику України суттєво не змінилася
(зменшилася на 0,1 в. п.). У розрізі підвидів промисло�
вої діяльності — суттєвих змін теж не відбулося, за ви�
нятком такого підвиду, як виробництво та розподілен�
ня електроенергії, газу та води (питома вага за 8 аналі�
зованих років зросла з 0,5% до 1,3, тобто у 2,6 рази).
Щодо структури підвидів промислової діяльності на об�
ласному рівні, то найбільшу питому вагу займає пере�
робна промисловість, однак її питома вага зменшилася
з 86,7% у 2006 р. до 80,9% у 2013 р. Такі структурні зміни
відбулися за рахунок збільшення частки виробництва та
розподілення електроенергії, газу та води: з 12,0% у 2006
р. до 18,0% у 2013 р. (табл. 3).

Наявність великої кількості збиткових промислових
підприємств у регіоні сформували негативний фінансо�
вий результат до оподаткування практично протягом
всього аналізованого періоду. Позитивних фінансових
результатів до оподаткування підприємства змогли до�
сягти лише у таких окремих роках: у промисловості —
протягом 2006—2007 рр. та 2011—2013 рр., у добувній
промисловості і розробленні кар'єрів — протягом 2010 р.,

Види промислової діяльності 
Роки

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Промисловість 2453 2459 2452 2402 2440 2297
Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 82 94 101 90 90 82 …1 …1 
Переробна промисловість 2302 2297 2279 2235 2266 2106 …1 …1

Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води 69 71 72 77 84 109 …1 …1 

Таблиця 2. Кількість суб'єктів ЄДРПОУ у промисловості Закарпаття
(за видами промислової діяльності), (одиниць)

Примітка:1 Інформація за видами діяльності відсутня у зв'язку з приведенням су�
б'єктами господарювання кодів економічної діяльності у відповідність з національним
класифікатором України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності.

Джерело: побудовано на основі даних [3].

Види промислової діяльності Роки
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Промисловість 100 100 100 100 100 100 100 100 
Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 1,3 0,9 0,8 1,7 1,4 1,3 1,1 1,1 
Переробна промисловість 86,7 88,1 88,0 81,3 81,7 81,6 81,7 80,9
Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води 12,0 11,0 11,2 17 16,9 17,1 17,2 18,0 

Таблиця 3. Структура обсягів реалізованої продукції за видами промислової
діяльності у Закарпатській області, (відсотків)

Джерело: побудовано на основі даних [3].

Види активів 
Роки 

20063 20073 20083 20093 20104 20114 20124 20134,5 
Необоротні активи 2814,4 3590,2 3724,6 4081,4 4330,9 4554,6 5511,8 6056,9 
Оборотні активи 2365,6 2748,9 3712,3 4578,0 4633,6 4358,9 4701,2 4399,6 

Таблиця 4. Баланс підприємств у промисловості Закарпатської області, (млн грн.)

Джерело: побудовано на основі даних [3].
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у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та
води — 2006 р.

Найприбутковішими у операційній діяльності були
підприємства переробної промисловості (протягом
всього аналізованого періоду), а також суб'єкти госпо�
дарювання у такому виді діяльності, як постачання елек�
троенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (про�
тягом 2011—2013 рр.).

Успішність та фінансову ефективність промислових
підприємств можна оцінити за показником нарощення
необоротних та оборотних активів. У таблиці 4 приве�
дений баланс підприємств у промисловості Закарпатсь�
кої області.

У 2013 р. баланс необоротних активів у промисло�
вості складав 6056,9 млн грн., що у 2,1 рази більше по�
казника 2006 р. Щорічний темп нарощення таких видів
активів у промисловості коливався від найменшого
105,2 % у 2012 р., до найбільшого 127,6% у 2007 р.
Вартість оборотних активів на промислових підприє�
мствах у 2013 р. складала 4399,6 млн грн., що на 86,0%
більше показника 2006 р. Аналіз динаміки нарощення
цих видів активів засвідчив про те, що найбільші
щорічні темпи приросту спостерігалися у 2009 р. на
рівні 123,3%. В останні роки аналізу промислові
підприємства області скорочують обсяги оборотних
активів (найбільші щорічні темпи спаду були зафіксо�
вані у 2013 р. на рівні 93,6%).

Ділову активність промислових підприємств регі�
ону, можна оцінити за показниками обсягів креди�
торської та дебіторської заборгованості (табл. 5). За
вісім аналізованих років обсяги дебіторської забор�
гованості зросли з 1266,5 млн грн. у 2006 р. до 2311,8
млн грн. у 2013 р., тобто у 1,8
рази, а кредиторської — відпо�
відно з 1514,5 млн грн. у 2006 р.
до 3042,4 млн грн. у 2013 р. (тоб�
то у 2 рази).

Найбільшу питому вагу у
структурі дебіторської заборго�
ваності за видами промислової
діяльності на рівні області займає
частка дебіторської заборгова�
ності підприємств переробної
промисловості (61,8% — 2006 р.
та 86,4% — 2013 р.), а найменшу
— заборгованість підприємств
добувної промисловості і роз�
роблення кар'єрів (5,3% — 2006 р.
та 1,3% — 2013 р.). Щодо струк�
тури кредиторської заборгова�
ності у розрізі видів промислової
діяльності, то вона аналогічна
розподілу дебіторської заборго�
ваності.

Аналіз динаміки щорічних індексів кредиторської та
дебіторської заборгованості у промисловості Закарпат�
тя показує, що якщо протягом 2007—2010 рр., наявні
щорічні прирости цих показників, то у 2011—2013 рр.
підприємства покращили свою ділову активність, опти�
мізували роботу з дебіторами, розрахунки із постачаль�
никами і як результат, зменшили обсяги нарощення ана�
лізованих показників (рис. 2).

Аналіз структури експорту промислових товарів за
період з 2006—2013 рр. дає можливість зробити висно�
вок про спеціалізацію регіону на експорті таких видах
товарів як засоби наземного транспорту, літальні апа�
рати, плавучі засоби; взуття, головні убори, парасоль�
ки та маси з деревини або інших волокнистих целюлоз�
них матеріалів. Сумарна частка цих видів товарів у за�
гальній величині експорту промислових товарів по об�
ласті коливалася у межах від 70,2% (2006 р.) до 81,3%
(2012 р.).

На фоні кризових процесів значно послабилася
інноваційна активність промислових підприємств ре�
гіону, хоча за 2013 р. наявна певна позитивна динаміка
у кількості освоєного виробництва інноваційних видів
продукції, найменувань. Однак у цілому частка іннова�
ційно�активних підприємств регіону зменшилася з 10,1%
у 2006 р. до 6,9% у 2013 р., тобто на 32%.

Результати аналізу тенденцій діяльності промисло�
вих підприємств Закарпатської області наведемо у таб�
лиці 6.

З даних таблиці 6 видно, що кращі конкурентні по�
зиції за дії політичної чи економічної кризи утримують
промислові підприємства сировинної спрямованості, од�
нак такі конкурентні стратегії не є довгостроковими.

Види промислової діяльності Роки
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Промисловість 
Дебіторська заборгованість 1266,5 1452,4 2048,1 3001,7 3080,4 2789,7 2782,8 2311,8 
Кредиторська заборгованість 1514,5 1934,8 2603,1 3188,3 3640,3 3102,9 3630,7 3042,4 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

Дебіторська заборгованість 67,2 63,7 16,2 21,0 23,0 90,4 22,0 30,4 
Кредиторська заборгованість 66,8 60,8 18,3 20,0 38,6 91,0 50,1 72,7 

Переробна промисловість
Дебіторська заборгованість 783,1 988,9 1598,8 2433,7 2485,4 2163,9 2266,4 1996,8 
Кредиторська заборгованість 813,6 1217,9 2078,7 2682,1 2749,0 2469,5 3069,9 2612,6 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
Дебіторська заборгованість 416,2 399,8 433,1 547,0 572,0 535,4 494,4 284,6 
Кредиторська заборгованість 634,1 656,1 506,1 486,2 852,7 542,4 510,7 357,1 

Таблиця 5. Дебіторська і кредиторська заборгованість у промисловості Закарпатської області (за видами промислової
діяльності) (млн грн.)

Джерело: побудовано на основі даних [3].
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Рис. 2. Індекси дебіторської і кредиторської заборгованостей
за 2007—2013 рр. у Закарпатській області, % до попереднього року

(за видами промислової діяльності)

Джерело: побудовано на основі даних [3].
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ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Аналіз основних показників діяльності підприємств

промисловості і Україні та Закарпатті вказує та не, що
обсяги реалізованої промислової продукції як на мак�
ро� так і на регіональному рівні — зростають. Розраху�
нок прогнозних показників із врахуванням минулих тен�
денцій дає підстави зробити висновок про очікуване
подальше зростання обсягів реалізованої продукції пе�
реробної промисловості підприємств Закарпатської
області до 2016 р.

Негативною, щодо впливу на розвиток економіки
регіону, є структурна зміна, у промисловості регіону в
бік зростання, частки такого виду діяльності як вироб�
ництво та розподілення електроенергії, газу та води.
Тяжіння структури промислового виробництва до си�
ровинних стратегій, не може розглядатися як позитив�
ний напрям розвитку економіки.

За 8 аналізованих років промислові підприємства
області більшими темпами нарощують необоротні ак�
тиви на відміну від оборотних, що характеризує певні
інвестиційні процеси. У 2011 — 2013 рр. промислові
підприємства області покращили свою ділову ак�
тивність, оптимізували роботу з дебіторами, розрахун�
ки із постачальниками і, як результат, зменшили обся�
ги нарощення дебіторської та кредиторської заборго�
ваностей.

Таким чином, політична та економічна кризи суттє�
во вплинули на ефективність функціонування промис�
лових підприємств, про що засвідчила динаміка прак�
тично всіх вищенаведених показників. Перспективою
майбутніх досліджень має стати розробка механізмів
стабілізації промислового виробництва на всіх рівнях
управління.
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Таблиця 6. Тенденції діяльності промислових підприємств Закарпатської області

Показники До 2009 року 2009-2013 рр. 
Обсяги реалізованої 
продукції  

суттєве скорочення показника у переробній 
промисловості у 2009 р. (30%). 

поступове нарощення докризових обсягів і незначне 
зменшення показника у 2013 р. 

стабільність нарощення у таких видах промислової діяльності, як виробництво і розподілення 
електроенергії, газу та води, добувній промисловості та розробленні кар’єрів 

Кількість ЄДРПОУ  скорочення кількості суб’єктів у 2008–2009 рр. у 
переробній та промисловості в цілому 

точкове збільшення кількості суб’єктів у 2010 р. і 
подальше скорочення починаються з 2011 р. 

привабливість для підприємців такого виду промислової діяльності, як виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води, в якому спостерігається стабільне щорічне зростання показника 

Структура обсягів  
промислового 
виробництва   

скорочення частки продукції переробної 
промисловості у 2009 р. 

утримання частки обсягів продукції переробної 
промисловості на однаковому рівні (81%) 

поступове збільшення питомої ваги продукції виробництва та розподілення електроенергії, газу та води
Баланс промислових 
підприємств  

найбільші  щорічні темпи приросту оборотних 
активів спостерігалися у 2009 р. на рівні 123,3% 

промислові підприємства області скорочують обсяги 
оборотних активів (найбільші щорічні темпи спаду 
були зафіксовані у 2013 р. на рівні 93,6%) 

Ділова активність 
промислових 
підприємств  

протягом 2007–2009 рр. наявні щорічні прирости 
показників дебіторської та кредиторської 
заборгованості 

у 2011–2013 рр. підприємства покращили свою ділову 
активність, оптимізували роботу з дебіторами, 
розрахунки із постачальниками і, як результат, 
зменшили обсяги нарощення аналізованих показників 

Експорт товарів  спеціалізація регіону на експорті таких товарів, як засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі 
засоби; взуття, головні убори, парасольки та маси з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів  
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ

ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

У Європі з 1994 року діє Директива Європейського пар�
ламенту і Ради № 94/19/ЄС "Про системи гарантування
депозитів" [1]. Відповідно до статті 3 Директиви кожна дер�
жава�член забезпечує, щоб на її території запроваджува�
лася і офіційно визнавалася одна або більше схем гаранту�
вання депозитів, і якщо кредитна установа не виконує по�
кладених зобов'язань як на члена схеми гарантування де�
позитів, компетентні органи застосовують всі відповідні
заходи, включаючи накладення санкцій. Таким чином, світо�
ве суспільство визнає необхідність обов'язкової участі кре�
дитних установ у системі гарантування вкладів.

Щодо вітчизняної практики, то в Україні діє Фонд га�
рантування вкладів фізичних осіб, який виконує функції
державного управління у сфері гарантування вкладів і за�
безпечує захист прав та інтересів фізичних осіб — вклад�
ників банків. І хоча Закон України "Про систему гаранту�
вання вкладів фізичних осіб" [2] щодо регулювання діяль�
ності фонду в основному відповідає директиві ЄС, в Україні
лише вкладники банків підпадають під дію зазначеного фон�
ду, тоді як вкладники кредитних спілок залишаються неза�
хищеними від фінансових негараздів у кредитних спілках.
Увага автора зосередилась і на кредитних спілках, оскільки
як і банки, кредитні спілки надають ощадно�кредитні послу�
ги своєму споживачу. А тому рівноправні умови їх діяль�
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ності та можливості здійснення гарантування депозитів є
одним із важливих напрямків створення дієвої та конкурен�
тоспроможної фінансової�кредитної системи держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вітчизняні наукові праці з питань дослідження систем
страхування та гарантування вкладів у банківській сфері та
частково у сфері кредитної кооперації представлені праця�
ми таких науковців, як: Нагорний Ю.І., Кисільова І.Ю.,
Ведмідь Ю.М., Колодізєв О.М., Колесніченко В.Ф., Славова
Н.О. та інших, чиї напрацювання стали теоретичною осно�
вою для проведеного автором дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Для створення ефективних та конкурентних умов діяль�

ності як банків, так і небанківських фінансово�кредитних
установ вважаємо за актуальне та нагальне створення сис�
теми гарантування вкладів для кредитних спілок, або по�
ширення на них дії існуючого закону про гарантування
вкладів. Вищезазначене і визначає актуальність обраної
теми та окреслює напрямки дослідження. Метою статті є
розробка пропозицій щодо підвищення ефективності діяль�
ності небанківських фінансово�кредитних установ України
в контексті удосконалення організації системи гарантуван�
ня вкладів фізичних осіб.

У статті автором використано статистичні матеріали
НБУ, Нацкомфінпослуг, ФГВФО, ОКС "Програма захисту
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вкладів", публікації вітчизняних науковців, вітчизняні та
зарубіжні нормативно�правові акти, що регулюють
діяльність фінансово�кредитних установ. Методологічною
основою статті є сукупність загальнонаукових та спеціаль�
них прийомів і методів дослідження: методи порівняльного
аналізу, синтезу, причинно�наслідкового зв'язку (під час
проведення характеристики діяльності кредитних спілок та
банків, дослідження необхідності створення системи гаран�
тування вкладів для членів кредитних спілок); методи логі�
чного узагальнення результатів (у процесі розроблення про�
позицій щодо створення системи гарантування вкладів
фізичних осіб — членів кредитних спілок).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У періоди економічного зростання, що сприяє посилен�

ню ощадної активності населення, фінансово�кредитні ус�
танови залучають значну частину заощаджень від населен�
ня. Проте у часи фінансової нестабільності дестабілізація
фінансово�кредитної системи посилюється, зокрема, і знач�
ною панікою серед населення. Саме тому гарантії, які може
надати держава для відновлення довіри до таких фінансо�
вих установ шляхом створення системи гарантування
вкладів є одним із важливих напрямів до стабілізації фінан�
сової системи в країні в періоди системних криз.

Однією з форм регулювання державою ризиків у
банківській діяльності з метою мінімізації втрат внаслідок
неплатоспроможності банків є система страхування депо�
зитів, яка сьогодні створена і функціонує в багатьох краї�
нах світу, в тому числі і в Україні.

В Україні система страхування депозитів представлена
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі —
ФГВФО), який створено за Указом Президента України №
996/98 від 10 вересня 1998 року. Фонд функціонує, почина�
ючи з кінця 2001 року на засадах, установлених спочатку
Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізич�
них осіб", а з лютого 2012 року Законом України "Про сис�
тему гарантування вкладів фізичних осіб" (від 23.02.2012 №
4452�VI) [2].

Згідно із Законом України "Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб" ФГВФО виконує такі функції: веде
реєстр учасників Фонду; акумулює кошти, отримані з дже�
рел, визначених законодавством, здійснює контроль за по�
внотою і своєчасністю перерахування зборів кожним учас�
ником Фонду; інвестує кошти Фонду в державні цінні папе�
ри України; здійснює заходи щодо організації виплат
відшкодувань за вкладами в разі прийняття рішення про
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
здійснює регулювання участі банків у системі гарантування
вкладів фізичних осіб; бере участь в інспекційних перевірках
проблемних банків за пропозицією Національного банку Ук�
раїни; застосовує до банків та їх керівників відповідно
фінансові санкції і накладає адміністративні штрафи;
здійснює процедуру виведення неплатоспроможних банків
з ринку, у тому числі шляхом здійснення тимчасової адмін�
істрації та ліквідації банків, здійснює перевірки банків щодо
дотримання законодавства про систему гарантування
вкладів фізичних осіб; надає фінансову підтримку прийма�
ючому банку та інше [2].

Банк набуває статусу учасника Фонду в день отриман�
ня ним банківської ліцензії. Фонд виключає банк з числа
учасників Фонду в разі прийняття рішення про відкликання
банківської ліцензії та ліквідацію банку [2].

Станом на четвертий квартал 2014 року кількість учас�
ників Фонду становила 166 банків. Для порівняння: за ста�
ном на 1 січня 2001 року учасниками Фонду були лише 134
банківські установи [4].

Адміністративною радою Фонду 21 серпня 2012 року
було ухвалене рішення № 27 про збільшення розміру
відшкодування коштів за вкладами до 200 тисяч гривень, яке
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2012
року за № 1452/21764 [3]. З початку існування системи га�
рантування вкладів фізичних осіб розмір гарантованої суми
відшкодування коштів за вкладами збільшувався 11 разів і
на сьогоднішній день перевищує початковий розмір гаран�
тованої суми (500 гривень) у 400 разів (таблиці 1).

На ринку ощадно�кредитних послуг окрім банків, пред�
ставлені і небанківські фінансово�кредитні установи, які "…є
потужними конкурентами банків у боротьбі за вільні гро�
шові капітали" [4, с. 549]. В даному контексті доречно розг�
лянути кредитні спілки. Як і банки, кредитні спілки нада�
ють фінансові послуги з кредитування населення та депо�
зитні послуги, характеристика яких подана у табл. 2.

На тенденції залучення коштів на депозитні рахунки як
банків, так і кредитних спілок значний вплив має наявність
гарантій щодо їх повернення. Якщо кошти фізичних осіб,
що розміщені у банках мають тенденцію до зростання і за
період з 1.01.2009 року по 1.01.2014 рік зросли на 96,5%, то
кошти фізичних осіб, що розміщені у кредитних спілках у
зазначений період зменшились на 66,3%. Окрім цього, об�
сяги депозитів, залучених кредитними спілками значно по�
ступаються депозитам, залучених банками (табл. 2). Це,
значною мірою, наслідок того, що вкладники кредитних
спілок залишаються позбавленими гарантій щодо повернен�
ня своїх депозитів у разі неспроможності кредитної спілки
розрахуватись по своїх зобов'язаннях із ними.

Таблиця 1. Динаміка зростання розміру гарантованої
суми відшкодування коштів за вкладами в Україні

Джерело: складено за даними [3].

Таблиця 2. Характеристика діяльності банків та кредитних спілок
як депозитних установ

Джерело: складено за даними [3; 5; 6].
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Щодо створення Фонду гарантування вкладів членів
кредитних спілок у наукових колах та на практиці розгля�
даються три можливі варіанти. Перший — кредитні спілки,
які відповідають певним критеріям, мали б приєднатися до
банківського фонду гарантування вкладів. Другий варіант
полягає в реалізації такої функції в режимі саморегулюван�
ня самою системою кредитних спілок. Третій варіант перед�
бачає створення Фонду окремо від банківського, але за под�
ібною схемою — у формі спеціалізованої державної уста�
нови.

В умовах відсутності системи гарантування чи страху�
вання вкладів членів кредитних спілок масове вилучення
коштів з депозитних рахунків, а особливо в період систем�
них криз, є найбільш характерним для кредитних спілок Ук�
раїни. Тому "фонд гарантування вкладів членів кредитних
спілок є важливим і стратегічним елементом інфраструкту�
ри системи кредитної кооперації" [7, с. 385].

На сьогоднішній день у Верховній Раді України знахо�
диться проект Закону "Про Фонд гарантування вкладів
членів кредитних спілок" № 3265 від 07.10.2008 р. [8], яким
регламентовані основні правові й економічні засади ство�
рення та функціонування Фонду. Даним проектом перед�
бачено заснування державного Фонду гарантування вкладів
членів кредитних спілок із обов'язковою участю у ньому
кредитних спілок. Фонд гарантує кожному вкладнику учас�
ника (тимчасового учасника) Фонду відшкодування коштів
за його вкладами, включаючи відсотки, в розмірі вкладів на
день настання недоступності вкладів, але не більше 5000
гривень по вкладах у кожному із таких учасників.

У зазначеному законопроекті не чітко визначено чи ве�
деться мова про внески членів кредитної спілки або тільки
про вклади, оскільки ці поняття не є тотожними. Внески
членів кредитних спілок залучаються без укладання дого�
ворів та є різноманітними (обов'язковими зворотними; нео�
бов'язковими зворотними та ін.), а вклади членів кредитної
спілки це — грошові кошти внесені до кредитної спілки її
членами на договірних умовах (депозитні вклади). З однієї
сторони, логічним є гарантування виключно вкладів на де�
позитні рахунки, що гарантує їх повернення членам при
складному фінансовому становищі кредитної спілки. Але з
іншої — і вкладники на депозитні рахунки, і члени, які
здійснюють пайові внески (на які теж нараховуються відсот�
ки) — є членами однієї кредитної спілки. Тому, коли кре�
дитна спілка не спроможна буде виконати свої зобов'язан�
ня — і одні, і інші підпадають під ризик неповернення їх
коштів (на депозитних рахунках і пайові внески).

У проекті Закону України "Про Фонд гарантування
вкладів членів кредитних спілок" [8] визначено, що такий
Фонд є державною спеціалізованою установою, яка вико�
нує функції державного управління у сфері гарантування
вкладів членів кредитних спілок. Фонд є економічно само�
стійною установою, яка не має на меті одержання прибут�
ку, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в На�
ціональному банку України. Таким чином, проектом згада�
ного закону передбачається створення окремого від банкі�
вського фонду гарантування вкладів членів кредитних
спілок.

Серед джерел формування коштів Фонду є: початкові
збори з учасників Фонду; регулярні збори з учасників (тим�
часових учасників) Фонду; спеціальні збори з учасників
(тимчасових учасників) Фонду [8]. Проект Закону передба�
чає обов'язкову участь у Фонді усіх спілок, що мають ліцен�
зію на залучення внесків членів на депозитні рахунки.

Особливість дозвільних процедур щодо діяльності кре�
дитних спілок в Україні полягає в тому, що кредитні спілки
не отримують ліцензії відразу після реєстрації її як юри�
дичної особи, і навіть як фінансової установи. Отримання
ліцензії для кредитних спілок в Україні — це ще один етап
дозвільної процедури, хоча склад документів однаковий, як
і для самої реєстрації. Кредитні спілки отримують ліцензії
на 3 роки, а при повторній видачі — на 5 [9]. На початок
2014 року лише близько третини кредитних спілок мали таку
ліцензію [5], що ставить під сумнів механізм формування
коштів такого Фонду. Тому, при створенні Фонду гаранту�
вання вкладів членів кредитних спілок, вважаємо, що необ�
хідно здійснювати ліцензування кредитних спілок на без�
строковій основі. Це дозволить кредитним спілками залу�
чати кошти на депозитні рахунки та підтримувати фінансу�
вання такого Фонду.

Створене в Україні Об'єднання кредитних спілок "Про�
грама захисту вкладів" [10] фактично виконує в режимі са�
морегулювання захист вкладів членів кредитних спілок, що

належать до цього об'єднання. Проте не передбачено обо�
в'язкового членства кредитних спілок, що здійснюють за�
лучення коштів на депозитні рахунки у такій програмі, тому,
наприклад, на четвертий квартал 2014 року лише 39 кредит�
них спілок були членами даного об'єднання.

ВИСНОВКИ
Вважаємо, що обов'язковий підхід до гарантування

вкладів як вкладників банків, так і кредитних спілок є стра�
тегічно необхідним, оскільки це є стимулюючим фактором
довіри населення до фінансово�кредитних установ та кро�
ком зближення українського законодавства з законодав�
ством ЄС. Окрім цього, система гарантування вкладів є важ�
ливим елементом регулювання фінансової системи, яка змен�
шує ймовірність банкрутства фінансово�кредитних установ,
оскільки запроваджується з метою захисту вкладників і збе�
реження стабільності фінансової системи в цілому.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні умови господарювання в Україні відріз�

няється складністю, постійним станом боротьби і гос�
трої конкуренції між підприємствами. Підприємства
змушені постійно пристосовуватися до недосконалості
та постійної змінності законодавчої бази, нестачі ква�
ліфікованих кадрів, зношеності основних засобів, деф�
іциту обігових коштів, жорсткої грошової і податкової
політики держави, неплатоспроможності партнерів
тощо. Усе це знижує можливості підприємств до фінан�
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ANALYSIS OF ENTERPRISE SECURITY THREATS INVESTMENT AND INVESTORS

У статті уточнено підходи до визначення інвестиційної безпеки підприємства в контексті процесу заB

безпечення безпечного інвестування в реально існуючих умовах господарювання для досягнення поставB

лених ним цілей. При цьому до поставлених цілей авторами віднесено не тільки збільшення прибутку

(доходу) або досягнення певного соціального ефекту, але й інші, у тому числі досягнення заданого рівня

економічної безпеки підприємства. Наголошено, що інвестиційну безпеку промислових підприємств слід

розглядати в контексті забезпечення безпеки реального інвестування. Доповнено існуючий поділ загроз

змішаними загрозами інвестиційній безпеці. У статті запропоновано окремо розглядати загрози інвесB

тиційній безпеці підприємству та інвестиційній безпеці інвесторам, урахувавши той факт, що втрати інвеB

сторів від невдалого інвестиційного проекту можуть бути більшими, ніж втрати самого підприємства.

Показано також, що при невиконанні підприємством своїх інвестиційних зобов'язань, які в існуючих

класифікаціях ідентифікуються як загрози діяльності, можуть переходити в процес втрати інвестованих

коштів, тобто в загрози інвесторам. Загрози безпосередньо підприємству та інвесторам можуть видозміB

нюватися й переходити один в одну. У зв'язку з цим у статті запропоновано враховувати перехідні загроB

зи інвестиційній безпеці підприємства та інвесторів.

The article specifies the approaches to the definition of investment enterprise security in the context of the

safe investment in realBworld economic conditions to achieve the goals of the enterprise. At the same time to set

goals authors attributed not only to increase the profit (income), or to achieve a certain social effect, but others,

including achieve a given level of economic security. Noted that the investment security of industrial enterprises

should be considered in the context of the security of real investment. Supplemented existing partition threats

Blended threats investment security. This paper proposes to examine separately the investment security threats

to the enterprise and investment security for investors, taking into account the fact that the losses from investors

failed investment project may be greater than the losses of the enterprise. It is also shown that the nonBcompliance

with its investment obligations now that in the existing classifications are identified as a threat activity may

proceed in the process of investment losses, ie threat to investors. Threats directly to companies and investors

can mutate and transform into each other. In this regard, the paper proposed to account for transient threats

investment security companies and investors.

Ключові слова: економічна безпека, загрози, загрози інвесторам, інвестор, інвестиційна безпека.
Key words: economic security, threats, threats to investors, investor, investment security.

сування та реалізації інвестиційних проектів, підвищує
інвестиційні ризики і, як наслідок, знижує рівень їх інве�
стиційної безпеки.

Активне дослідження великої кількості питань еко�
номічної безпеки призвело до виокремлення в її струк�
турі певних складових, які поступово стають само�
стійним предметом дослідження вчених. Серед цих скла�
дових виділяють інвестиційну безпеку. Відмітимо, що на
відміну від інвестиційних ризиків, які можуть призвес�
ти як до негативних, так і до позитивних наслідків і тим
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самим нівелювати свій вплив, загрози при їх реалізації
призводять тільки до негативних наслідків. У зв'язку з
цим саме загрози здійснюють найбільший вплив на
рівень інвестиційної безпеки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Слід відзначити, що на макрорівні існують фунда�

ментальні дослідження з проблем інвестиційної безпе�
ки країни. Проте на мікрорівні інвестиційна безпека за�
лишається малодослідженою науковою проблемою. Її
розглядають, здебільшого, в контексті інвестиційної
складової економічної безпеки підприємств, яку, у свою
чергу, розглянуто в наукових працях багатьох віт�
чизняних і зарубіжних учених, зокрема Л.І. Абалкіна,
Г.О. Андрощука, Б.М. Андрушківа, М.А. Бендикова,
А.А. Беспалька, О.М. Вакульчик, В.Ф. Гапоненка,
С.В. Глущенка, Ф.І. Євдокімова, С.М. Ільяшенка,
М.І. Камлика, А.В. Козаченко, І.М. Кондрата, П.П. Край�
нева, О.М. Ляшенко, В.І. Мунтіяна, Є.О. Олєйнікова,
І.Л. Плотнікової, Н.О. Подлужної, С.Ф. Покропивно�
го, В. П. Пономарьова, В.Я. Нусінова, А.М. Турила, Г.А. Се�
менова, С.М. Шкарлета та інших. Визнаючи значущість
наукових розробок названих учених варто відмітити, що
питання загроз інвестиційній безпеці розкриті не по�
вною мірою і потребують додаткового дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета дослідження полягає в аналізі загроз інвес�

тиційній безпеці підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасні наукові дослідження не мають однозначно�
го трактування ні поняття "інвестиційна безпека", ні
поняття "загрози".

Стосовно першого поняття зауважимо, що в нау�
ковій літературі розглядають не тільки категорію "інве�
стиційна безпека", але й "інвестиційна складова еконо�
мічної безпеки", "безпека інвестицій" та інші. Зокрема,
у роботі [1, с. 20] виділяють поняття "безпека інвести�
ційних вкладень", під якою розуміють відсутність ризи�
ку втрат капіталу (вкладених коштів і майбутніх до�
ходів). Перелічені вище поняття не слід ототожнювати.
Доцільно провести додаткові дослідження щодо вста�
новлення дефініції кожного з них. Предметом даного
дослідження виступає безпосередньо інвестиційна без�
пека.

Автори роботи [2, с. 24] зазначають, що інвестицій�
на безпека визначається можливістю нагромадження
ресурсів або капітальних вкладень. У роботі [3, с. 14] під
інвестиційною безпекою розуміють такий рівень інвес�
тування економіки, який забезпечував би її розширене
відтворення, раціональну реструктуризацію та техно�
логічне переозброєння.

Ми вважаємо, що інвестиційну безпеку підприємства
доцільно розглядати як процес забезпечення безпечно�
го інвестування в реально існуючих умовах господарю�
вання для досягнення поставлених ним цілей. При цьо�
му до поставлених цілей слід відносити не тільки
збільшення прибутку (доходу) або досягнення певного
соціального ефекту, але й інші, у тому числі досягнення
заданого рівня економічної безпеки підприємства. Зау�
важимо, що відносно до промислових підприємств інве�
стиційну безпеку слід розглядати в контексті забезпе�
чення безпеки реального інвестування, яке передбачає
підтримання діючих потужностей, створення нових ма�
теріальних об'єктів і приріст реального капіталу.

Повертаючись до питання загроз відмітимо наступ�
не. Загрози економічній безпеці визначають як дію де�
стабілізуючих природних факторів і/або суб'єктивних,
пов'язаних з недобросовісною конкуренцією та пору�
шенням законів і норм, що може спричинити потенційні
або реальні втрати для організації [4, с. 16], а в роботі
[5, с. 41] загрози економічній безпеці розглядаються як

наявність таких потенційних або реальних умов, фак�
торів чи дій фізичних та юридичних осіб, що порушу�
ють нормальний фінансово�економічний стан суб'єкта
підприємницької діяльності і здатні заподіяти великої
шкоди аж до припинення його діяльності.

У цілому в науковій літературі існує безліч тлума�
чень загроз економічній безпеці, які, з певною часткою
умовності, можна перенести і на загрози інвестиційній
безпеці. При цьому мають бути розглянуті як внутрішні
загрози, так і зовнішні.

До зовнішніх загроз інвестиційній безпеці підприє�
мства можна віднести:

— неготовність контрагентів забезпечити необхід�
ний рівень виконання договірних зобов'язань;

— виникнення занадто великої кількості посеред�
ницьких фірм;

— стан фондових ринків;
— умови зовнішнього та внутрішнього ринків;
— наявність монополізму в усіх сферах економіки;
— стан банківської системи;
— нестабільність вітчизняної валюти;
— відсоткова політика, що встановилися в країні;
— мінливість законодавства, недосконалість подат�

кового законодавства й тарифної політики;
— політична нестабільність у країні;
— ослаблення й одночасно надмірне державне ре�

гулювання в галузях економіки.
— інші.
 До внутрішніх загроз інвестиційній безпеці підприє�

мства можна віднести дуже велику кількість небезпек,
зокрема:

— загрози щодо технологічного рівня виробницт�
ва;

— ступінь зносу основних виробничих фондів;
— характер амортизаційної політики підприємства;
— нераціональна фінансово�кредитна політика

підприємства;
— недостатня величина фінансових ресурсів для

фінансування економічно й соціально важливих інвес�
тиційних проектів підприємства;

— інші.
Автором роботи [6, с. 137] зазначається, що при ви�

користанні поняття інвестиційної безпеки, яке засто�
совується в діагностиці функціонування суб'єкта гос�
подарювання, а зокрема в питаннях антикризового
управління, то визначення показників є порівняно про�
стим моментом; інвестиційна діяльність є складовою
(окрім фінансової та операційної) загального економі�
чного функціонування підприємства чи організації, яку
можна охарактеризувати за рахунок показників ефек�
тивності інвестицій (чиста приведена вартість, внутріш�
ня норма дохідності) або на основі інформації про гро�
шові потоки (індекс дохідності, індекс прибутковості та
період окупності інвестицій).

Вищенаведене дозволяє зробити висновки: до заг�
роз інвестиційній безпеці слід віднести загрози рівню
ефективності інвестицій та загрози грошовим потокам
від інвестування.

На увагу заслуговують наукові положення, викла�
дені О.М. Молодецькою [7; 8], яка за результатами ана�
лізу існуючих класифікацій загроз зробила висновок,
що вони ототожнюють загрози підприємству та його
власникам. Науковець запропонувала враховувати ком�
плексні економічні загрози підприємству та їх власни�
кам, виокремивши економічні загрози активам підприє�
мства, які призводять до його матеріальних або фінан�
сових втрат, та безпосередньо економічні загрози влас�
никам цього підприємства, якими є цілеспрямовані дії
третіх осіб, спрямовані на відбирання корпоративних
прав; загрози активам підприємства запропоновано роз�
глядати в розрізі загроз діяльності підприємства (що
уповільнюють або унеможливлюють виконання ним
своїх зобов'язань) і загроз його власності (що призво�
дять до втрати активів) [7; 8].
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Ми вважаємо, що інвестиційну безпеку також не�
обхідно розділити на дві частини:

— інвестиційну безпеку підприємства — відносно
досягнення поставлений цілей інвестування;

— інвестиційну безпеку інвесторів, у разі інвесту�
вання за рахунок позикового капіталу — відносно інве�
стиційного доходу у вигляді готівкових дивідендів або
капіталізованого доходу.

Інвестиційна безпека підприємства характеризує
ефективність використання інвестицій з точки зору до�
сягнення ним поставлених цілей (отримання прибутку,
соціального ефекту або бажаного рівня економічної
безпеки) та зміну рівня фінансово�економічного стану
після реалізації інвестиційного проекту.

Інвестиційна безпека інвесторів характеризується
високим ступенем їх захищеності від можливості втра�
ти інвестованих коштів та недоотримання заплановано�
го інвестиційного доходу. Відмітимо, що ступінь інфор�
мованості інвесторів, які мають справу з не досить ефек�
тивним ринком, що, з одного боку, дає можливість от�
римувати надприбутки інсайдерам, а, з іншого, робить
більш�менш коректне прогнозування неможливим.
Більшість торговців на вітчизняному фондовому ринку
не в змозі визначити інвестиційну вартість акцій або
внаслідок відсутності необхідної інформації, або внас�
лідок непідготовленості персоналу до подібного аналі�
зу.

З однієї сторони, інвестиційна безпека підприємства
залежить від того, яким чином індивідуальні інвестори
бажають отримувати інвестиційний дохід: у вигляді го�
тівкових дивідендів або капіталізованого доходу, при
цьому прибічники першого варіанту зменшують
ліквідність підприємства. З іншої сторони, при невико�
нанні підприємством своїх інвестиційних зобов'язань,
які в існуючих класифікаціях ідентифікуються як загро�
зи діяльності, можуть переходити в процес втрати інве�
стованих коштів, тобто в загрози інвесторам. У зв'язку
з цим варто погодитися з тим, що розділення загроз є
досить умовним [7; 8] і доцільно урахувати властивість
загроз переходити з одного виду до іншого: загрози
інвестиційній безпеці підприємства, досягнувши свого
критичного значення, загрожують його інвесторам й
навпаки.

ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Таким чином, проведене дослідження дозволяє за�

пропонувати додати до існуючих класифікаційних
ознак загроз інвестиційній безпеці змішані та перехідні
загрози. Крім того, запропоновано розрізняти окремо
загрози інвестиційній безпеці підприємства та інвес�
тиційній безпеці інвесторів.

Кожна категорія (або вид) загроз інвестиційній без�
пеці повинна мати власну методику для розрахунку впли�
ву на загальну інвестиційну безпеку підприємства. Про�
те на сьогодні, така методика відсутня. Водночас є дос�
татня кількість відповідних методик для оцінювання на
макрорівні. На увагу серед таких методик заслуговує
методика, яка базується на визначенні індексу інвестиц�
ійної безпеки InVenture (InVenture Investment Security
Index) [9]. Вона передбачає, що виводиться сукупний
індекс на основі розрахунку об'єктивних і суб'єктивних
показників за певним категоріям. Кожна категорія має
власну питому вагу в результативному показникові —
індекс інвестиційної безпеки InVenture (InVenture
Investment Security Index) [9]. Для вітчизняних промис�
лових підприємств можна запропонувати аналогічний
індекс, який би характеризував стан інвестиційної без�
пеки підприємства (рівень стійкості по залученню та ос�
воєнню інвестицій, спрямованих на забезпечення розши�
реного відтворення, раціональної реструктуризації й
технологічного переозброєння підприємства). Методи�
ка розробки Індексу інвестиційної безпеки [9] грунтуєть�
ся на оцінці 23 показників, що характеризують інвестиц�
ійну активність, інвестиційний клімат, поточний стан еко�

номічного розвитку країн, інвестиційні ризики і очікуван�
ня інвесторів. З метою розробки відповідного індексу для
промислових підприємств необхідно провести додаткові
дослідження.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Потреба дослідження теоретичних положень щодо

управління інвестиційними та інноваційними процесами
на підприємствах зумовлена недостатнім рівнем теоре�
тичного розроблення підходів до формування інвести�
ційної політики, нехтуванням значущості регуляторних
механізмів управління інвестиційною діяльністю в умо�
вах трансформаційної економіки, невідповідністю тра�
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У статті на основі дослідження теоретичних концептів інвестиційних теорій виявлено відсутність

дієвих інституціональних заходів і на цій основі доведено потребу у розробленні і впровадженні принциB

пових наукових підходів та теоретичного базису формування та реалізації інвестиційної політики розB

витку промислових підприємств з використанням рушійних механізмів стимулювання інвестиційної

діяльності, які передбачають побудову акумуляційноBрелевантного підгрунтя розширеного відтворення

виробничоBекономічних систем, скеровують її траєкторію розвитку за рахунок коригування вагомості

впливу зовнішніх та внутрішніх факторів інтенсифікації інноваційних процесів на темпи загальноекоB

номічного прискорення. Результати наукового аналізу дефініцій інвестиційної діяльності дозволили виB

явити першооснови до форми представлення економічної сутності інвестиційної політики підприємств і

встановити тенденцію до її розуміння з позицій теорії інституціональноBінформаційної економіки. У статті

запропоновано трактування сутності "інвестиційної політики підприємства" як форми реалізації інвесB

тиційної ідеології та економічної політики виробничоBекономічної системи в розрізі найбільш важливих

аспектів інвестиційної діяльності на окремих етапах її існування.

In the article the effective institutional measures absence was revealed on the basis of investment theory

concepts research. The need for the development and implementation of fundamental scientific approaches and

methodological basis of the industrial enterprises' investment policy formation and implementation was proved.

It foresees the use of the driving mechanisms for investment activity stimulating based on the expanded

reproduction of industrial and economic systems. As the result, the industrial activities directed on the

development by adjusting the weight of the external and internal innovation processes intensification factors

impact on the rate of general economic acceleration. The results of the scientific analysis of investment activity

definitions revealed a primary basis for determining the economic nature of the enterprises' investment policy.

The trend of understanding of the investment policy nature from the positions of institutional and information

economics theory was established. The article offers interpretation of the essence of the "enterprise's investment

policy". It is defined as a realization of investment ideology and economic policy of industrial and economic

system form in the context of the most important aspects of investment at various stages of its existence.

диційних управлінських підходів вимогам сучасної еко�
номічної системи. Це потребує зміни підходів до тео�
ретичних засад дослідження інвестиційного процесу з
акцентом на відтворювальну структуру інвестицій та
інноваційну модель розвитку економіки.

У вітчизняних економічних дослідженнях пробле�
ми управління інноваційною та інвестиційною діяльні�
стю промислових підприємств відповідно до фахової
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спеціалізації досліджують такі вчені: Л.М. Борщ,
В.М. Геєць, Р.В. Попельнюхов та інші науковці [1—5].

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є розроблення та впроваджен�

ня принципових наукових підходів щодо управління
інноваційними й інвестиційними процесами на підприє�
мствах.

ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ
Останнім часом спостерігаються загальносвітові

тенденції використання результатів фундаментальних
та прикладних досліджень, істотне зростання їхньої
практичної значимості, розмивається межа між фунда�
ментальною і прикладною наукою. Скорочується час
реалізації результатів фундаментальних досліджень —
від відкриття нових явищ до розробки і впровадження
технологій на їх основі. За оцінками експертів, вже
близько 10% нової комерційної продукції і технологій
спираються на останні результати фундаментальних
досліджень. Фундаментальні та прикладні досліджен�
ня стають безпосереднім джерелом інновацій і прорив�
них технологій, сприяють економічному розвитку за
рахунок інноваційного фактора.

На сьогодні Україна має достатньо високий рівень
фундаментальних та прикладних досліджень за досить
широким переліком наукових напрямів. Прискорення
розвитку економіки України та її інтеграція у міжна�
родний простір у середньостроковій і довгостроковій
перспективі визначатимуться результатами використан�
ня наявного потенціалу вітчизняної фундаментальної
науки та підвищенням ролі науки як впливового інсти�
туту і рівноправного партнера у соціально�економічних
відносинах.

Загальний обсяг фінансування інноваційної діяль�
ності у 2012 р. становив 11480,6 млн грн. або 0,81% ВВП
проти 14333,9 млн грн. (1,1% ВВП) у 2011 р., 8045,5 млн
грн. і 7949,9 млн грн. в 2010 та 2009 рр. відповідно (рис. 1).

За рахунок коштів іноземних інвесторів інновацій�
на діяльність фінансувалась в 2012 р. в сумі 994,8 млн
грн., в 2011 — 56,9 млн грн., в 2010 р. — 2411,4 млн грн.

З метою здійснення нововведень у 2012 р. 209
підприємств придбали нові технології (в Україні та за її
межами), з них 80 підприємств придбали технології за
кордоном. Найактивнішими щодо придбання технологій
були підприємства машинобудування, ремонту та мон�
тажу машин і устаткування, які становили 27,8% від за�
гальної кількості промислових підприємств України, що
придбали технології; із виробництва харчових про�
дуктів, напоїв — 23,9%; хімічної і нафтохімічної про�
мисловості — 12,0%; із виробництва та розподілення
електроенергії, газу та води — 7,7%. У 2012 р. промис�
ловими підприємствами придбано в Україні 571 нова
технологія та 168 — за її межами ( у 2011 р. — 672 та 200
технологій відповідно).

Бюджетне фінансування за�
лишається одним із головних
фінансових інструментів науко�
во�технічної та інноваційної пол�
ітики економічно розвинутих
країн, основною формою прямої
державної підтримки інновацій�
ного розвитку. За напрямами
бюджетного фінансування науки
за рахунок загального фонду
кошти розподілено таким чином:
на ДіР у цілому припало 88%
(2010 р. — 89,6%, 2011 — 88,4%)
від загального обсягу бюджетно�
го фінансування науки, зокрема:
фундаментальні дослідження —
51,3% (2010 р. — 54,6%, 2011 —
51,3%), прикладні дослідження і
розробки — 30,3% (2010 р. —

29,0%; 2011 — 29,1%), дослідження і розробки за
ДЦНТП — 4,7% (2010 р. — 5,0%; 2011 — 5,4%), роботи
за державним замовленням (розробки найважливіших
новітніх технологій) — 0,8% (2010 р. — 0,3%; 2011 —
1,1%), програми і проекти у сфері міжнародного нау�
кового і науково�технічного співробітництва — 0,9%
(2010 р. — 0,8%; 2011 — 0,8); частка фінансової підтрим�
ки розвитку наукової інфраструктури становила 6,4%
(2010 р. — 4,8 %; 2011 — 6,7%), інших робіт — 5,6% (2010
р. — 5,6%; 2011 — 5,6%) [6].

Слід зазначити, що за статистичними даними основ�
ним джерелом інвестування залишаються власні кошти
підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно
59,7% усіх капіталовкладень. Таким чином, близько 60%
інвестицій в основний капітал на сьогодні припадає на
власні кошти підприємств і тільки 34% на позички.

Дослідження інноваційних та інвестиційних про�
цесів на підприємствах зосереджено на процесі реаль�
ного інвестування у зв'язку з гострою необхідністю
оновлення основних виробничих засобів вітчизняних
підприємств промисловості. Теоретичні засади щодо
управління інвестиційними та інноваційними процеса�
ми з урахуванням науково�теоретичних надбань вклю�
чають теоретичний базис, організаційну структуру та
види інституційно�ресурсного забезпечення.

Насамперед обгрунтуємо теоретичний базис прове�
дення інвестиційної політики розвитку промислових
підприємств. Постулати теоретичного базису методо�
логії формування та реалізації інвестиційної політики
доцільно класифікувати за типами впливу на ефек�
тивність реалізації інвестиційної діяльності на: нега�
тивні, нейтральні та позитивні (табл. 1). Проведемо
дослідження постулатів негативного, позитивного та
нейтрального впливу методології формування та реа�
лізації інвестиційної політики розвитку промислових
підприємств. Слід зазначити, що базування на постула�
тах негативного та позитивного впливу під час реалізації
інвестиційної політики розвитку підприємства можна
вважати умовно визначеними, які й спрямовують у тому
чи іншому напрямі.

Однак найбільш ризикованим є грунтування на по�
стулатах нейтрального впливу, що за своєю природою
схильні до динамічного коливання під впливом адапта�
ційно�конвергованих умов та латентного коригування
можуть змінювати вектор впливу у бік двох базових на�
прямів. На наш погляд, упередження, що інвестиційна
стратегія передує інвестиційній політиці негативно
впливає на ефективність інвестиційної діяльності
підприємства. Вважаємо, що інвестиційна стратегія є
складовою інвестиційної політики підприємства. Такі
показники оцінки ефективності інвестиційних проектів,
як чиста дисконтована вартість інвестицій, внутрішня
норма рентабельності широко використовуються у
практиці прийняття інвестиційних рішень і фактично є
основними орієнтирами при визначенні ефективності та

Складено за даними [6].

Рис. 1. Динаміка основних показників фінансування інноваційної діяльності
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доцільності інвестицій. Але, на наш погляд, зазначені по�
казники оцінки ефективності інвестицій не відповідають
сучасним умовам господарювання, потребують подаль�
шого опрацювання і не можуть виступати основними
критеріями при прийнятті інвестиційних рішень, оскіль�
ки не враховують вплив логістичних параметрів.

Вважаємо, що податкові пільги не є інструментом
стимулювання припливу іноземних інвестицій в Украї�
ну. Результати експертних опитувань потенційних інве�
сторів показують, що основним пріоритетом при прий�
нятті рішень про доцільність інвестування в ту чи іншу
країну є не податкові пільги, а стабільність податкової
системи і зрозумілий для інвестора порядок адмініст�
рування податків.

Ще одним постулатом негативного впливу є інвес�
тування в інструменти фінансового ринку. При інвес�
туванні в інструменти фінансового ринку не створюєть�
ся додана вартість.

Більшість фахівців у сфері інвестування наголошу�
ють про необхідність визначення рівня інвестиційної
привабливості підприємства (інтегрального показника
інвестиційної привабливості), який, на жаль, не врахо�
вує інвестиційний потенціал підприємства і, на наш по�
гляд, не повинен бути основним критерієм під час прий�
няття рішення щодо доцільності інвестування в конк�
ретне підприємство.

Ризики та перешкоди на шляху реалізації інвести�
ційної політики апріорі негативно впливають на процес
інвестування.

До нейтральних постулатів належать: швидкий пе�
ріод окупності інвестицій, як запорука ефективності
інвестицій; уявлення, що інвестування краще ніж кре�
дитування; присутність конвергенції на інвестиційному
ринку; венчурне інвестування; амортизаційна політика
підприємства; інституціональне забезпечення інвести�
ційного процесу в економіці.

До постулатів позитивного впливу слід віднести ста�
більне податкове законодавство та спрощений порядок
адміністрування податків, реструктуризацію активів
підприємства, контролінг інвестиційної діяльності, ста�
більну політичну ситуацію, рівень інноваційно�інвести�
ційного потенціалу.

ВИСНОВКИ
Таким чином, інвестиційна політика представляє

собою форму реалізації інвестиційної ідеології та еко�
номічної політики виробничо�економічної системи в
розрізі найбільш важливих аспектів інвестиційної діяль�
ності на окремих етапах її існування. Обгрунтовано
теоретичні засади управління інноваційними та інвес�
тиційними процесами на підприємствах, які: а) перед�
бачають побудову акумуляційно�релевантного підгрун�
тя розширеного відтворення виробничо�економічних
систем; б) скеровують її траєкторію розвитку за раху�

нок коригування вагомості впливу зовнішніх та
внутрішніх факторів інтенсифікації інноваційних про�
цесів на темпи загальноекономічного прискорення; в)
визначають концептуальність аналогій за принципом
золотого січення та нівелюють застарілі економічні па�
радигми, що не поєднуються з економічними реаліями
та неспроможні до симбіотичного функціонування.
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Таблиця 1. Постулати методології формування та реалізації інвестиційної політики розвитку промислових підприємств

Джерело: розроблено автором.

Постулати 
негативного впливу 

Постулати
нейтрального типу 

Постулати 
позитивного впливу 

1. Упередження, що інвестиційна 
стратегія передує інвестиційній політиці 

1. Швидкий період окупності 
інвестицій є запорукою ефективності 
реалізації інвестиційного проекту 

1. Стабільне податкове законодавство та 
спрощений порядок адміністрування 
податків 

2. Показники оцінювання ефективності 
інвестиційних проекті  

2. Інвестування є менш ризикованим,
ніж кредитування 

2. Проведення реструктуризації активів 
підприємства 

3. Податкові пільги сприяють 
залученню інвестицій у реальний сектор 
економіки 

3. Присутність конвергенції на 
інвестиційному ринку 

3. Реалізація процедури контролінгу 
інвестиційної діяльності 

4. Інвестування в інструменти 
фінансового ринку 

4. Венчурне інвестування 4. Стабільна політична ситуація 

5. Рівень інвестиційної привабливості 
підприємства (інтегральний показник 
інвестиційної привабливості) 

5. Амортизаційна політика 
підприємства 

5. Рівень інноваційно-інвестиційного 
потенціалу 

6. Ризики та перешкоди на шляху 
реалізації інвестиційної політики 

6. Інституціональне забезпечення 
інвестиційного процесу в економіці 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нова економічна ситуація, що виникла в країні в умовах

зовнішньої агресії та економічної кризи, вимагає перегрупуван�
ня статей бюджету, оскільки постійно коригуються витрати на
міністерство оборони. Плануються і закладено в бюджет на
кінець липня 2014 р. урядом України додаткові витрати на про�
ведення антитерористичної операції (АТО) (11 млрд грн.),
відновлення Донецької та Луганської областей в сумі 3,3 млрд
грн. і окремо 1 млрд грн. — на соціально�економічний розвиток
регіонів.

Граничний розмір державного боргу на кінець 2014 року у
разі прийняття поправок до бюджету складе не 664 млрд грн.
(як планувалось на початок 2014 року), а 814,3 млрд грн.

У таких складних актуальних умовах методологія управлі�
ння ресурсами промислових підприємств потребує удоскона�
лення чинних науково�методичних засад, зокрема, більш чітко�
го оцінювання інформаційних технологій, процедур діагносту�
вання зовнішнього середовища вибраної сфери діяльності, мож�
ливостей застосування економетричної моделі при аналізі пе�
ретворень проектних ресурсів в проектні продукти. Всі ці меха�
нізми повинні підвищити ефективність соціальних проектів і
допомогти промисловим підприємствам належно функціону�
вати, зокрема, в умовах локальних кризових ситуацій, інфляції,
проявах нерівномірної діяльності в різних регіонах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Ефективність соціальних проектів пов'язано з таким клю�

човим індикатором соціально�економічного розвитку країни як
якість життя населення. Відповідно до цього проведено дослід�
ження теоретико�методичних основ розробки проектів управ�
ління якістю життя населення [1]. В результаті визначено особ�
ливості цілепокладання, формулювання функцій та принципів
управління якістю життя населення в сучасних умовах [1].

Методика кількісного оцінювання прийнятності соціальних
проектів для суспільства наведена у праці [2]. Відзначено, що за�
стосування індексу прийнятності соціальних проектів є необхід�
ним в умовах сучасної України, коли множина соціальних про�
блем потребує розробки і реалізації множини відповідних про�
ектів, оскільки саме цей індекс дозволяє порівнювати проекти за
такою важливішою характеристикою як прийнятність для насе�
лення. З допомогою такого індексу можна відкидати або відкла�
дати деякі проекти, які не будуть мати значної підтримки у насе�
лення, що дозволить знизити ризик прийняття невірних управл�
інських рішень щодо функціонування підприємства та підвищи�
ти рівень довіри персоналу до менеджерів [2].
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Розглянуто концептуальні складові розвитку промисло�
вості в умовах кризи, які дозволяють виділити чинники, що впли�
вають на мотиваційні аспекти соціально�економічної діяльності
персоналу підприємств [3]. Відзначено, що проблема економіч�
ної кризи на сучасному етапі розвитку суспільства полягає не
стільки в темпах спаду виробництва, що фіксуються, скільки в
тих тенденціях, що набирають силу, і пов'язані з визначенням
фази падіння, в якій сьогодні знаходиться країна. В перспек�
тиві є надія на підвищення активності бізнесу в соціальній сфері
і стабілізації економіки. Освоєння при цьому необхідних соц�
іальних функцій є і буде одним з головних чинників успішного
та гармонійного розвитку не лише окремого підприємства, але і
суспільства в цілому [3].

Розроблена модель інвестиційного процесу еколого�соц�
іально�орієнтованої економіки, що відбиває дуалізм її функцій,
враховує виділені в ході порівняльного аналізу існуючих моде�
лей інвестиційних процесів особливості формування, відтворен�
ня капіталу і міру капіталізації інвестиційних ресурсів в еконо�
міках з різними типами управління [4]. Запропоновано методи�
ку оцінювання інтегральної ефективності інвестиційних про�
цесів в комплексному розвитку регіонів, що грунтується на зас�
тосуванні індексу гармонійного розвитку регіонів, і дозволяє
разом з економічними та соціальними показниками оцінити еко�
логічне благополуччя, а також провести комплексне оцінюван�
ня індексу розвитку людського потенціалу [4].

Розроблено систему рівнянь математичної (економетричної)
моделі для аналізу соціальної політики підприємств, які врахо�
вують виробництво та інвестиційні проекти [5]. З допомогою цієї
моделі можна досліджувати структурні деформації в мікро� та
макроекономічному аспекті з урахуванням показників, які харак�
теризують перспективи інвестиційних проектів сфери виробниц�
тва продукції, соціальні ресурси і науково�технічний прогрес.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою даної праці є удосконалення економетричної мо�

делі [5] для аналізу соціальної політики промислових
підприємств з урахуванням елементів оцінювання інвестицій�
них ресурсів і ефективності соціальних проектів в умовах еко�
номічної кризи та воєнних дій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Співвідношення математичної моделі, які пов'язують скла�

дові виробничої функції W(К,L,Т) з відповідними складовими
прибутку П і витрат на активізацію соціальних ресурсів V пред�
ставимо аналогічно як у праці [5] і орієнтуємо для аналізу еко�
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перехід економіки України до збалансованого

розвитку і стійкого зростання полягає в послідов�
ному реформуванні соціальної сфери в аграрному
секторі для досягнення стратегічних цілей з ураху�
ванням наявних бюджетних обмежень. Сьогодні
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тільки починають вироблятися пріоритети соціаль�
ного розвитку сільськогосподарського виробницт�
ва в урядовій політиці.

На цей час державне регулювання соціального
розвитку аграрної сфери ускладнюється глибокою
та складною внутрішньою структурою соціальної
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сфери. Це зумовлює необхідність розробки достат�
ньо розвинутої системи управління. На регіональ�
ному рівні існують реальні соціальні суперечності.
Відсутнє саме розуміння необхідності оптимізації
соціальних взаємозв'язків між суб'єктами в аг�
рарній сфері, в основі яких лежать механізми упо�
рядкування різних сторін діяльності, регулювання
соціальних відносин і процесів, що є практичним ви�
рішенням завдань управління, пов'язаних із визна�
ченням пріоритетів, які необхідні для здійснення
реалістичної стратегії.

Соціальні індикатори розвитку аграрної сфери
залишаються вкрай незадовільними. Це пов'язано з
неефективністю чинної системи управління соціаль�
ним розвитком в аграрному виробництві. При цьо�
му соціальна сфера має свої закономірності розвит�
ку і є відносно самостійною системою із загальни�
ми та специфічними зв'язками, умовами функціону�
вання, механізмами управління. І саме це сприяє
становленню суспільної думки щодо окремих сфер
діяльності, зокрема аграрної галузі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання регулювання соціальних процесів були
розглянуті у працях вітчизняних учених: О. Амоші,
С. Бандура, Д. Богині, В. Гейця, В.Я. Месель�Весе�
ляка, П.Т. Саблука та ін. Разом з тим, варто визна�
ти, що в Україні поки ще не розроблена єдина нау�
кова парадигма щодо державного регулювання соц�
іального розвитку аграрної сфери. Потребує уточ�
нення сутність поняття соціальної сфери для аграр�
ної сфери. Не визначені функції державного і регі�
онального управління.

Наявні проблеми фінансового забезпечення
сільських територій. Відсутній механізм здійснен�
ня процесу виділення депресивних аграрних регі�
онів із загального списку територіальних утворень.
Не розроблено систему фінансування соціальних
видатків бюджету на аграрну сферу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є наукове обгрунтування теоре�

тичних засад і практичних рекомендацій щодо удос�
коналення державного регулювання соціального
розвитку аграрної сфери.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дослідження позицій стосовно соціального ас�

пекту економічного розвитку аграрної  сфери
свідчить, що певна форма соціальних явищ зумов�
лює економічну організацію аграрного виробницт�
ва. Сучасні процеси реформування аграрної сфери
характеризуються з позиції переважання економі�
чного над соціальним, з чого випливає ключова тен�
денція — відсутність пріоритетів розвитку соціаль�
ної сфери аграрного виробництва.

Термінологічні основи також на сьогодні ще
недостатньо розроблені, не мають однозначно�
го наукового трактування і  часто викликають
плутанину серед теорет иків та практиків.  На
кожному новому етапі  економічного розвитку
вони виступають в інших аспектах, оскільки соц�
іальна сфера як динамічна частина аграрного ви�
робництва формується під впливом різних еко�
номічних, політичних, інституційних та інших
чинників.

У широкому значенні соціальна сфера розгля�
дається як одна зі складових єдиної відтворюваль�
ної системи аграрного виробництва. Соціальну сфе�
ру аграрного виробництва можна розглядати як
одну зі складових і невід'ємних частин єдиної
відтворювальної системи суспільства, в якій, по�
перше, споживаються надані державою соціальні

блага і соціальні послуги, а по�друге, відтворюєть�
ся людський капітал, де участь держави необхідна
з метою ліквідації негативних наслідків економіч�
ної активності.

Дослідження свідчать, що соціально�економіч�
на система аграрної сфери не може існувати без
централізованого управління. Найважливішими
функціями державного управління аграрного ви�
робництва на сучасному етапі є регулювання і про�
гнозування. Проте рівень реального розвитку про�
гнозування і регулювання залишається поки що не�
достатнім. Недостатній і рівень теоретичного ос�
мислення цих функцій, розробки за ними сучасно�
го інструментарію, методів і підходів.

Проблеми державного управління на сучасному
етапі розвитку аграрної сфери в Україні можуть
розглядатися на різних управлінських рівнях на за�
гальнодержавному, регіональному рівні та рівні
місцевого самоврядування. Найактуальнішим є ре�
гіональний рівень соціально�економічної системи
аграрної сфери [1, c. 56].

Встановлено, що для аграрної сфери характер�
но неефективне використання ресурсів, стагнація
виробництва, деградація і скорочення кількості
сільського населення, погіршення екологічної об�
становки. Надмірне захоплення теорією ринкової
саморегуляції сприяло втраті керованості соціаль�
ного розвитку аграрної сфери, розширенню кри�
зових явищ, руйнуванню стратифікованих со�
ціумів.

Удосконалення державної регуляторної політи�
ки в агарній сфері потребує реформування міжбюд�
жетних відносин, які не сумісні з умовами регіо�
нального розвитку, більше того, гальмують процес
ринкових перетворень. Основною метою державної
політики є прискорення поступу аграрної сфери на
шляху сталого розвитку, економічного зростання,
поєднаного з активною соціальною політикою дер�
жави, демократизацією всіх складових суспільного
життя, що потребує формування якісно нової дер�
жавної регуляторної політики.

Структура соціально�економічних відносин в
аграрній  сфері  в  пе ріод перет ворень  істо тно
трансформувалася. Для створення адекватного
механізму забезпечення соціальної сфери аграр�
ного виробництва важливо провести розмежуван�
ня, тому що існують випадки, коли влада прагне
довести, що саме аграрна сфера є депресивною,
оскільки це дає право на отримання додаткового
фінансування.

Процес виділення депресивних галузей аграрно�
го виробництва достатньо трудомісткий і заплута�
ний. Він потребує ретельного розгляду широкого
діапазону чинників, що впливають на соціальний
розвиток. Усю сукупність чинників депресивності
галузі в аграрній сфері можна розділити на п'ять
великих груп.

До економічних чинників можна віднести:
відсутність розвиненого виробництва і порівняно
невисокий прибуток в комерційних структурах,
який не забезпечує достатніх податкових надход�
жень до бюджету і, відповідно, їх використання на
потреби соціальної сфери в аграрному виробництві;
недостатнє використання природно�технічного по�
тенціалу сільськогосподарських підприємств; недо�
статнє використання трудових ресурсів через не�
розвиненість сфери аграрного виробництва; низь�
кий рівень бюджетного самофінансування; пору�
шення оптимальності у співвідношенні різних видів
капіталу.

Соціальні  чинники містять:  низький рівень
життя, що відображає різні сторони функціону�
вання людей у сфері споживання та різні рівні
формування їх добробуту в сільській місцевості;
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в ис окий рів е нь  б ез ро бі т тя  на се лі ;  нероз ви�
неність інтелектуального потенціалу аграрної
сфери.

Демографічні чинники включають: неоптималь�
ну демографічну структуру сільського населення;
глибокий розрив і відірваність традиційного устрою
життя і побуту сільського населення від сучасної
соціально�професійної структури населення Украї�
ни.

До природно�географічної групи чинників нале�
жать: негативна дія природно�кліматичних умов, що
помічається в сільському господарстві і справляє
вирішальний вплив на формування практично всіх
потреб людини; великі транспортні витрати насе�
лення і виробників унаслідок специфіки географіч�
ного положення; відсутність, нерентабельність або
неможливість розробки і використання через тех�
нологічні чи економічні обмеження природних ре�
сурсів, що є в аграрній сфері.

До екологічних чинників можна зарахувати такі:
низька рекреаційна здатність природної системи аг�
рарної сфери; високий рівень техногенного еколо�
гічного навантаження, невідповідність екологічних
параметрів аграрного виробництва встановленим
нормативним показникам і стандартам; подорож�
чання аграрного виробництва внаслідок екологіч�
них заборон, встановлення норм ресурсоспоживан�
ня, яке зумовлює високі ціни на сільськогоспо�
дарську продукцію і зниження її ринкової конку�
рентоспроможності.

Міру впливу кожного чинника на розвиток аг�
рарної сфери і формування найважливіших потреб
людини можна оцінити, використовуючи конкрет�
ну систему критеріїв. Для цього необхідно запро�
понувати системний перелік чинників депресивності
аграрної сфери і критеріїв, що визначають міру їх
впливу.

Процес має здійснюватись за двома етапами. На
першому етапі з метою ранжирування галузей аг�
рарної сфери за рівнем депресивності виводять
точну оцінку впливу конкретного чинника, вико�
ристовуючи при цьому наявні статистичні дані або
результати досліджень за відповідними критерія�
ми чинників. Другий етап полягає у порівнянні й
аналізі одержаних даних на рівні галузі з середні�
ми показниками по аграрній сфері. Потім можна
проводити ранжирування галузей за рівнем депре�
сивності.

Аналіз соціально�економічної ситуації , що
склалася в аграрній сфері України останніми рока�
ми, свідчить про деформацію територіальних про�
порцій і посилення поляризації як за економічни�
ми, так і за соціальними показниками [3].

З метою дослідження масштабів і  тенденцій
поляризації  пропонується використовувати ме�
тодичний підхід щодо оцінки соціального стану
аграрної сфери за допомогою показників, які ха�
ракте риз уют ь с оці альну с ф еру:  рі в ня  житт я
сільського населення, соціальної забезпеченості,
демографічної ситуації, стану трудових ресурсів
тощо.

Всі ці показники мають відповідати таким умо�
вам: повноті і збалансованості (набір показників
має адекватно відображати загальний стан систе�
ми та її розвиток); чутливості (показники мають
статистично достовірно змінюватися при зміні
умов, бажано, щоб різні індикатори мали близь�
ку чутливість); можливості інтерпретації (необх�
ідно розуміти, що саме характеризує показник);
доступності і надійності даних; економічності
(внаслідок того, що дані можуть збиратися в дуже
широких масштабах, будь�який зайвий (непотрі�
бний) показник може вагомо збільшити вартість
робіт).

Зіставлення цих показників за допомогою ме�
тодів і прийомів статистичного аналізу, а також ло�
гічного узагальнення окремих фактів і результатів
досліджень дає змогу виділити чотири типи галу�
зей в аграрній сфері: "лідери", до них належать га�
лузі, які за абсолютним значенням показників на�
багато (більше ніж на 30%) перевищують середній
рівень по аграрній сфері; "високо розвинуті" — це
галузі, в яких значення показників соціально�еко�
номічного розвитку на 10—30% перевищують се�
редні значення в аграрній сфері; "розвинені", де зна�
чення показників відрізняються від середніх по аг�
рарній сфері (коливання становить ±10%); "про�
блемні" — у цій групі сконцентровані галузі, зна�
чення показників соціально�економічного розвит�
ку яких відрізняються від середніх значень більше
ніж на 10% у гірший бік.

ВИСНОВКИ
Поняття соціального розвитку аграрної сфери

слід розглядати як динамічну частину всієї еконо�
мічної системи, яка формується під впливом різних
економічних, політичних, інституційних та інших
чинників. У цій частині споживаються надані дер�
жавою соціальні блага і соціальні послуги та відтво�
рюється людський капітал. При цьому участь дер�
жави необхідна з метою ліквідації негативних
наслідків економічної активності.

Визначено, що на сучасному етапі держава не�
достатньо виконує такі функції, як регулювання і
прогнозування аграрної сфери. На рівні аграрного
виробництва це призводить до неефективного ви�
користання ресурсів, стагнації виробництва, дегра�
дації і скорочення кількості сільського населення,
погіршення екологічної обстановки.

Для створення адекватного механізму забез�
печення соціального розвитку аграрного вироб�
ництва нами запропоновано виділення депресив�
них галузей із загального списку аграрного ви�
робництва, яке враховує поділ сукупності чин�
ників депресивності  галузі на п'ять груп:  еко�
номічні; соціальні; демографічні; природно�гео�
графічні; екологічні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах подальшого вдосконалення ринкових

відносин в Україні підприємствам для того, щоб не
тільки стабільно функціонувати, а й розвиватися, мак�
симізуючи прибуток, необхідно обгрунтовано здійсню�
вати управління діяльністю, правильно визначати стра�
тегію та тактику поведінки на ринку. Відповідно, однією
з причин виникнення кризових ситуацій на багатьох
вітчизняних підприємствах є низький рівень фінансово�
го менеджменту. Саме некваліфіковані та помилкові дії
керівництва призвели значну кількість суб'єктів госпо�
дарювання на межу банкрутства. Істотним фактором,
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У статті обгрунтовано важливість та основні напрями організаційної модернізації системи фінансового конB

тролінгу на підприємстві. Така модернізація сприятиме швидкому запровадженню дієвих систем фінансового

контролінгу на вітчизняних підприємств або підвищенню ефективності вже існуючих. Запропоновано варіант

структури служби фінансового контролінгу на сучасному вітчизняному підприємстві, визначено її місце в ієрархії

управління та завдання її співробітників. Вона має позиціонуватись як централізована лінійна структура, інтегB

рована з фінансовим блоком. До її складу включено чотири головних відділи: відділ фінансового контролінгу,

відділ стратегічного планування і координації, відділ фінансової діагностики та оперативного контролінгу, відділ

внутрішнього контролю. Розроблено механізм поглибленого аналізу системи фінансового контролінгу на

підприємстві. Головною метою такого аналізу є встановлення факту: чи вдається менеджменту підприємства

та службі фінансового контролінгу переводити стратегічні цілі в чіткий план оперативної діяльності підрозділів

і ключових працівників, а також оцінювати результати їх діяльності з точки зору реалізації стратегії за допомоB

гою підтримання на високому рівні найважливіших фінансових показників.

In the article grounded importance and basic directions of organizational modernization of the system of financial

kontroling is on an enterprise. Such modernization will be instrumental in rapid introduction of effective systems of

financial kontroling on domestic enterprises or to the increase of efficiency already of existing. The variant of structure

of service of financial kontroling is offered on a modern domestic enterprise, certainly its place in the hierarchy of

management and task of its employees. It must be positioned as a linear structure, computerBintegrated with a financial

block, is centralized. To its composition it is included four main departments: department of financial kontroling,

department of the strategic planning and koordination, department of financial diagnostics and operative kontroling,

department of internal control. The mechanism of deep analysis of the system of financial kontroling is developed on an

enterprise. The primary objective of such analysis is establishment of fact: whether it succeeds the management of

enterprise and service of financial kontroling to translate strategic aims in the clear plan of operative activity of subsections

and key workers, and also to estimate the results of their activity from point of realization of strategy by maintenance at

high level of major financial indexes.

Ключові слова: фінансовий контролінг, система, організаційна модернізація, стратегічний і оператив�
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який зумовлює прийняття неправильних управлінських
рішень, виступає відсутність на вітчизняних підприєм�
ствах ефективної системи фінансового контролінгу.

Труднощі запровадження та функціонування систем
фінансового контролінгу на підприємствах України обу�
мовлені тим, що він є відносно новим напрямом діяль�
ності їх фінансово�економічних служб, потребує спе�
ціальної фінансової підготовки і системного мислення
персоналу, а також використання сучасних інформа�
ційних технологій, які потребують чималих витрат. Од�
нак переваги, які може надати використання контро�
лінгу, важко переоцінити. Передумови для формуван�
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ня й швидкого запровадження дієвої системи фінансо�
вого контролінгу на вітчизняних підприємств або підви�
щення ефективності вже існуючої, на нашу думку, по�
винна створити організаційна модернізація зазначеної
системи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Як зазначає О. Терещенко, і думку якого ми по�

вністю поділяємо, в загальному розумінні, фінансовий
контролінг передбачає практично�орієнтовану інтер�
претацію фінансового управління діяльністю підприєм�
ства, виступає філософією фінансового управління, яка
виходить за межі окремого структурного підрозділу і
пронизує всю систему прийняття фінансових рішень [1,
c. 7]. Тому дуже важливо забезпечити конструктивне
організаційне підгрунтя для функціонування системи
фінансового контролінгу.

Незважаючи на той факт, що такі відомі німецькі до�
слідники, як Г. Кюппер, Д. Хан, П. Хорват, К. Штайнле,
американські — Р. Ентоні, К. Друрі, Р. Хілтон, Р. Кап�
лан, а також вітчизняні — В. Сопко, С. Голова, О. Тере�
щенко, Н. Бабяк, Д. Ковальов, А. Поддєрьогін, К. Ізмай�
лова, Л. Лахтіонова, А. Шеремет присвятили значну
кількість своїх праць питанням фінансового контро�
лінгу, багато питань потребує поглибленого досліджен�
ня й адаптації до вітчизняних реалій. Зокрема, на найб�
ільшу увагу заслуговують наступні: складання управлі�
нської звітності (репортинг); управління ризиками, вит�
ратами та вартістю підприємства; фінансова комуніка�
ція підприємства із зовнішнім та внутрішнім середови�
щем; методологія фінансової діагностики; застосуван�
ня інструментарію оцінювання результативності діяль�
ності й управління поведінкою персоналу; внутрішній і
зовнішній фінансовий консалтинг; аналітичне та мето�
дичне забезпечення фінансових рішень; організаційна
структура служби фінансового контролінгу та її функ�
ціональні повноваження.

Поглиблене вивчення і регулярний перегляд еле�
ментів та інструментарію системи фінансового контро�
лінгу повинні стати своєрідною відповіддю на запити
практики у відповідних фінансових рішеннях. Адже в
результаті ознайомлення зі специфікою організації
фінансового контролінгу, методів і прийомів функціо�
нальної підтримки управління витратами, вартістю, рен�
табельністю та фінансовими потоками підприємства
керівництво може розробити процедуру виведення його
з кризового стану, значно покращити результати фінан�
сово�господарської діяльності.

Отже, сьогодні не можна заперечити той факт, що
фінансовий контролінг, який є безперервним процесом
вибору найкращих форм організації діяльності підприє�
мства з урахуванням умов і особливостей її здійснення,
виступає важливою складовою управління фінансами на
підприємстві. Своєчасне виявлення ефективних форм
управління діяльністю підприємства дозволить підприє�
мству отримувати додатковий прибуток. Саме тому, ак�
туальність теми дослідження не викликає сумніву і має
відповідну як теоретичну, так і практичну значимість.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Головні цілі даної статті — теоретичне обгрунтуван�

ня, розробка методичних засад і практичних рекомен�
дацій щодо організаційної модернізації системи фінан�
сового контролінгу на підприємстві як важливого
інструменту управління його діяльністю.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасний фінансовий контролінг є дуже складною

системою і координує, крім фінансів, менеджмент, пер�
сонал, маркетинг, логістику та практично всі бізнес�про�
цеси підприємства. При цьому, охоплюючи всі функці�
ональні блоки підприємства, фінансовий контролінг ін�
тегрує діяльність різних підрозділів для досягнення опе�
ративних (тактичних) і стратегічних фінансових цілей.

Слід зазначити, що запровадження високорезуль�
тативної системи фінансового контролінгу на вітчизня�
них підприємствах доцільно починати з розробки (пе�
регляду) стратегії і тактики фінансової політики. Далі
доцільно формувати стратегічну та оперативну складові
системи фінансового контролінгу. І нарешті, потрібно
постійно вносити суттєві організаційні зміни у практи�
ку діяльності підприємств в контексті визначення струк�
тури служби фінансового контролінгу і її місця в за�
гальній системі управління підприємством.

Можна погодитися з думкою Н. Данилочкіної, що
пріоритетними завданнями при розробленні фінансової
політики підприємств є розв'язання таких стратегічних
завдань [2, c. 11]: досягнення прозорості фінансово�еко�
номічного стану підприємства для власників, інвесторів,
кредиторів; забезпечення інвестиційної привабливості
підприємства; створення ефективного механізму управ�
ління підприємством; використання підприємством рин�
кових механізмів залучення фінансових ресурсів.

На вирішення зазначених завдань, в свою чергу, і
повинна бути спрямована система фінансового контро�
лінгу, основними об'єктами регулювання якої є: фінан�
сові потоки підприємства, витрати, ризики, інвестиційні
проекти, персонал, господарські процеси, що зумовлює
виділення певних видів (або підсистем) фінансового кон�
тролінгу. У таблиці 1 наведено у відповідності до підхо�
ду О. Терещенко, Н. Бабяк підсистеми та аналітичний
інструментарій фінансового контролінгу. На практиці
завжди існує тісний взаємозв'язок між оперативним і
стратегічним контролінгом. При стратегічній постановці
питання завжди домінує питання оперативної здійснен�
ності або навпаки — оперативні проблеми прибутко�
вості можуть бути не побаченими при зневазі стратегі�
чної постановки питання. Цей взаємозв'язок завжди но�
сить фундаментальний характер [1, c. 27].

Одним із факторів, який перешкоджає повноцінно�
му функціонуванню підсистем фінансового контролінгу
та швидкому реагуванню на запровадження інновацій�
них інструментів фінансового контролінгу, виступає від�
сутність служби фінансового контролінгу на підпри�
ємстві та регламентації її діяльності. Окремі її завдан�
ня виконуються тією чи іншою мірою різними посадо�
вими особами підприємства, повноваження яких в цій
сфері не мають чіткого окреслення. Тому доцільним є
врахування досвіду і досягнення провідних підприємств
України і світу.

Існує кілька відомих підходів до визначення місця
контролінгу в організаційній структурі підприємства.
Головна різниця між ними полягає в характері підпо�
рядкованості служби контролінгу: безпосередньо ди�
ректору підприємства чи фінансовому директору (ди�
ректору з економіки).

Найпоширенішими варіантами організаційного
підпорядкування служб фінансового контролінгу є:

1) створення такої служби в складі фінансово�еко�
номічного блоку і підпорядкування заступнику гене�
рального директора з економіки та фінансів (або фінан�
совому директору);

2) служба фінансового контролінгу є самостійним
підрозділом, який, у свою чергу, підпорядковується без�
посередньо директору підприємства;

3) створення окремих аналітичних структур у межах
функціональних сфер діяльності підприємства, які най�
частіше підпорядковані фінансовому директору.

У світовій практиці перший варіант застосовується
в США, де контролінгові функції здійснюються бухгал�
терією та фінансовою службою. В американській прак�
тиці контролер — це "менеджер департаменту бухгал�
терського обліку, який разом з казначеєм підпорядко�
вується фінансовому директору.

Для європейського фінансового контролінгу ха�
рактерна більш глибока спеціалізація (варіант 2 або 3).
У цьому зв'язку викликає практичний інтерес опитуван�
ня підприємств Австрії та Німеччини, яке було прове�
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дене Спілкою контролерів цих країн [1, c. 39]. Його дані
свідчать про те, що на 40% опитаних підприємств служ�
ба контролінгу підпорядковується вищому керівницт�
ву, а на 35% — фінансовому директору. Причому на 16%
підприємств служба контролінгу функціонує як
лінійний підрозділ і підпорядковується начальнику
відділу обліку і фінансів [1, c. 42]. У центрі уваги конт�
ролінгу на німецькому концерні Bosh GmbH є підго�
товка інформації, необхідної для прийняття управлі�
нських рішень. Організаційна структура контролінгу
на Bosh включає центральну службу контролінгу та де�
централізовані підрозділи. На центральну службу кон�
тролінгу покладені такі завдання, як стратегічне пла�
нування, планування інвестицій, управління виробни�
чими секторами і коментар місячної та квартальної
звітності. До компетенції децентралізованих служб
контролінгу належать стратегічне та оперативне уп�
равління окремих господарських одиниць, плануван�
ня й аналіз витрат, аналіз відхилень і контроль ефек�
тивності [1, c. 46].

Викликає інтерес і азіатський досвід контролінгу, що
реалізується через систему безперервного покращення
діяльності — "кайзен", систему гнучкого процесного
управління — "канбан" та систему управління витрата�
ми — таргет�костинг. Об'єднання контролерів із Німеч�
чини, вивчаючи питання функціонування контролінгу на
японських підприємствах, провело анкетування 2347
підприємств, на яких відповіді були отримані лише від
68 респондентів. Виявилось, що: 1) значна частина кон�
тролінгових функцій реалізується в підрозділах, які за�
звичай називаються "відділ планування підприємства";
2) до найважливіших завдань контролінгу належать:
розроблення стратегії, планування й контроль за стра�
тегічними цілями; 3) координація цілей компанії та
підрозділів здійснюється не відділом контролінгу, а че�
рез прямі контакти керівників структурних підрозділів
[3, c. 26].

На нашу думку, служба фінансового контролінгу
повинна позиціонуватись як централізована лінійна
структура, інтегрована з фінансовим блоком. На рисун�

ку 1 наведено склад, структуру, функціональні обов'яз�
ки й місце в ієрархії управління служби фінансового
контролінгу, яку можна запровадити на сучасному
вітчизняному підприємстві. До її складу входять чоти�
ри відділа: відділ фінансового контролінгу, відділ стра�
тегічного планування і координації, відділ фінансової
діагностики та оперативного контролінгу, відділ внут�
рішнього контролю.

Начальник відділу фінансового контролінгу відпо�
відає перед своїм безпосереднім керівником — дирек�
тором по економіці за аналітичні звіти, прогнози й роз�
робку рекомендацій для підвищення ефективності діяль�
ності підприємства.

Така служба повинна відповідати за: правильний
вибір інструментів фінансового управління, прозорість,
зрозумілість і об'єктивну інтерпретацію результатів
фінансової діагностики, контроль бюджетування, ефек�
тивність діяльності підприємства в цілому та його окре�
мих підрозділів; стабільну реалізацію процедур плану�
вання, контролю, обліку й аналізу за рівнями ієрархії
управління; систематичну методичну підтримку, а також
координацію процесу прийняття фінансових рішень;
побудову інтегрованої системи управління підприєм�
ством з орієнтацією на максимізацію його вартості для
власників. Слід зауважити, що найбільш жорсткій рег�
ламентації повинні підлягати, на нашу думку, наступні
аспекти функціонування системи фінансового контро�
лінгу: методичне забезпечення фінансової діагностики
підприємства, індикатори визначення ефективності ви�
робничої програми, моніторинг результативності діяль�
ності окремих підрозділів, технологія складання бюд�
жетів і процедура здійснення контролю за їх виконан�
ням.

Оскільки реалізація нововведень у сфері фінансо�
вого контролінгу передбачає реорганізацію всіх основ�
них бізнес�процесів, у виконанні яких задіяна значна
кількість керівників і рядових співробітників, то ре�
зультати організаційної модернізації системи фінансо�
вого контролінгу можуть отримувати різну оцінку її
учасниками.

Таблиця 1. Об'єкти та інструменти окремих підсистем фінансового контролінгу

Підсистеми фінансового 
контролінгу Об'єкти Аналітичний інструментарій 

Підсистема стратегічного контролінгу
Контролінг ризиків Зовнішні та внутрішні 

фактори впливу на 
діяльність підприємства, 
фінансові та операційні ри-
зики діяльності 

SWOT-аналіз; аналіз сценаріїв; метод аналогій; 
метод Монте-Карло; експертний метод 

Інвестиційний контролінг Інвестиційні проекти статичні та динамічні методи інвестиційних 
розрахунків; дискримінантний аналіз; аналіз 
життєвого циклу продукту; аналіз відхилень; 
сценарії та математичні моделі 

Контролінг витрат Структура витрат 
підприємства 

облік за центрами витрат; розподіл витрат за 
об'єктами; стандарт-кост; директ-костинг, таргет-
костинг, кайзен-костинг (зниження витрат до 
певного цільового рівня); калькулювання на основі 
діяльності; диференційний аналіз витрат; CVP-
аналіз і маржинальний аналіз; методи економіко-
математичного моделювання витрат; аналіз і 
калькуляція життєвого циклу продукту; бенчмаркінг 

Підсистема оперативного контролінгу
Контролінг фінансів Фінансові ресурси, 

діквідність і 
платоспроможність, 
фінансова стійкість, 
рентабельність, вартість 

методи фінансової діагностики; аналіз відхилень; 
аналіз структурних зрушень; факторний аналіз 

Контролінг поведінки 
персоналу 

Персонал, 
система мотивації, 
продуктивність праці 

показники оцінки ефективності діяльності 
персоналу та системи мотивації 

Контролінг логістичних 
систем 

Інформаційні та фінансові 
потоки, що супроводжують 
рух матеріальних потоків 
підприємства 

аналіз ланцюгаформування вартості продукції; 
оцінювання і всебічний контроль якості; система 
постійного вдосконалення (кайзен); аналіз 
оптимального розміру замовлень; планування 
завантаження потужностей та збуту 
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Загальну результативність системи фінансового
контролінгу на підприємстві можливо, на нашу думку,
оцінити за допомогою дослідження ключових показ�
ників та характеристик діяльності підприємства через
механізм поглибленого аналізу зазначеної системи
(табл. 2).

Головною метою такого аналізу є встановлення фак�
ту: чи вдається менеджменту підприємства та службі
фінансового контролінгу трансформувати стратегічні
цілі в чіткий план оперативної діяльності підрозділів і
ключових працівників, а також оцінювати результати їх
діяльності з точки зору реалізації стратегії за допомо�
гою підтримання на високому рівні найважливіших
фінансових показників.

Необхідно додати, що наведена в таблиці 2 проце�
дура проведення поглибленого аналізу функціонуван�
ня служби фінансового контролінгу на підприємстві пе�
редбачає використання показників комплексної оцінки
діяльності підприємства за такими напрямами: 1) рин�
кові показники, що віддзеркалюють взаємини з клієнта�
ми і замовниками, положення підприємства на ринку;
2) показники внутрішніх процесів, які характеризують
ефективність використання основних засобів, рівень

техніки і технологій, cпецифіку управління підприєм�
ством та особливості розробки стратегії його діяльності;
3) фінансові показники, систему яких пропонують
О.О. Терещенко, М.В. Стецько [4]; 4) показники діяль�
ності персоналу, що характеризують працівників
підприємства, їх здібності та дисциплінованість.

З вищезазначеного випливає, що наявний у підприє�
мства потенціал розвитку визначається сукупністю фак�
торів, а саме: особливостями організації діяльності
підприємства, його конкурентоспроможністю та стра�
тегією розвитку; виробничим потенціалом підприємства;
станом фінансових показників діяльності підприємства
і її фінансового забезпечення; ефективною організа�
ційною структурою, високою якістю менеджменту і на�
явністю кваліфікованого персоналу.

Відповідно, організаційна модернізація системи
фінансового контролінгу на підприємстві, на нашу дум�
ку, має охоплювати такі основні напрями:

1) визначення в рамках сформованої фінансової
політики підприємства стратегічних цілей і способів їх
досягнення;

2) побудова системи стратегічного планування та
прогнозування з ура�хуванням оптимального поєднан�

Рис. 1. Організаційно?функціональне підпорядкування та структура служби фінансового контролінгу на сучасному
вітчизняному підприємстві
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аналітичних звітів 

керівництву; 
- розробка і контроль 
системи мотивації 

підрозділів підприємства 
відповідно до результатів 

їх діяльності; 
- контроль за 
своєчасністю і 

правильністю складання 
фінансової звітності. 



46

Економiка та держава № 1/2015

www.economy.in.ua

ня інтересів власників, менеджерів і працівників підприє�
мства;

3) формування складу служби фінансового контро�
лінгу, визначення її місця в ієрархії управління підприє�
мством і характеру взаємодії з іншими службами, за�
твердження положення про її діяльність й посадових
інструкцій її співробітників;

4) розробка основних методів збору необхідної
інформації, форм, строків її надання та обробки, ство�
рення формалізованої системи документообігу,

5) виділення системи показників оцінки ефектив�
ності фінансово�господарської діяльності підприємства
та моніторингу результативості діяльності персоналу
(КРІ);

5) вибір методик обліку та аналізу необхідного спек�
тру показників діяльності підприємства, розробка скла�
ду, змісту і формату звітності для служби фінансового
контролінгу;

4) вибір програмного продукту для інформаційної
та аналітичної під�тримки оперативного і стратегічно�
го фінансового контролінгу, автоматизація роботи
служби фінансового контролінгу;

5) введення в дію механізмів контролю виконання
поставлених стратегічних цілей і завдань підприємства;

6) визначення проблемних ситуацій, що вимагають
коригуючих дій;

7) своєчасне запровадження новітніх інструментів
фінансового контролінгу й постійне вдосконалення
існуючої моделі системи фінансового контролінгу.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи, слід виділити наступні висновки:
— роль системи фінансового контролінгу в управ�

лінні підприємством полягає в орієнтації на обов'яз�
кове досягнення поставлених цілей, серед яких голов�
на — стійкий фінансовий стан. Фінансовий контролінг
є складною конструкцією, яка об'єднує в собі різні еле�
менти функцій управління і використовує їх в рішенні
задач оперативного та стратегічного характеру;

— контролінг повинен забезпечувати синтетичний,
цілісний погляд на діяльність підприємства перед прий�

няттям рішень у теперішньому часі й майбутньому, ком�
плексний підхід до виявлення і вирішення фінансових
проблем, що постають перед ним;

— тільки обгрунтована організаційна модернізація
системи фінансового контролінгу дозволить повноцінно
використовувати потенціал контролінгу та своєчасно ос�
воювати його інноваційний інструментарій. Остання має
вирішувати наступні головні завдання: підвищення якості
і достовірності діагностики фінансово�господарської
діяльності підприємства, обов'язкове прогнозування його
майбутнього фінансового стану; регулярний перегляд
етапів, термінів, конкретних завдань, що мають бути ви�
конані в рамках системи фінансового контролінгу; оціню�
вання вартості та економічного ефекту від запроваджен�
ня системи фінансового контролінгу на підприємстві.
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Таблиця 2. Механізм проведення поглибленого аналізу функціонування системи
фінансового контролінгу на підприємстві

І. Формування аналітичної групи та інформаційного й програмного забезпечення для проведення аналізу системи фінансового 
контролінгу на підприємстві  
ІІ. Проведення процедури поглибленого аналізу функціонування служби фінансового контролінгу на підприємстві 

Етапи та елементи аналізу Перелік аналітичних дій 
Попередній скринінг 
підприємства 

Проведення інтерв'ю з топ-менеджментом підприємства, анкетування ключових співробітників 
підприємства 

1. Аналіз бізнес- моделі 
підприємства 

Аналіз цілей та напрямів діяльності підприємства з відображенням основних проблем, які виникають 
при її організації, а також її слабких та сильних сторін 

2. Оцінка стратегічної позиції 
та перспектив розвитку 
підприємства 

Аудит основної стратегії підприємства, аналіз поточного стану основних функціональних компонентів 
стратегії підприємства і їх відповідності загальній стратегії, виявлення перспективних можливостей та 
загроз діяльності підприємства 

3. Діагностика фінансового 
стану підприємства 

Оцінювання структури і динаміки майна підприємства, складу й ефективності використання основних 
і оборотних активів, аналіз фінансової стійкості, платоспроможності та ліквідності підприємства, 
дослідження рівня і структури собівартості кінцевої продукції та динаміки прибутку і рентабельності, 
оцінка ймовірності банкрутства 

4. Аналіз наявної системи 
управління на підприємстві 
 
 

- організаційної структури 
підприємства 

Аналіз особливостей і типу організаційної структури; аналіз 
розподілу відповідальності; аналіз організації виконання робіт 

- стилю керівництва Експертне оцінювання існуючих методів управління; аналіз системи 
мотивації на підприємстві та дієвості мотиваційних інструментів 

- інформаційних потоків та 
технологій, що підтримують 
процес управління 

Аналіз взаємодії функціональних підрозділів та інформаційних 
потоків між ними; аналіз документообігу між підрозділами; аналіз 
рівня автоматизації процесів обліку, аналізу, планування і контролю 

5. Аудит структури і якості 
кадрів, ефективності діяльності 
персоналу 
 
 

Оцінювання ефективності 
використання персоналу 
підприємства його мотивації 

Аналіз кадрової структури підприємства (чисельність, професійний і 
посадовий склад співробітників, динаміка прийому на роботу, 
посадового зростання, звільнення; індивідуальні цінності та 
очікування; відповідальність за результати професійної діяльності) 

ІІІ. Складання зведеної матриці результатів поглибленого аналізу системи функціонування фінансового контролінгу на підприємстві 
ІV. Підсумкова інтерпретація отриманих результатів та формулювання загальних висновків і рекомендацій з приводу підвищення 
ефективності функціонування системи фінансового контролінгу 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Довіра представляє собою одну з найважливіших влас�

тивостей соціальних відносин. Навіть при виключно розви�
нутій юридичній системі, покликаній забезпечувати вико�
нання контрактів, довіра залишається незамінним компо�
нентом ділових відносин. Більш того, її роль невпинно зро�
стає по мірі того, як зростає значення даних відносин і їх
тривалість. Чим важливіша і триваліша угода, тим по�
трібніша довіра. У повній відповідності до цієї глобальної
тенденції перший імпульс емпіричних досліджень довіри
було зроблено лише у другій половині ХХ століття пред�
ставниками німецької соціології. М.Вебер і Г.Зіммель виз�
начали її як одну із найбільш важливих синтезуючих сил у
суспільстві [2, c. 81; 3, c. 369]. Це започаткувало бум дослід�
жень довіри в суспільних науках, коли вона стала інтенсив�
но вивчатися в різних сферах соціального життя: в міжосо�
бистих відносинах і особливо в економіці. Тоді ж все час�
тіше створювані на її основі відносини стали визначати як
"соціальний капітал".

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідники по�різному розцінюють співвідношення

довіри і соціального капіталу. Ф.Фукуяма прирівнює дові�
ру до соціального капіталу, Р.Патнам розцінює її як еле�
мент соціального капіталу, Е.Лессер стверджує, що дові�
ра представляє собою окреме поняття і може бути як дже�
релом соціального капіталу, так і його результатом. Ос�
тання думка базується на ідеї, що довіра і соціальний кап�
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Важливим елементом і властивістю соціального капіталу як форми соціальноBекономічних відносин на

різних рівнях взаємодії (особливо в економіці, бізнесі) є довіра. Вона сприяє встановленню балансу між екоB

номічними і соціальними цілями, між індивідуальними і суспільними інтересами. Все більшого значення наB

бувають етичні сторони суспільних відносин і бізнесу — порядність, надійність, соціальна відповідальність

тощо, тобто такі поняття, які характеризують довіру.

Поняття "довіра", вивчаючи форми прояву соціального капіталу, вводить до наукового обігу П. Бурдьє.

Воно сприяє виникненню економічної вигоди, оскільки соціальний капітал — "це кредит, але тільки в найB

ширшому розумінні цього слова, тобто свого роду аванс, завдаток, позика, які одна тільки віра усієї групи

може надати тому, хто дає їй матеріальноBсимволічні гарантії" [1, с. 234]. Індикаторами суспільного соціальB

ного капіталу є міжособистісна довіра, членство в суспільних об'єднаннях і соціальні норми. У даному випадB

ку довіра виступає одночасно як ресурс (джерело) і позитивний результат соціальної активності.

Trust is an important element and a feature of social capital as a form of social and economic relations at different

levels of interaction (especially in economics and business). It facilitates balance between economic and social goals,

between individual and social interests. Ethical aspects of public relations and business are getting increasingly

important — honesty, reliability, social responsibility, etc., i.e. concepts characterizing the trust.

P. Bourdieu introduces into science the concept of "trust", studying forms of social capital. It contributes to economic

benefits as social capital is "a loan, but only in the broadest sense, that is a kind of advance, deposit, loan, which only

due to the faith of the whole group can be provided to someone who gives it material and symbolic guarantees" [1, p.

234]. The indicators of communal social capital are interpersonal trust, membership in communal associations and

social norms. In this case, the trust serves both as a resource (source) and positive result of social activity.

Ключові слова: перехідна економіка, соціальний капітал, людський капітал, інтелектуальний капітал,
спонтанна соціалізованість, довіра.
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італ зміцнюють один одного. Соціальний капітал створює
міцні відносини, а виникаюча в їх результаті довіра, в свою
чергу, генерує взаємність і довіру, і, як результат, довіру
на макрорівні. В результаті цього формуються загальні
цінності [4].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На нашу думку, найбільш прийнятною є позиція Є.Лес�

сера стосовно того, що категорії "довіра" та "соціальний ка�
пітал" є близькими, але не тотожними поняттями і, як окре�
ме поняття, довіра може бути як джерелом соціального ка�
піталу, так і його результатом. У результаті міцних відно�
син, які створює соціальний капітал, виникає довіра, що в
свою чергу сприяє примноженню соціального капіталу.
Саме ці взаємозв'язки та взаємовпливи між соціальним ка�
піталом і довірою обумовлюють актуальність даного дослі�
дження.

Довіра — це наявне у членів спільноти очікування того,
що інші її члени будуть вести себе більш або менш передба�
чувано, чесно і з увагою до потреб оточуючих у відповід�
ності з деякими загальними нормами. Деякі з цих норм
відносяться до сфери "фундаментальних цінностей" (на�
приклад, справедливості), але в їх число входять і такі цілком
мирські речі, як професійні стандарти і корпоративні кодек�
си поведінки. Завдяки довірі як складовій елементу соціаль�
ного капіталу зростає економічна ефективність суспільства,
полегшується координованість дій, стимулюється розвиток
кооперації та взаємодії.
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"Порівняльні емпіричні дослідження у країнах з пере�
хідною економікою засвідчили, що високий рівень довіри й
участь населення у громадських організаціях сприяє у дов�
гостроковій перспективі підвищенню якості життя й еконо�
мічному зростанню завдяки збереженню добрих традицій,
полегшенню передачі інформації, зниженню витрат на при�
мушення й контроль. Дія соціального капіталу грунтується
на принципах соціальної єдності, тобто згуртованості,
цілісності й неподільності суспільства. За допомогою соц�
іального капіталу забезпечується соціальна справедливість,
тобто рівні можливості для реалізації прав і свобод грома�
дян, задоволення соціально�економічних потреб, консолі�
дація суспільства — зміцнення, згуртування членів суспіль�
ства. Поняття соціального капіталу включає довіру до ото�
чуючих та різних соціальних інститутів, горизонтальні
відносини індивідів, соціальні норми та цінності, культуру,
цільові установки, що зумовлюють певні прийняті цією
спільнотою правила життя" [5, с. 23].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Соціальний капітал як економічний інститут — це спе�

цифічні обмеження і переваги формального і неформаль�
ного характеру, що забезпечують взаємодію господарських
агентів на основі методологічного принципу — "довіра —
зобов'язання без санкцій". Тандемний характер принципу
означає: я довіряю своєму партнеру рівно настільки, на�
скільки протилежна сторона бере на себе зобов'язання по
угоді добровільно. При цьому я маю право розраховувати
на відповідну довіру в майбутньому, коли економічні обста�
вини знову зведуть мене з цим агентом. Взаємодія партнерів,
таким чином, побудована на взаємності й відповідальності
в умовах ринкових рівноважних відносин.

Соціальний капітал — це певний ресурсний потенціал
суспільства або його частини, що виникає як результат на�
явності довіри між його членами у процесі їх взаємодії на
різних рівнях життєдіяльності. Він може існувати на мак�
ро�, мезо� і мікрорівнях. Взаємодія макро� та мікрорівнів
соціального капіталу має величезний взаємопосилюючий
ефект. Макроінституції можуть і повинні забезпечувати
відповідне довкілля для розвитку мікроінституцій; локальні
ж асоціації допомагають у підтримці регіональних і націо�
нальних інституцій. Ключовим мірилом такої успішної взає�
модії є розподілені, спільні для обох рівнів цінності і норми
та спільна довіра. Позитивна взаємодія може бути проілю�
стрована на прикладі великого кола з малими всередині та
його еволюції (рис. 1).

Інколи макро� і мікрорівневі інституції зазнають невдачі
в координації, що виникає тоді, коли вони керуються різни�
ми нормами і цінностями, що зменшує обопільну довіру й
співпрацю. Ця негативна взаємодія представлена моделлю
(рис. 2).

Ситуація, показана на рисунку 2, є нестабільною і може
погіршуватися доти, доки всі зв'язки не будуть порушені і

навіть знищені. Якщо недовіра виникає в економічній сфері,
наслідком буде економічний регрес [6, c. 5—6].

Економісти класичної школи наголошували, що утво�
рення соціальних груп сповна пояснюється в термінах доб�
ровільного договору між індивідами, які розраховують, що
співробітництво відповідає довгостроковим егоїстичним
інтересам кожного з них. З такої точки зору співробітницт�
во не потребує довіри: розумний егоїзм в сполученні з не�
обхідними правовими механізмами, наприклад контрактною
системою, може компенсувати його відсутність і дозволити
незнайомим людям створити організацію, працюючу на до�
сягнення загальної мети. Маючи в основі спільність егої�
стичних інтересів, групи здатні виникати, коли і де завгод�
но, а тому процес їх формування не пов'язаний з культу�
рою.

Не принижуючи ролі договору й егоїстичного інтересу
як основ асоціації, треба сказати, що найбільш дійові орган�
ізації мають під собою іншу основу: колектив об'єднаний
загальними етичними цінностями, як�то доброзичливість,
взаємоповага, взаємодопомога, співчуття тощо. Членам та�
ких колективів не потрібна докладна контрактно�правова
регламентація їх відносин, тому що існуючий між ними мо�
ральний консенсус є базисом їх взаємної довіри.

Соціальний капітал на основі такої моральної спільно�
ти, на відміну від інших форм людського капіталу, немож�
ливо отримати як віддачу від того або іншого раціонально�
го вкладання. "Укластись" в те, що зазвичай називається
людським капіталом — у вищу освіту, в отримання професій
механіка або програміста, — достатньо просто, людина по�
винна лише піти вчитись у відповідний учбовий заклад. На�
томість придбання соціального капіталу потребує адаптації
до моральних норм певного суспільства і засвоєння в його
межах таких чеснот як вірність, доброзичливість, чесність і
надійність. Більш того, перш ніж довіра може стати знео�
собленою характеристикою групи в цілому, вона повинна
мати певні норми, загальні для всіх її членів. Іншими слова�
ми, соціальний капітал не може стати наслідком дій окре�
мої людини, він виростає із пріоритету суспільних чеснот
над індивідуальними. Схильність до соціалізованості засво�
юється куди важче, ніж інші форми людського капіталу. Але
оскільки в її основі лежить етичний навичок, вона також
важче піддається змінам або знищенню.

До складу соціального капіталу входить поняття "спон�
танна соціалізованість" (spontaneous sociability). У будь�яко�
му сучасному соціумі організації знаходяться в постійному
процесі виникнення, зміни і розкладу. Тому найбільш ко�
рисним типом суспільного капіталу є не здатність успішно
діяти в межах тієї або іншої сталої спільноти або колекти�
ву, а здатність створювати нові об'єднання або нові межі
взаємодії. Об'єднання такого типу, що виникають в умовах,
притаманних індустріальному суспільству складної систе�
ми розподілу праці, але в той же час згуртовані скоріше за�
гальними цінностями, ніж договірними відносинами, мож�
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Рис. 2. Приклад негативної взаємодії соціального капіталу на макро? і мікрорівні

  Рис. 1. Позитивна взаємодія на макро? і мікрорівні соціального капіталу
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на віднести до розряду явищ, які Дюркгейм колись назвав
"органічною солідарністю" [7, с. 181—182]. З цієї точки зору
термін "спонтанна соціалізованість" покликаний описати ті
багаточисельні проміжні спільноти, які відрізняються як від
родинних, так і від створюваних цілеспрямованими держав�
ними зусиллями. Уряди доволі часто вимушені брати на себе
роль відсутньої спонтанної соціалізованості і сприяти ут�
воренню спільнот, але їх втручання пов'язане з очевидним
ризиком, бо таким шляхом вони значно швидше можуть ро�
зірвати природні зв'язки громадянського суспільства.

Стан соціального капіталу в конкретному суспільстві
значною мірою залежить від того, до якого роду устрою
економіки воно прийшло в результаті індустріалізації. Якщо
люди, працюючи разом в одній компанії, довіряють один
одному в силу спільності своїх етичних норм, витрати ви�
робництва будуть меншими хоча б тому, що їх власні еко�
номічні інтереси збігаються з інтересами усього колективу
і спрямовані на досягнення найкращого результату. Сусп�
ільство, де це відбувається, має більше можливостей впро�
ваджувати нові форми організації, оскільки високий рівень
довіри дозволяє виникати найрізноманітним типам соціаль�
них контактів. Не випадково, що саме американці з їх схиль�
ністю до суспільної поведінки першими прийшли до ство�
рення сучасної корпорації в кінці XIX — початку XX сто�
ліття, а японці до створення сітьової організації в XX
столітті. І навпаки, люди, які не довіряють один одному,
можуть співпрацювати лише в межах системи формальних
правил і регламентацій — системі, яка потребує постійного
переписування, узгодження, відстоювання в суді і забезпе�
чення виконання, іноді примусового. Увесь цей юридичний
апарат, що замінює довіру, призводить до зростання
трансакційних витрат. Іншими словами, недовіра, розпов�
сюджена в суспільстві, накладає на усю його економічну
діяльність щось подібне додатковому податку, який сусп�
ільствам з високим рівнем довіри не доводиться платити. І
це є тим доходом, який забезпечується соціальним капіта�
лом у порівнянні з тими суспільствами, де він відсутній. У
цій якості соціальний капітал представляє собою суспільне
благо, в тому числі за рахунок усвідомлення членами
спільноти загальної мети та механізмів і умов її досягнен�
ня.

Соціальний капітал не розподіляється між членами сус�
пільства і суспільними групами порівну: в деяких су�
спільствах схильність до об'єднань значно сильніша, ніж в
інших, тож і самі форми асоціацій можуть значно різнитись.
Десь первинна форма асоціацій — сім'я і рідство, а десь —
значно міцніші добровільні асоціації, які до того ж перетя�
гують людей на свій бік, відлучаючи їх від сім'ї. Згідно з роз�
повсюдженим поглядом, Німеччина і Японія являють собою
приклади колективістськи орієнтованих суспільств. Тради�
ційно заохочуючи підкорення авторитету, в галузі економ�
іки практикують те, що Лестер Туроу назвав "комунітарис�
тським капіталізмом" [8, с. 32]. Значна кількість економістів,
досліджуючи конкурентоспроможність національних еко�
номік, дотримується того ж самого твердження: Японія —
"колективістськи орієнтована", але натомість США знахо�
диться на протилежному полюсі нечуваного індивідуалізму
і є суспільством, у якому люди з великим небажанням пра�
цюють спільно або допомагають один одному. На думку еко�
номіста Рональда Дора, усі суспільства взагалі можна роз�
класти на шкалі, краями якої будуть індивідуалістські анг�
ло�саксонські країни (зокрема, Англія і США) і колективі�
стська Японія [9, с. 375—376].

Але така постанова питання відображає лише дві речі:
спотворену уяву про розподіл соціального капіталу у світі і
глибоке нерозуміння як японського, так і американського
суспільства. Справжні індивідуалістичні суспільства, члени
яких не вміють об'єднуватись один з одним, дійсно існують.
У таких суспільствах слабкими є і сім'я і добровільні об�
'єднання, а найбільш міцними спільнотами часто стають зло�
чинні угрупування. В якості прикладів можна назвати Ук�
раїну, Росію і деякі інші постсоціалістичні країни.

Особливу проблему такого становища Ф. Фукуяма по�
в'язує зі станом соціального капіталу і довіри через спад�
щину марксизму�ленінізму. Марксизм�ленінізм як політич�
на система навмисно пристосована для виснаження соціаль�
ного капіталу. Теорія і практика полягала у тому, що партія
і держава були центральною організаційною структурою
всього суспільства. Держава навмисно порушувала існуючі
горизонтальні зв'язки між людьми і суспільними організа�
ціями вертикальними зв'язками між громадянами та самою
державою, торкаючись навіть зв'язків у головному осеред�

ку суспільства — родині. Безконтрольність і безвідпові�
дальність держави перед нечисельними громадянськими
організаціями і суспільством в цілому, як наслідки пануван�
ня командно�адміністративної системи є, на наш погляд,
головною причиною економічних негараздів у сучасній Ук�
раїні, де основна увага приділяється не створенню і примно�
женню національного багатства, а його перерозподілу і при�
власненню.

Протилежні родинним суспільствам ті, для яких харак�
терний високий рівень безособової соціальної довіри і,
відповідно, спонтанної соціалізованості.

Якраз під цю категорію підпадають Японія і Німеччина.
Але й Америка з часу свого заснування не була тим індиві�
дуалістичним суспільством, яким його вважають амери�
канці: в ній завжди існувала розгалужена мережа добро�
вільних асоціацій і комунальних структур, інтересам яких
люди підпорядкували свої власні. Американці і справді були
більшими "антидержавниками", ніж японці й німці, але
відсутність сильної держави не заважає виникненню силь�
ного суспільства. Антидержавність американців склалась
історично і зовсім не означає, що вони не поважають владу.
З часів перших переселенців і дотепер вони вважають, що з
будь�якою справою приватний сектор впорається краще,
ніж держава.

Соціальний капітал і спонтанна соціалізованість мають
важливі економічні наслідки. Саме тому, на наш погляд, соц�
іальний капітал є об'єктом дослідження економічної науки.
Якщо ми подивимось на розміри найбільших фірм різних
країн (виключаючи фірми, які знаходяться або у власності,
або на фінансуванні держави, а також філіали багатонаціо�
нальних корпорацій) ми отримаємо доволі цікаві результа�
ти. Якщо брати Європу й Північну Америку, приватні
підприємства в США і Німеччині набагато більші аналогіч�
них підприємств у Італії і Франції. В Азії ще більш вража�
ючі відмінності мають місце між Японією й Південною Ко�
реєю — країнами з великими корпораціями і високою кон�
центрацією виробництва — і Тайванем та Гонконгом, чиї
фірми зазвичай масштабом не вирізняються.

Якщо у родинному суспільстві з низьким рівнем довіри
виникає потреба у створенні великих підприємств, цю роль
повинна взяти на себе держава, озброєна такими інструмен�
тами, як субсидії, адміністративне керування і навіть мож�
ливість безпосереднього володіння. Тоді в країні виникає
"сідлоподібний" розподіл економічних підприємств, де на
одному краю шкали — велика кількість відносно дрібних
сімейних фірм, на іншому — незначна кількість державних,
а в середній частині — майже нічого. У Франції державне
втручання допомогло з розвитком капіталомістких і потре�
буючих великомасштабної структури виробництва галузей,
але воно мало і негативний ефект: державні підприємства
приречені бути менш продуктивними і менш ефективно ке�
рованими, ніж приватні.

Наявність довіри у суспільстві сприяє не тільки зрос�
танню великих організацій. Якщо за допомогою сучасних
інформаційних технологій великі ієрархії зможуть перетво�
ритись у мережу дрібних компаній, довіра буде сприяти і
цьому. Достаток соціального капіталу дозволяє швидше
опановувати нові організаційні форми, потреба в яких ви�
никає з розвитком технологій і ринків. Нестача, напроти,
вповільнює таке засвоєння.

Як мінімум на ранньому етапі економічного розвитку
розмір підприємств не здається якимсь серйозним факто�
ром, який впливає на перспективу розвитку і розквіт сусп�
ільства. Відсутність довіри може обмежити масштаб еконо�
мічної діяльності, ніби обкладаючи його додатковим подат�
ком, але ці недоліки можуть окупатися тими перевагами, які
малі підприємства часто мають перед великими: їх легко
створювати, вони більш гнучкі й здатні швидше адаптува�
тись до мінливих ринків, ніж великі.

Але розмір компанії починає відігравати важливу роль,
коли мова іде про сектори світової економіки, в яких краї�
на хоче брати участь, і в цьому довгостроковому аспекті він
може позначитись на її конкурентоспроможності. Малі
фірми пов'язані з виробництвом відносно трудомісткої про�
дукції, ринки якої мінливі і сегментовані: одягу, текстилю,
комплектуючих електронної техніки і меблів. Великим же
масштаб потрібен в складних капіталомістких виробницт�
вах: літакобудуванні й автомобільній промисловості. Він
також необхідний при організації збуту продукції, яка про�
дається під певною торгівельною маркою. І не випадково,
що найзнаменитіші торгівельні марки — "Kodak", "Ford",
"Siemens", "Hitachi" — з'явились у країнах, відомих своїми
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великими компаніями. Важко уявити, що мати настільки
популярну торгівельну марку могла б дозволити собі дрібна
китайська фірма.

Згідно з класичною ліберальною теорією торгівлі,
всесвітній поділ праці обумовлюється порівняльними пере�
вагами країн, пов'язаних з наявністю у них певних ресурсів:
капіталу, трудових і природних. У число цих ресурсів у су�
часних умовах необхідно додати в обов'язковому порядку
суспільний і, в першу чергу, соціальний капітал. Порівняль�
ний достаток або нестача в країні соціального капіталу має
практично неоглядні наслідки для світового розподілу праці.
Нестача соціального капіталу представляє собою головну
причину сучасних міграційних процесів із розвиваючих
країн у розвинені насамперед молодих людей з високим
рівнем освіти, забезпечуючи постіндустріальні суспільства
додатковими людськими та інтелектуальними ресурсами.
Зневіра у можливості власного суспільства сприяє "витікан�
ню мізків" і загрожує перетворенню держав з низьким
рівнем довіри на сировинні придатки до високорозвинених
індустріальних та постіндустріальних країн, все більше по�
ляризуючи світову економічну архітектуру. До того ж, на�
приклад, природа китайського конфуціанства така, що
скоріш за все не дозволить Китаю повторити японський
шлях розвитку, а значить галузева конфігурація його еко�
номіки приречена залишитись іншою.

У певній мірі нездатність до створення великих органі�
зацій буде впливати на економічне зростання в майбутньо�
му, поки що воно в значній мірі залежить від невідомих фак�
торів таких, як напрями еволюції техніки і ринків. Але за
певних обставин це обмеження може бути істотним обме�
женням на шляху розвитку країн з низьким рівнем довіри,
включаючи й Україну.

Високий ступінь спонтанної соціалізованості має для
суспільства й інші переваги, але не всі з них економічні. Сус�
пільство, де панує довіра, здатне організовувати працю лю�
дей в більш гнучкому режимі і на більш колективістських
засадах, воно здатне делегувати більше відповідальності на
нижчий рівень. І навпаки, суспільство, де панує недовіра,
повинне огородити робоче місце кожного парканом бюрок�
ратичних правил. При цьому людина, зазвичай, здатна більш
повноцінно працювати і отримувати від цього задоволення,
якщо на роботі до нього ставляться як до того, хто само�
стійно і добровільно робить свій внесок у загальну справу,
а не як до "гвинтика" у величезному виробничому механізмі,
мета і задачі якого його не стосуються. Система "полегшу�
ваного виробництва", яка вперше з'явилась на заводах ком�
панії "Toyota" і стала певною впорядкованою версією ко�
лективістські організованого робочого місця, викликавши
стрімкий ріст ефективності праці, показала, що колективізм
і ефективність цілком сумісні. Її урок полягає в тому, що
сучасний капіталізм, спрямований у своєму розвитку техн�
ічним прогресом, не нав'язує усім і кожному якусь конкрет�
ну форму промислової організації. У керівників є багато
можливостей організовувати роботу компанії так, щоб не
ігнорувати суспільний бік людської особи. Іншими словами
дух общинності і економічна ефективність не існують за
рахунок один одного, і ті, хто приділяє увагу суспільним
інтересам, по ефективності, можливо, зуміють обігнати усіх
інших.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Дефіцит же суспільної довіри створює ситуацію, в якій

розвиток багатьох демократичних і ринкових інститутів ви�
являється неможливим. Останнє робить дану проблему
особливо актуальною для сучасного українського суспіль�
ства. Після розпаду радянської системи в суспільстві ство�
рився вакуум довіри, спостерігається крайній дефіцит її
джерел. Потреба в довірі існує, але реалізується не в інсти�
туціональній сфері, а в обхід її або на символічному рівні,
або на рівні локальних груп.

Стан довіри, або довірчих відносин, як складової і фор�
ми прояву соціального капіталу обумовлено станом людсь�
кого та інтелектуального капіталів. Високоінтелектуальне
суспільство з високим рівнем освіти і культури схильне
більш повно сприймати і реалізувати у поведінці людей за�
гальнолюдські цінності через взаємоповагу, взаємодопомо�
гу, співчуття тощо. Саме такі якісні характеристики людей
у суспільстві на всіх його рівнях сприяють формуванню дос�
коналих суспільних, в першу чергу економічних, відносин,
які, як відомо, проявляються через інтереси.

Ми переконалися, що в суспільстві з високим рівнем
соціального капіталу реалізація індивідуального інтересу

здійснюється не за рахунок утиску інтересів інших (чи то
громадян, колективу, суспільства), не за рахунок перероз�
поділу вже створеного багатства на користь собі і на шкоду
іншим, а завдяки активній участі у суспільно корисній праці
всіх учасників економічного процесу.

Різке розшарування суспільства внаслідок чисельних
помилок у проведенні економічних реформ вкрай загост�
рило протиріччя у системі економічних інтересів і стало
серйозним випробуванням для національної економіки.
Досвід трансформаційних процесів у різних країнах світу
засвідчує, що початкові етапи реформ супроводжуються
негативними економічними і соціальними втратами, що не�
рідко породжує зневіру населення і навіть суспільну пані�
ку. Подолання тривалих соціально�економічних негараздів,
як свідчить світова практика, неможливе без пробудження
національної свідомості і гідності, узгодження економічних
інтересів усіх суб'єктів господарського життя на основі
відродження довіри у суспільстві — запоруки поглиблення
демократизації, запровадження і сприйняття демократич�
них засад у політиці як норми співжиття, що позитивно
впливає на рівень ділової активності, зростання зайнятості,
обсягів виробництва та споживання загалом.

Подолання локалізації довіри — задача українського
суспільства, як і інших суспільств, що переживають транс�
формаційні процеси. Аналіз цього проблемного поля може
послужити передумовою до конструювання довіри на рівні
соціальних мереж.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Бюджет країни є важливим інструментом досягнен�

ня максимально високого розвитку економіки і підвищен�
ня життєвого рівня громадян. Він визначає можливості
держави і її пріоритети, роль і форми закріплених за дер�
жавою функцій. Чим ефективніші видатки бюджету, тим
швидше здійснюється модернізація бюджетного секто�
ру економіки, тим вища його ефективність та кращі ре�
зультативні показники соціально�економічного розвит�
ку країни.

Як стверджує Непочатенко О.О., рівень соціально�
економічного розвитку країни більшою мірою залежить
не стільки від наявних економічних ресурсів, скільки від
ефективної системи управління ними [11, c. 46].

Якість управління державними видатками характери�
зується ступенем виконання функцій і демонструє сусп�
ільству наскільки дієвою та результативною є бюджетна
політика і як використовуються кошти платників по�
датків.

Виконання бюджету завжди переслідує одну мету —
досягнення законодавчо визначених параметрів резуль�
тативних показників при використанні бюджетних
коштів. У законах про державний бюджет на відповід�
ний рік затверджуються окремі статті та визначається
доцільність і ефективність видатків з точки зору вико�
нання завдань державної економічної політики. Якщо
бюджетні статті не виконуються або виконуються не в
межах визначених норм це призводить до невідповідності
використання бюджетних коштів, недосягнення запла�
нованих показників та негативно впливає на рівень соц�
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іально�економічного розвитку країни, що стримує дина�
міку підвищення добробуту громадян. Аби виправити
становище і досягти високого рівня ефективності вико�
ристання бюджетних коштів, усі учасники бюджетного
процесу, передусім розпорядники коштів та одержувачі,
повинні прагнути діяти в межах законодавчих норм та
принципів.

Видатки бюджету спрямовуються на різносторонні
державні, регіональні, галузеві програми, вирішення
нагальних суспільних, соціальних проблем та пріори�
тетів.

Видатки бюджету на соціально�культурні заходи ма�
ють не тільки соціальне, а й економічне значення, оск�
ільки вони є найважливішою частиною затрат на відтво�
рення робочої сили і підвищують матеріальний та куль�
турний рівень життя населення [14, c. 236].

Бюджетні видатки позитивно впливають на темпи
зростання економіки, при цьому має значення не тільки
їх обсяг, а й оптимальна структура, яка визначає напря�
ми використання бюджетних ресурсів [13, c. 337].

Запровадження програмно�цільового методу в бюд�
жетному процесі передбачає одержання конкретних
результатів від використання бюджетних коштів та підви�
щення якості надання суспільних послуг. Однак поки що
можливості цього методу є недостатньо дієві та резуль�
тативні. Виявляється зламати стару, радянську систему
фінансування видатків і запровадити нову, не так про�
сто. Між тим, сучасні реалії суспільного розвитку Украї�
ни вимагають нових підходів в управлінні видатками бюд�
жету.
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Як зазначає Лисяк Л.В., ефективна бюджетна полі�
тика в галузі видатків передбачає досягнення максималь�
но можливого результату (ефекту) витрачання бюджет�
них коштів, яка втілюється в реальному прирості сусп�
ільних благ при наявних доходах і запланованих видат�
ках [6, c. 527].

Сучасна практика використання бюджетних коштів
свідчить, що розпорядники бюджетних коштів не завж�
ди прагнуть забезпечувати приріст суспільного багатства
та дотримуватись законодавчих норм, досягати кращих
результативних показників при виконанні закріплених
функцій та завдань.

Навпаки, розпорядники бюджетних коштів порушу�
ють бюджетне законодавство, допускають численні ви�
падки неефективного управління та використання бюд�
жетних коштів. Це призводить до не виконання пріори�
тетних завдань усієї системи державного управління, по�
значається на якості послуг та соціальних стандартах
життя населення.

АНАЛІЗ ОСТАНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Не дивлячись на те, що проблеми бюджету, бюджет�

ної політики та видатків бюджету розглядаються в нау�
кових працях вітчизняних науковців, зокрема: Л. Лисяк,
О. Непочатенко, І. Чугунова, В. Федосова, П. Юхимен�
ка, С. Юрія та інших. Проте недостатньо наукових праць
присвячених проблемам порушень у бюджетній сфері, не�
ефективного використання коштів. Ця прогалина потре�
бує додаткових досліджень та розробки дієвих ме�
ханізмів її розв'язання.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета цієї статті встановити види бюджетних пору�

шень розпорядників коштів, проаналізувати тенденції по
роках у залежності від часу і обставин та напрацювати
заходи по мінімізації бюджетних порушень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Загальновідомо, що бюджетна політика в Україні,

особливо в останні роки, під впливом політичних та
організаційних чинників зазнала значних змін. Вона не
відзначалася стабільністю, послідовністю та результатив�
ністю. Зміни у складі урядових команд призводили не
тільки до запровадження різних важелів її реалізації, а
також вносилися суттєві корективи щодо визначення її
цілей та пріоритетів.

Бюджетна політика відзначилася зниженням резуль�
тативності. Мало місце різке погіршення показників еко�
номічної динаміки. Намагання розв'язати гострі соціальні
проблеми шляхом істотного збільшення обсягів перероз�
поділу ресурсів через державний бюджет без забезпечен�
ня ефективного механізму та реального підгрунтя для до�
сягнення цієї мети теж не дало очікуваного результату.

При реалізації бюджетної політики використовува�
лися адміністративні важелі. Наслідком такого управ�
ління стало погіршення не лише економічного, а й со�
ціального розвитку країни: скоротились темпи зростан�
ня ВВП, спостерігалося підвищення номінального об�
мінного курсу гривні, зростання індексу споживчих цін,
збільшення податкового навантаження, погіршення інве�
стиційної діяльності, зниження темпів приросту реаль�
них доходів населення тощо.

Аналіз зазначених тенденцій є свідченням того, що
бюджетний механізм є не достатньо ефективним і зо�
рієнтованим на підвищення ефективності видатків бю�
джету. Розпорядники бюджетних коштів часто викорис�
товували бюджетні ресурси не раціонально, неефектив�
но з порушенням вимог чинного законодавства. Найбільш
переконливим доказом зазначеного є аудиторські пере�
вірки.

Так, аудит ефективності використання бюджетних
коштів, виділених органам прокуратури України на за�
безпечення їхньої діяльності, засвідчив, що отримані
ними у 2013 році та I півріччі 2014 року з державного
бюджету 4764,1 млн грн. використовувалася на влас�
ний розсуд керівництва Генеральної прокуратури Ук�
раїни. Це призвело до бюджетних правопорушень на
суму 14 млн грн. і неефективного використання 84,6
млн грн. [5].

Аудитом використання субвенції з державного бю�
джету місцевим бюджетам Одеської, Миколаївської та
Херсонської областей на здійснення заходів щодо соц�
іально�економічного розвитку окремих територій,
встановлено, що низкою розпорядників субвенції цих об�
ластей не забезпечено повного освоєння коштів субвенції
і виконання запланованих обсягів робіт. В Одеській об�
ласті допущено порушення законодавства при проведенні
процедур закупівлі робіт і послуг на суму 100,3 млн грн.
та з недотриманням вимог законодавства у сфері місто�
будівної діяльності виконано будівельних робіт на суму
83,2 млн грн.

Зволікання окремими розпорядниками коштів з укла�
данням договорів, з проведенням авансових платежів та
через відсутність належного контролю за виконанням
підрядними організаціями будівельних робіт не викори�
стано і повернено до державного бюджету місцевими
бюджетами Одеської, Херсонської, Миколаївської обла�
стей 17,1 млн грн., 8,8 млн грн., 8,7 млн грн. відповідно
[8].

У результаті запланований обсяг робіт на низці пус�
кових об'єктів не виконаний. Зокрема не завершено ро�
боти на пусковому об'єкті "Будівництво школи в с. Над�
річне Тарутинського району Одеської області", через що
470 учнів цього населеного пункту не мають можливості
отримувати освіту за місцем проживання. У зв'язку з ана�
логічною ситуацією на об'єкті "Верхньоантонівський во�
дозабір та водовід питної води у м. Херсоні — реконст�
рукція" не покращено якість послуг із водозабезпечення
мешканців м. Херсон [8].

Аудит ефективності використання коштів державно�
го бюджету, передбачених Міністерству регіонального
розвитку, будівництва та житлово�комунального госпо�
дарства України на капітальні видатки у 2012—2013 ро�
ках та І півріччі 2014 року, встановив, що Уряд на ці за�
ходи спрямував майже 1,8 млрд грн. бюджетних коштів.

У 2013 році бюджетні кошти в сумі 440 млн грн. були
призначені для шести областей сходу та півдня країни
(Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська,
Миколаївська та Херсонська), однак Уряд не взяв до ува�
ги, що найбільш зношені комунальні мережі країни у
Львівській області, а найбільші втрати води — у мережах
Закарпатської, Чернівецької та Івано�Франківської об�
ластей. Ці регіони коштів субвенції не отримали взагалі
[4].

Одержувачі коштів у зазначених південно�східних
областях виявилися не готовими до організації виконан�
ня робіт та використання бюджетних коштів. Роботи
здійснювалися на 110 об'єктах, проте завершені лише на
9, решта залишається недобудованою.

Ситуація з будівництвом системи відводу стічних вод
в Одесі є показовою в неефективності використання бюд�
жетних коштів. Замість одного комплексного проекту,
інженерні і технічні завдання вирішувалося за чотирма,
не пов'язаними між собою, та з кількома замовниками,
що призвело до збільшення вартості робіт і розпорошен�
ня контролю за ефективним використанням коштів. На
початок 2014 року за чотирма проектами виконано робіт
на суму 731 млн грн., з яких близько 200 млн грн. — кре�
диторська заборгованість. Фактично кінцевого резуль�
тату не досягнуто.

Загалом через непрозорі схеми розподілу бюджет�
них коштів Мінрегіоном допущено порушень на 911,2 млн
грн., з яких неефективно використано 294,8 млн грн.; не�
ефективно розподілено 528,7 млн грн. [4].

Слід відзначити, що численних прикладів бюджетних
порушень розпорядниками коштів можна навести досить
багато, оскільки, як свідчать результати нашого дослід�
ження ця проблема є хронічною. Крім того, бюджетні по�
рушення притаманні іншим країнам, проте, в Україні, вра�
жають не тільки факти, а й обсяги сум бюджетних пору�
шень.

Наприклад, Рахунковою палатою, відповідно до ста�
тей 116 і 119 Бюджетного кодексу України у 2011 році
виявлено порушень на загальну суму 23 млрд 456,6 млн
грн., у тому числі незаконне (нецільове) використання
коштів — 9 млрд726,2 млн грн., неефективне — 13 млрд
730,4 млн грн. [1, c. 22]. У 2012 році було виявлено пору�
шень на 10 млрд 512,8 млн грн. менше (�44,8%) на загаль�
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ну суму 12 млрд 943,8 млн грн., у тому числі незаконне
(нецільове) використання коштів — 4 млрд781,1 млн грн.,
неефективне — 8 млрд162,7 млн грн. [2, c. 25]. У 2013 році
ситуація змінилась в протилежну сторону і в порівнянні
з 2012 роком було виявлено порушень на 4 млрд 930,2 млн
грн. більше (+27,6%). Ці показники становили — 17 млрд
874 млн грн., у тому числі, 4 млрд 894,6 млн грн. та 12 млрд
979,4 млн грн. [3, c.24] відповідно.

Як бачимо, обсяги загальних сум бюджетних пору�
шень, зокрема неефективного, незаконного, в тому числі
нецільового використання бюджетних коштів є досить
значні, а це значить, що видатки державного бюджету не
забезпечують досягнення планових показників і відпові�
дним чином розбалансовують бюджет. У такій ситуації,
виникають значні ризики і загрози фінансовій стійкості
та стабільності.

Аналіз ключових порушень в сфері бюджетного за�
конодавства показав, що за період 2011—2013 років най�
більша питома вага, а саме: 22,3 відс. було допущено по�
рушень при використанні бюджетних коштів без належ�
них нормативно�правових підстав (табл. 1). На другому
місці, за нашими розрахунками, а саме: 20,7 відс. було
скоєно порушень під час здійснення закупівель товарів,
робіт і послуг за державні кошти. На третьому, плану�
вання з порушенням чинного законодавства — 16,2 відс.
у загальній структурі порушень бюджетного законодав�
ства за 2011—2013 роки. Далі, як видно з даних таблиці
1, йдуть порушення, пов'язані з розміщенням та виконан�
ням державного замовлення — 14,2 відс. На ці вищезаз�
начені види порушень припадає 73,4 відс. усіх порушень
скоєних у досліджуваному періоді в сфері бюджетного
законодавста.

Решта порушень стосується неналежного ведення
бухгалтерського обліку — 4,8 відс., недотримання уста�
новлених порядку та термінів складання, затвердження
і подання документів — 4,2 відс., використання коштів
державного бюджету з порушенням чинного законодав�
ства — 3,6 відс.

Дослідження переконують, що причини появи
бюджетних порушень слід шукати в площині постійного
недодержання нормативно�правових актів, норм та прин�
ципів чинного законодавства [9, c. 55].

Проведене дослідження та аналіз дають підстави зро�
бити висновок, що розпорядники коштів в деяких випад�

ках просто ігнорують бюджетне законодавство. Пору�
шення в сфері державних закупівель свідчать про те, що
ця ключова ланка управління державними фінансами, на
жаль, не стала механізмом формування конкурентного
середовища в сфері державних закупівель, забезпечен�
ня прозорості процедур закупівель за державні кошти та
досягнення оптимального і раціонального використан�
ня бюджетних коштів, як передбачалось Законом. Навпа�
ки, загальновідомо, що існуючі в сфері держзакупівель
схеми проведення тендерних закупок є закритими і че�
рез корупційну складову не відповідають вимогам, а ні
європейських стандартів, до яких ми прагнемо, а ні очі�
куванням українського суспільства.

Підтвердженням даної тези є проведений Рахунко�
вою палатою аналіз стану державних закупівель в Ук�
раїні, який засвідчив, що протягом дії Закону України №
2289 від 1 червня 2010 року "Про здійснення державних
закупівель" (з 2010 року до квітня 2014 року) не забезпе�
чено дотримання принципу прозорості та конкурентності
у зазначеній сфері. Питома вага закупівель в одного учас�
ника у загальному обсязі державних закупівель з момен�
ту введення в дію цього закону до втрати ним чинності
збільшилася з 20,25 відс. до 40,0 відс., при цьому макси�
мальний відсоток процедур закупівель в одного учасни�
ка припадав на 2013 рік — 43,7 відс.

Закон України "Про здійснення державних закупі�
вель" № 1197 від 10 квітня 2014 року також не повною
мірою відповідає європейським стандартам. Із зазначе�
ної сфери не усунуто корупційну складову, оскільки не
спрощено проведення процедур закупівель, не введено
електронні торги, не встановлено належної відповідаль�
ності посадових осіб за відповідні порушення, що не
сприяє прозорому, ефективному та раціональному вико�
ристанню державних ресурсів. Міністерство економічно�
го розвитку і торгівлі, на яке покладені завдання з регу�
лювання та координації у сфері закупівель, у 2013—2014
роках здійснювало відповідні функції та повноваження
неефективно, не застосовувало реальних правових ва�
желів для запобігання порушень у зазначеній сфері [12].

Негативним фактором, що впливає на динаміку соці�
ально�економічного розвитку країни та сприяє росту
бюджетних порушень є те, що розпорядники коштів до�
пускають порушення бюджетного законодавства ще на
стадії планування видатків державного бюджету. Пояс�
ненням цієї ситуації, на нашу думку, можуть бути два

Класифікація видів порушень 2011 р., % 2012 р., % 2013 р., % Разом за  
2011-2013 рр., % 

Бюджетні правопорушення, пов’язані з розміщенням та 
виконанням державного замовлення 

40,9 - 1,6 14,2 

Порушення під час здійснення закупівель товарів, робіт і 
послуг за державні кошти  

19,1 24,9 18,1 20,7 

Використання бюджетних коштів без належних 
нормативно-правових підстав 

13,1 27,9 25,8 22,3 

Втрати внаслідок прийняття незаконних управлінських 
рішень 

6,0 1,7 - 2,6 

Планування з порушенням чинного законодавства 5,5 8,9 34,3 16,2 
Використання коштів державного бюджету з порушенням 
чинного законодавства 

3,9 6,9 - 3,6 

Заплановані та використані кошти, не передбачені жодною 
державною програмою 

3,2 - - 1,0 

Недотримання установлених порядку та термінів 
складання, затвердження і подання документів  

- 12,7 - 4,2 

Порушення пов’язані з неналежним веденням 
бухгалтерського обліку 

- 9,8 4,5 4,8 

Нецільове використання коштів державного бюджету, 
передбачених на виконання державних програм 

- 3,0 - 1,0 

Відволікання коштів державного бюджету у дебіторську 
заборгованість 

- 1,7 3,9 1,9 

Недотримання установлених порядку та термінів 
перерахування міжбюджетних трансфертів 

- - 2,1 0,7 

Недотримання принципу пропорційності фінансування 
(розподілу) бюджетних коштів 

- - 2,1 0,7 

Нецільове використання кредитних ресурсів - - 4,6 1,5 
Незаконні виплати заробітної плати - - 1,2 0,4 
Інші 8,3 2,5 1,8 4,2 
Всього, % 100 100 100 100 

Таблиця 1. Ключові порушення бюджетного законодавства

Джерело: розраховано автором на основі звітів Рахункової палати за 2011 [1, c. 26], 2012 [2, c. 28], 2013 [3, c. 28] роки.
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ключові моменти. По�перше, незнання розпорядниками
коштів бюджетного законодавства або трактування його
на свій лад і по�друге, навмисне здійснення заходів, що
протирічать і не відповідають вимогам чинного бюджет�
ного законодавства.

Якщо окрім порушень бюджетного законодавства,
проаналізуємо ще ті порушення, що здійснюються роз�
порядниками коштів у сфері неефективного управління
та використання коштів державного бюджету, то поміти�
мо, що найбільше цих порушень допускається через втра�
ти бюджету внаслідок прийняття необгрунтованих уп�
равлінських рішень — 18,7 відсотка (табл. 2). Відсутність
обгрунтованого прогнозування і планування — 16,8 відс.,
неефективного використання коштів Пенсійного фонду
— 12,9 відс., неефективне використання коштів внаслі�
док необгрунтованих управлінських рішень — 11,2, не�
ефективне використання коштів іноземних цільових по�
зик та коштів, пов'язаних з обслуговуванням цих позик
— 10,0 відс. На вищезазначені види порушень припадає
найбільша питома вага, а саме 69,6 відс. усіх порушень
неефективного управління та використання бюджетних
коштів, що допустили розпорядники коштів протягом
2011—2013 років.

Значна частка порушень у сфері неефективного уп�
равління та використання коштів здійснюється через не�
ефективне управління коштами, внаслідок чого ці кош�
ти повертаються до державного бюджету — 8,4 відс.
Тривалого утримання коштів без використання на реє�
страційних рахунках розпорядників бюджетних коштів
— 5,4 відс., неефективного використання коштів на
придбання основних фондів (обладнання), оплату по�
слуг з оренди приміщень — 4,2 відс. тощо.

Проведений нами аналіз дав можливість прослідку�
вати тенденції в сфері порушень бюджетного законо�
давства, неефективного управління та використання
бюджетних коштів. Як засвідчили результати, пробле�
ми порушень в сфері видатків бюджету є системними,
оскільки повторюються з року в рік, хоча види пору�
шень змінюються в залежності від певного часу і об�
ставин.

Ці нерівності й коливання вказують на те, що класи�
фікація видів бюджетних правопорушень не є сталою, а
навпаки, постійно змінюється залежно від сфери прове�
деного аудиту, встановлених фактів і обсягів бюджетних
порушень [10, c. 64].

Виявлені види порушень їх системність та обсяги
свідчать, що проблема бюджетних порушень сама по собі
не зникне і, що необхідно вжити певні заходи з боку дер�
жави для її вирішення.

Бюджетні порушення не є випадковим, а системним
явищем у бюджетному процесі, усунути яке за допомо�
гою односторонніх заходів неможливо. Тут потрібні ком�
плексні дії з використанням ефективних підойм та інстру�
ментів впливу, спрямованих на ліквідацію докорінних
причин цих ганебних екстерналій [9, c. 56].

На нашу думку, вихід з даного становища лежить в
площині мінімізації бюджетних порушень, зокрема:

— докорінної зміни законодавства про держзаку�
півлі, особливо недопущення корупції у цій сфері та по�
ширення європейського досвіду прозорості тендерних
процедур;

— запровадження стратегічного прогнозування в
бюджетному процесі, включаючи індикативне прогнозу�
вання показників і напрацювання системних кваліфіко�
ваних рішень на весь бюджетний період;

— здійснення державного замовлення за відкритими
процедурами із доступом великої кількості учасників;

— посилення відповідальності за прийняття необ�
грунтованих управлінських рішень;

— постійне підвищення кваліфікації та зростання
рівня майстерності управлінців;

— забезпечення суцільного контролю за якістю уп�
равління видатками бюджету;

— посилення ролі розпорядників коштів за резуль�
тативні показники при виконанні завдань, функцій, мети
кожної бюджетної програми;

— застосування економічних заходів впливу на роз�
порядників та одержувачів бюджетних коштів за недо�
тримання ними вимог бюджетного законодавства;

— неухильне дотримання розпорядниками коштів,
затверджених бюджетних принципів щодо раціонально�
го і ефективного використання коштів державного бюд�
жету.

На нашу думку, аби мінімізувати факти бюджетних
порушень необхідно удосконалювати інструменти, фор�
ми та методи, що забезпечують якість роботи органів дер�
жавної влади та місцевого самоврядування. Управлінські
рішення посадовців різного рівня повинні бути ефективні
і позитивно впливати на виконання бюджету, забезпечен�
ня потреб споживачів. У цьому взаємозв'язку, доцільно

Таблиця 2. Види порушень неефективного управління та використання державних коштів

Класифікація видів порушень 2011 р., % 2012 р., % 2013 р., % Разом 
за 2011-2013 рр., % 

Неефективне використання коштів внаслідок необгрунтованих 
управлінських рішень 

22,9 10,6 - 11,2 

Втрати бюджету внаслідок прийняття необгрунтованих 
управлінських рішень 

22,0 26,1 8,1 18,7 

Неефективне використання коштів іноземних цільових позик та 
коштів, пов’язаних з обслуговуванням цих позик  

21,6 8,4 - 10,0 

Неефективне використання коштів через відсутність 
обгрунтованого прогнозування і планування 

15,3 9,0 26,2 16,8 

Неефективне використання коштів спеціального фонду та 
резервного фонду державного бюджету 

5,4 - 1,8 2,4 

Неефективне управління коштами через недоліки в плануванні 4,3 14,0 - 6,1 
Неефективне використання коштів резервного фонду 
державного бюджету  

2,6 - - 0,9 

Неефективне використання коштів на підготовку спеціалістів 
та на проведення науково-дослідних робіт 

2,3 - 1,1 1,1 

Неефективне використання коштів на придбання основних 
фондів (обладнання), оплату послуг з оренди приміщень, 
утримання автотранспорту та неефективне використання 
державного майна  

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

Неефективне використання коштів Пенсійного фонду та Фонду 
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

- 12,2 26,6 12,9 
 

Неефективне використання коштів шляхом тривалого їх 
утримання без використання на реєстраційних рахунках 
розпорядників бюджетних коштів 

- 11,8 4,3 5,4 

Неефективне управління коштами, внаслідок чого їх було 
повернуто до державного бюджету 

- - 25,1 8,4 

Інші 1,6 3,3 0,7 1,9 
Всього, % 100 100 100 100 

Джерело: розраховано автором на основі звітів Рахункової палати за 2011 роки [1, c. 26], 2012 [2, c. 28], 2013 [3, c. 29].
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впроваджувати в роботу органів державної влади такі
процедури, які спонукатимуть удосконаленню механізмів
державного управління і функціонуватимуть в єдиному
просторі дій, стандартів. Будуть ефективні і відповіда�
тимуть реальним потребам економіки та соціальної сфе�
ри.

Бюджетні кошти не мають бути середовищем для
різного роду порушень, а використовуватись ефективно,
сприяти підвищенню конкурентоспроможності вітчизня�
ної економіки, зміцненню економічної, політичної та соц�
іальної стабільності в державі.

Забезпечення позитивних структурних зрушень у
розбудові конкурентоспроможної моделі державної
служби в контексті модернізації суспільного сектору на�
ціональної економіки можливе за рахунок вдосконален�
ня діючих та запровадження інноваційних управлінських
технологій в державній службі [7, c. 399].

У цьому взаємозв'язку варто зазначити, що бюджет�
на політика, яка є складовою загальної економічної пол�
ітики держави буде перспективною тільки тоді, коли вона
зорієнтована на майбутнє. Коли державний бюджет краї�
ни стане достатньо результативним важелем впливу і ре�
зультатом науково�обгрунтованих ідей та розробок щодо
подальшого соціально�економічного розвитку країни. А
розпорядники бюджетних коштів дотримуватимуться
вимог бюджетного законодавства та ефективно викори�
стовуватимуть бюджетні кошти на визначені пріоритетні
цілі.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дало можливість встанови�

ти види порушень, які допускають розпорядники коштів
в сфері бюджетного законодавства та при управлінні і
використанні бюджетних коштів. Результати досліджен�
ня показали, що класифікація видів порушень щорічно
змінюється і це залежить від сфери аудиту, фактів і об�
сягів виявлених бюджетних порушень. Проте деякі види
порушень є системними і повторюються з року в рік, пе�
редусім це стосується порушень бюджетного законодав�
ства, держзакупівель, прийняття необгрунтованих управ�
лінських рішень, необгрунтованого прогнозування та
планування видатків бюджету тощо.

Вирішити проблему бюджетних порушень одномо�
ментно неможливо, тут необхідна низка комплексних за�
ходів направлених на викорінення бюджетних порушень
як ганебного явища в бюджетній системі. Необхідно по�
чинати з відбору кваліфікованих управлінців з новим си�
стемним мисленням та інноваційними підходами в роботі,
зорієнтованих на кінцевий позитивний результат. Варто
удосконалювати законодавство, особливо в плані поси�
лення відповальності за вчинення не кваліфікованих дій,
прийняття рішень. Проте одна з головних проблем на
шляху мінімізації бюджетних порушень і забезпечення
ефективного функціонування бюджетного механізму є
викорінення корупції як негативного явища в системі дер�
жавного управління. За цієї умови, можливо суттєво зни�
зити рівень порушень в бюджетній сфері та сприяти ефек�
тивності використання бюджетних коштів, що безумов�
но позитивно вплине на динаміку соціально�економічно�
го розвитку України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток діяльності підприємств в сучасних умовах

господарювання спрямований у напрямі активізації ко�
рисного використання часу як невідтворного ресурсу.
Відтак, виникає необхідність діагностики системи управ�
ління часом (тайм�менеджменту).
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DIAGNOSTICS OF TIMEBMANAGEMENT OF ENTERPRISES ON THE BASIS OF BUSINESS
INDICATORS: EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY

У науковій статті розкрито сутність таймBменеджменту підприємств. Запропоновано інструментарій

діагностики таймBменеджменту на засадах бізнесBіндикаторів: ефективність та продуктивність. ПредB

ставлено метод оцінювання таймBменеджменту підприємств.

In the scientific article the essence of timeBmanagement of enterprises is disclosed. Toolkit of diagnostic of

timeBmanagement based on business indicators: efficiency and productivity was proposed. Method of evaluation

of timeBmanagement of enterprises was presented.

Ключові слова: підприємство, час, тайм�менеджмент, діагностика, бізнес�індикатори, метод, ефек�
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження проблематики тайм�менеджменту
здійснювали вчені: М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі,
Л. Зайверт, Б. Трейси, С. Прентис, Б. Мізюк, Г. Архан�
гельский та ін. Питання ефективності та продуктивності



57www.economy.in.ua

Економiка та держава № 1/2015



58

Економiка та держава № 1/2015

www.economy.in.ua



59www.economy.in.ua

Економiка та держава № 1/2015



60

Економiка та держава № 1/2015

www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема використання управлінського обліку в

даний час, в цілях підвищення ефективності управл�
іння підприємством, набуває все більшої актуаль�
ності. Це обумовлено як відсутністю єдиної методо�
логічної бази і рекомендацій по організації управлі�
нського обліку в окремих галузях економіки, так і в
цілому особливостями становлення та розвитку уп�
равлінського обліку.

Таким чином, у результаті недостатнього розвит�
ку теоретичних і практичних основ впровадження і
використання управлінського обліку більшість кер�
івників не завжди або не в повній мірі усвідомлюють
роль управлінського обліку на підприємстві, цілі та
задачі його впровадження.

В Україні визначення управлінського обліку в
наш час не отримало в економічній літературі чітко�
го та однозначного трактування. Серед спеціалістів
відсутня єдина думка про сутність, роль і призначен�
ня управлінського обліку, його місце в системі уп�
равління підприємством, теорії обліку.
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MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM: THE NATURE, OBJECTIVES, AND IMPLEMENTATION
STAGES

У статті розглянуто та проаналізовано порядок впровадження системи управлінського обліку. ВиB

світлено сутність, призначення та завдання управлінського обліку. Виділено шість основних етапів поB

будови системи управлінського обліку.

The article reviews and analyzes the order of implementation of management accounting. Reflect the nature,

purpose and objectives of management accounting. Identified six basic steps of building a system of management

accounting.

Ключові слова: управлінський облік, контроль, фінансово�господарська діяльність підприємства.
Key words: management accounting, control, financial and economic activity of enterprises.

ОГЛЯД ОСТАННІХ ДЖЕРЕЛ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у розвиток управлінського об�

ліку в зарубіжній практиці зробили Ч.Т. Хорнгрен,
К. Друрі, Р. Ентоні, Дж. Рис, М.А. Вахрушина, В.Б.
Івашкевич, С. П. Карпова та інші. Саме вони заклали
науковий фундамент для започаткування та подаль�
шого розвитку управлінського обліку. В Україні про�
блемам управлінського обліку присвячені роботи
Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, М.В. Кужельного, В.Б.
Моссаковського, Л.В. Нападовської, В.В. Сопка, М.Г.
Чумаченка та інших.

Попри численність публікацій і розв'язаних про�
блем є потреба у визначенні етапів становлення уп�
равлінського обліку в контексті розвитку економіч�
них відносин. Це потрібно для наукового аналізу
вірогідних напрямів його розвитку.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета статті полягає у дослідженні основних те�

оретичних питань та проблеми впровадження систе�
ми управлінського обліку на підприємстві.
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ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
І РЕЗУЛЬТАТИ

Кожне підприємство повинно самостійно вирішу�
вати питання про те, вести чи ні управлінський облік.
Так, впровадження управлінського обліку буде
ефективним на великих та середніх підприємствах.
Для малих підприємств цінність управлінської інфор�
мації у багатьох випадках буде нижчою, ніж витра�
ти на її отримання.

Становлення системи управлінського обліку до�
сить трудомісткий і тривалий процес, що займає де�
кілька років на великих підприємствах. Система уп�
равлінського обліку потребує чималих грошових за�
собів і кваліфікованих трудових ресурсів. При її ста�
новленні на підприємстві необхідно вирішити ряд
завдань: по реорганізації фінансової служби, роз�
робці системи обліку витрат та встановленні про�
грамного пакету [5; 6].

Так, у вітчизняній бухгалтерській пресі вже
більше 10 років активно обговорюється тема управ�
лінського обліку, проте на практиці лише деякі
підприємства впровадили облік у цілях управління,
а решта використовують аналітичні дані фінансової
бухгалтерії.

У даний час можна виділити три основні позиції
спеціалістів стосовно питання управлінського об�
ліку:

1. Повне заперечення поняття "управлінський
облік". Управлінський облік — це той же виробни�
чий облік, проте відносно до сучасної термінології,
і не має підстави виокремлювати його в самостійний
вид обліку (наприклад, М.Ю. Мєдвєдєв).

2. Управлінський облік являється в повній мірі са�
мостійною дисципліною (Е.Ю. Воронова) [2].

3. Бухгалтерський облік в сучасних умовах — це
система, яка включає три підсистеми: фінансовий
облік, управлінський облік та податковий облік (Ф.Ф.
Бутинець) [1].

На сьогоднішній день найбільш обгрунтованою є
третя позиція. Це обумовлено наступним:

— основні принципи обліку фінансового, управ�
лінського та податкового співпадають;

— дані, які використовуються в фінансовому, уп�
равлінському та податковому обліках, одні й ті ж —
господарські операції підприємства, різниця поля�
гає лише в групуваннях, умовах прийняття на облік і
оцінках вартості, в яких її використовує кожен вид
обліку (одиниці виміру, повнота відображення
тощо);

— за формулюванням Американської асоціації
бухгалтерів бухгалтерський облік — це процес
ідентифікації інформації, вирахування та оцінки
показників і надання даних користувачам інфор�
мації для вироблення, обгрунтування і прийнят�
тя рішень. Основне завдання бухгалтерського об�
ліку — надання інформації в обсязі, достатньому
для  з а до в о лення в им ог  рі з них ко рис т ув а ч і в
(внутрішніх і зовнішніх), причому при мінімаль�
них витратах. Надання інформації здійснюється
через надання звітності (фінансової, управлінсь�
кої та податкової). Таким чином, бухгалтерський
облік — це система обліку, що включає три підси�
стеми (фінансову, податкову та управлінську) [1;
4; 5].

Тому основна мета управлінського обліку — на�
дання керівникам і спеціалістам підприємства і
структурним підрозділам планової, фактичної і про�
гнозованої інформації про діяльність підприємства
та зовнішньому оточенню для забезпечення можли�
вості прийняття обгрунтованих управлінських
рішень.

Основні користувачі інформації управлінського
обліку — вище керівництво підприємства, керівники
структурних підрозділів та спеціалісти.

Вище керівництво формує стратегічні цілі управ�
ління підприємством, для досягнення яких воно от�
римує:

— інтегровані управлінські звіти про результати
виробничої, фінансової та інвестиційної діяльності
підприємства, його основних структурних підроз�
ділів за минулий звітний період і на конкретний май�
бутній;

— матеріали аналізу впливу внутрішніх і зов�
нішніх факторів на результати діяльності підпри�
ємства та його основних структурних підроз�
ділів;

— планові та прогнозовані показники на очіку�
ваний період. Керівники структурних підрозділів
формують оперативну стратегію реалізації довгост�
рокових цілей розвитку підприємства. Вони отриму�
ють управлінські звіти про діяльність підрозділу на
конкретний момент, результати їх аналітичної об�
робки, планову і прогнозовану інформацію по
підрозділу, а також інформацію по суміжних підроз�
ділах та контрагентах.

Спеціалісти в межах своєї компетенції отриму�
ють інформацію про діяльність підприємства та його
структурних підрозділах, а також прогнози внут�
рішніх і зовнішніх факторів, що впливають на резуль�
тати господарської діяльності.

Основними завданнями управлінського обліку
є:

— облік наявності та руху матеріальних, фінан�
сових і трудових ресурсів й надання відповідної
інформації по них менеджерам;

— облік витрат і доходів, а також відхилень по
них від встановлених норм, стандартів і калькуляцій
по підприємству в цілому, структурним підрозділам,
центрам відповідальності, технологічним рішенням
тощо;

— розрахунок різних показників фактичної со�
бівартості продукції (робіт, послуг) і відхилення їх
від нормативних та планових показників (повної ви�
робничої собівартості, неповної виробничої со�
бівартості, собівартості реалізованої продукції
тощо);

— визначення фінансових результатів діяльності
окремих структурних підрозділів за центрами відпо�
відальності, новим технологічним рішенням, реалі�
зованим виробам, виконаним роботам та наданим по�
слугам;

— контроль і аналіз фінансово�господарської
діяльності підприємства, його структурних підроз�
ділів та інших центрів відповідальності;

— планування фінансово�господарської діяль�
ності підприємства в цілому, його структурних
підрозділів та інших центрів відповідальності;

— прогнозування і оцінка прогнозу (надання вис�
новку про вплив очікуваних в майбутньому подій на
основі аналізу минулих подій та їх кількісна оцінка
для цілей планування);

— складання управлінської звітності і надання її
управлінському персоналу та спеціалістам для уп�
равління виробництвом та прийняття рішень на пер�
спективу [6].

На сучасному етапі розвитку обліку і управління
становлення та впровадження системи управлінсь�
кого обліку являється досить складним та довготри�
валим процесом, який складається з декількох по�
слідовних стадій. На впровадження системи вплива�
ють такі фактори, як: тривалість існування підприє�
мства на ринку, розмір, структура, рівень автомати�
зації управління та обліку і постановка менеджмен�
ту на підприємстві.

Доречно більш детально розглянути аспект по�
будови системи управлінського обліку. Формування
системи управлінського обліку на підприємствах вар�
то виконувати в декілька етапів.
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Перший етап є характерним для підприємств, що
існують досить довго. До цієї групи відносяться
підприємства промисловості, так як за останній час
серйозних змін в інфраструктурі підпрємств даного
типу не спостерігається. Задачами етапу є опис і
аналіз існуючої інформаційної системи підприємства
(переважно системи бухгалтерського обліку). Ре�
зультатом даного етапу є схеми організаційної
структури управління, інформаційних потоків
підприємства, опис системи бухгалтерського обліку.
На цьому етапі також необхідно визначити особли�
вості та недоліки діючої системи управлінського об�
ліку.

На другому етапі  визначається якісний та
кількісний склад інформації, необхідної для ефек�
тивного управління підприємством: виявляються
"пробіли" існуючої інформаційної системи, виясня�
ються причини цього, оцінюється об'єм змін в сис�
темі управління.

На третьому етапі повинна бути представлена
відповідна формалізована система, яка здатна зби�
рати, обробляти і надавати інформацію, що відпові�
дає потребам керівництва. На даному етапі виділя�
ються центри відповідальності — сегменти всередині
підприємства, які очолюють відповідальні особи, що
приймають рішення.

Четвертий етап характеризується побудовою си�
стеми управлінської звітності, яка являє собою су�
купність звітів, що складаються центрами відпові�
дальності та включає всю необхідну для обліково�
аналітичних спеціалістів інформацію з заданим
рівнем деталізації.

На п'ятому етапі відбувається конструювання си�
стеми управлінського обліку. Головною метою ана�
лізу являється оцінка фінансово�господарської
діяльності підприємства на основі управлінської ана�
літичної звітності та розробка рекомендацій по її
удосконаленню, а також своєчасне виявлення та усу�
нення недоліків у діяльності господарюючого суб�
'єкта, знаходження резервів покращення фінансово�
го стану.

Заключним шостим етапом формування системи
управлінського обліку на підприємствах є постанов�
ка системи фінансового планування, яка складаєть�
ся із систем бюджетного планування діяльності
структурних підрозділів підприємства і системи
вільного бюджетного планування діяльності
підприємства.

ВИСНОВКИ
Отже, управлінський облік являє собою систему

внутрішнього оперативного управління. Основними
завданнями управлінського обліку є формування
інформаційної бази щодо всіх видів ресурсів та їх
руху; розрахунок різних показників фактичної со�
бівартості продукції (робіт, послуг); відхилення їх
від нормативних та планових показників (повної ви�
робничої собівартості, неповної виробничої собівар�
тості, собівартості реалізованої продукції тощо);
визначення фінансових результатів діяльності окре�
мих структурних підрозділів за центрами відпові�
дальності, новим технологічним рішенням, реалізо�
ваним виробам, виконаним роботам та наданим по�
слугам; складання управлінської звітності і надання
її управлінському персоналу та спеціалістам для уп�
равління виробництвом та прийняття рішень на пер�
спективу.

До етапів впровадження системи управлінсько�
го обліку слід віднести опис існуючої інформацій�
ної (бухгалтерської) системи підприємства; визна�
чення вимог до необхідної управлінської інфор�
мації; побудова формалізованої системи, що здат�
на забезпечити менеджерів необхідною управлінсь�
кою інформацією; побудова системи управлінської

звітності; побудова системи внутрішньовиробничо�
го аналізу; побудова системи внутрішнього плану�
вання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Корупція, яка є складовою хабарництва, — це не

лише кримінально�правова, а комплексна політична,
соціальна, економічна і культурна проблема.

В Енциклопедії бізнесмена, економіста, менеджера
це поняття трактується так: корупція (латинське
"corruption" — підкуп). 1. Окремі злочинні угрупуван�
ня, об'єднані за спільними економічними чи політични�
ми інтересами. 2. Угрупування людей, що здійснюють
протиправні дії задля власної вигоди. Це підкуп, про�
дажність посадових осіб, державних, громадських і по�
літичних діячів [1].

В Україні корупція своїми метастазами пронизала
всі сфери сучасного життя. Без корупційного "змазу�
вання" не працюють деталі механізму держави, не на�
даються послуги в освіті, медицині, комунальні та інші
види послуг населенню… Традиційні в усьому світі за�
ходи протидії корупції в нашій країні, на переконання
доктора економічних наук М. Хавронюка, не працюють
через … корупцію [2].

Як іронічно зауважує Р. Малко: "… з корупцією в
Україні борються давно. Точніше, завжди. На словах.
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Проаналізовано рівень корупції в Україні як складової хабарництва, кримінальноBправової, політичB

ної, соціальної і культурної проблеми, що набрала майже відкритих форм, перетворилась у повсякденне

явище і є на сьогодні головною загрозою для української демократії. Обгрунтовано доцільність викорисB

тання різних способів у боротьбі з корупцією і можливість використання досвіду антикорупційної поB

літики Сінгапуру, Гонконгу, Словенії, Греції та інших країн в боротьбі з хабарництвом і зловживанням

чиновників. Акцентовано увагу на тому, що скопіювати системи боротьби з корупцією неможливо і кожB

на країна, і зокрема Україна, повинна створювати свої.

В умовах стагнації економіки України боротьба з корупцією є надзвичайно актуальною і прийняття

Верховною Радою пакету антикорупційних законів сприятиме посиленню боротьби з цим ганебним явиB

щем і слугуватиме важливою передумовою економічних реформ.

In this article the level of corruption in Ukraine as component of bribetaking taking into account its criminal,

political, social and cultural aspects has been studied. The corruption in Ukraine that has practically open form

and has become a common phenomenon is a major thread to Ukraine's democracy. The expediency of using

different ways of prevention of corruption and possibility of using antiBcorruption policy background of Singapore,

HongBKong, Slovenia, Greece and other countries have been proved. It is considered that it is impossible to copy

a corruption prevention system and each country and Ukraine in particular has to create its own unique system.

In the condition of economic stagnation in Ukraine corruption prevention is vital and essential. AntiBcorruption

package carried by Verhovna Rada will give a further stimulus in a struggle against this phenomenon and will

be a key assumption of economic reforms.
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Серед визначних борців зазвичай найбільші корупціо�
нери. Так повелося. Відповідно сам процес уже видаєть�
ся безнадійним, а наша країна посідає "почесне" третє
місце у списку найкорумпованіших держав Європи" [3].

Головною загрозою для української демократії є
саме корупція, яка в останні роки набрала майже відкри�
тих форм і перетворилася в повсякденне явище.

Корупція підточує демократію і призводить до її
моральної і культурної деградації. Щоб функціонува�
ти, їй потрібні ті, хто дає хабарі, ті, хто їх бере, і па�
сивність або безпомічність решти суспільства. Вона бло�
кує роботу інституцій, утримує медіа, змушуючи їх мов�
чати або працювати в режимі скандалів, не переймаю�
чись пошуком глибшої інформації, без поваги до пре�
зумпції невинності тих, кого легковажно засуджує. У
часи корупції найкраще продаються газети, які порпа�
ються в чужій білизні, публікують провокації, роблять
ставку на сексуальні плітки, здобувають таким чином
читачів [4].

Корупція дискваліфікує політичний клас як такий,
що живить популістські рухи, які зміщають еліти,
відірвані від народу.
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На переконання директора Інституту трансфор�
мації суспільства О. Соскіна, корупція вирізняється від
хабарництва тим, що вона виникає там, де при владі зна�
ходиться кланово�олігархічний капітал, який залежить
від монопольного прибутку. Для збереження прибутку
на керівні посади розставляються підконтрольні політи�
ки, які реалізують інтереси монополістів [4]. Так вигля�
дає корупція в Україні, тому її наявність не залежить
від людей. І подолати кланово�олігархічний капітал
можливо лише за умови потужної народної підтримки
[5].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанню боротьби з корупцією присвячені роботи

відомих економістів і практиків, зокрема Хавронюка Н.,
Малко Р., Соскіна О., Шевчука І., Блінова І., Рябошап�
ки Р., Зотова Г., Нагребецької І., Клименчич Г., Котва�
нова В. та інших.

Але як свідчить практика, нагромаджений обсяг
наукових досліджень не в повній мірі розкриває особ�
ливості стану і глибини корупції в Україні та напрямки
боротьби з цим ганебним явищем в умовах задекларо�
ваного вектору інтеграції України до Європейського
Союзу та потребує подальшого дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз стану та основних проблем

боротьби з корупцією в Україні, причини неефективної
боротьби з цим соціальним і економічним явищем. Об�
грунтована доцільність і можливість використання дос�
віду антикорупційної політики Сінгапуру, Гонконгу,
Словенії, Греції та інших країн у боротьбі з хабарницт�
вом і зловживанням чиновників як важливої передумо�
ви економічних реформ в Україні.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Про успіхи будь�якої країни у боротьбі з хабарниц�
твом і зловживанням чиновників у світовій практиці су�
дять за індексом сприйняття корупції, який щорічно, по�
чинаючи з 1995 р., розраховує міжнародна неурядова
організація Transparency International. У 2013 р. найменш
корумпованими країнами виявились Данія і Нова Зелан�
дія (в них індекс становив 91 за максимально можливо�
го значення 100). Прикладом країни, яка з самого по�
чатку її створення поставила за мету не допустити ко�
рупції, є Нова Зеландія.

Більша частина населення Данії взагалі не розуміє,
як може існувати корупція в країні як явище. Така ж
тенденція склалася і в інших скандинавських країнах.
Так, Фінляндія і Швеція ділять в рейтингу 3—4 місця
(індекс 89), а Норвегія — 5—6 місце (індекс 86) з Сінга�
пуром [6].

Результати дослідження "Барометр світової ко�
рупції" від Transparency International та Gallup
International Association свідчать, кожен четвертий жи�
тель у 107 країнах світу причетний до хабарництва. Вод�
ночас 9 із 10 людей на планеті готові вдаватися до дій,
щоб його подолати. Україна посідає одне з останніх
місць за рівнем віри в можливість подолання корупції:
лише 29 % її громадян вважають, що боротьба проти
хабарництва має сенс.

У 2012 р. Україна "покращила" рейтинг "Індекс
сприйняття корупції" і знаходилася на 144 місці серед
170 країн світу (табл. 1), а в 2013 р. — 144—149 місце
(табл. 2).

Боротьбу з корупцією попередній уряд здійснював
лише декларативно. "Паперових кроків" було зроблено
багато. Ще в 2011 р. була схвалена урядова програма
боротьби з корупцією, і в бюджеті були передбачені
кошти в сумі майже мільярд гривень. Національний ан�
тикорупційних комітет, який очолював Президент, де�
монстрував "бурхливу діяльність", але за рік так нічого
і не було зроблено.

За даними Transparency International, у 2012 р. 95 %
усіх коштів (понад 820 млн грн.) державної антикоруп�
ційної програми України були спрямовані на заходи,
далекі від боротьби з корупцією [7].

За даними опитування респондентів, органами дер�
жавної влади в останні роки здійснювалось недостат�
ньо заходів щодо боротьби з корупцією. Корумпо�
ваність державного сектору досягла 88 %; при вирішенні
питань у державному секторі, вважають респонденти,
важливо мати особистий контакт (83 % відповідей рес�
пондентів), а дії уряду у боротьбі з корупцією неефек�
тивні (80 % відповідей) [7] (табл. 3).

Дані таблиці 3 свідчать, що державні органи влади
буди корумпованими, а здійснювані нею заходи були не�
ефективними.

За рівнем корупції Блінов А. поділив країни світу на
три групи [8]:

1. Країни, в яких рівень корупції спостерігається у
верхніх ешелонах влади і вона направлена на підміну
інтересів виборців інтересами владної верхівки.

2. Країни, в яких до цього виду корупції додається
ще й бюджетно�комерційна, яка виникає у взаємодії
влади і бізнесу, наприклад, при здійсненні державних
закупівель і отриманні квот і ліцензій.

3. Країни, в яких до цих двох видів корупції додаєть�
ся ще один вид, який розпочинається з дачі хабарів
міліції, лікарям, посадовим особам освіти тощо.

В Україні "процвітають" усі три види корупції. Про
це свідчать дані таблиць 4 і 5.

Але, як свідчить досвід багатьох країн світу, поборо�
ти корупцію можна. Потрібна лише політична воля. Для
України найбільший практичний інтерес являє досвід
Сінгапуру, Гонконгу, Греції, інших країн, де традиції ха�
барництва мали не менш глибоке коріння, ніж у нашій
країні. У рік отримання незалежності Сінгапур був зли�
денною країною, яка імпортувала навіть прісну воду і
будівельний пісок. Проте уряд на чолі з Лі Куан Ю пере�
творив Сінгапур у фінансовий і торговий центр Півден�
но�Східної Азії. В перші роки існування держави іноземні

№
п/п Країна Місце в 

рейтингу 
1 Данія 1
2 Фінляндія 2
3 Нова Зеландія 3
4 Польща 41
5 Туреччина 54
6 Румунія 66
7 Росія 133 
8 Україна, Центральна Африканська 

Республіка, Республіка Конго, Сирія 
144

9 Папуа Гвінея 150
10 Туркменістан 170

Таблиця 1. "Індекс сприйняття корупції" економікою
деяких краї світу, 2012 р.

Джерело: за даними Transparency International.

Місце в 
рейтингу Країна Індекс 

1-2 Данія 91 
1-2 Нова Зеландія 91 
3-4 Фінляндія 89 
3-4 Швеція  89 
5-6 Норвегія 86 
5-6 Сінгапур 86 
7 Швейцарія 85 
8 Нідерланди 83 
9-10 Австралія 81 
9-10 Канада 81 

* * *  
144-149 Україна 25 

Таблиця 2. "Індекс сприйняття корупції" економікою
деяких краї світу, 2013 р.

Джерело: за даними Transparency International.
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інвестори не поспішали вкладати інвестиції в країну з
високим рівнем корупції. Люди відкрито приймали вина�
городи, що є частиною азіатського способу життя.

Боротьба з корупцією в Сінгапурі розпочалася з та�
ких ключових моментів:

1. Була спрощена процедура прийняття рішень і ви�
лучені будь�які двозначності в законах.

2. Відмінені практично всі дозволи і ліцензії для
здійснення підприємницької діяльності.

3. Були різко підняті зарплати суддів і на ці посади
залучили кращих приватних адвокатів. Заробітна плата
сінгапурського судді досягла декількох тисяч доларів на
рік, а з 1990�х років перевищує 1 млн

4. Державним службовцям, що займають відпові�
дальні посади, заробітна плата була піднята до рівня топ�
менеджерів приватних корпорацій (до 20—25 тисяч до�
ларів на місяць). Нині місцева бюрократія вважається
однією з найефективніших і найбільш високооплачува�
них — заробітна плата сінгапурських чиновників вища,
ніж в рівних їм за статусом службовців у США [6].

Маючи наміри побороти корупцію, Лі Куан Ю не
робив виключень не лише для великих представників
своєї партії, але й для членів своєї сім'ї. В 1960 р. був
прийнятий акт про недопущення корупції. Він збільшив
тюремні терміни за хабарі і надав агентству по боротьбі
з корупцією (АБК), директор якого підпорядковувався
безпосередньо прем'єр�міністру, повноваження затри�
мувати потенційних хабарників, проводити обшуки в
їхніх квартирах, будинках і на роботі, перевіряти
банківські рахунки і т. п. Пізніше покарання за хабарі
декілька разів посилювали: наприклад, 1989 р. ввели
конфіскацію майна. Агентство по боротьбі з корупцією
ініціювало розслідування навіть проти близьких родичів
Лі Куан Ю. Декілька підозрюваних у корупції міністрів
засудили до різних термінів тюремного ув'язнення, деякі
покінчили життя самогубством або втекли із країни.

У вересні 2010 р. Лі Куан Ю зустрічався з В. Януко�
вичем. Через півроку Янукович побував в Сінгапурі, зу�

стрівся з Лі Куан Ю. Проте досвід його країни, пере�
вірений на практиці, так і не був запроваджений в Ук�
раїні, а Національний антикорупційний комітет, який
очолював Президент В. Янукович — орган, який по�
винен був оцінювати ефективність антикорупційних
зусиль влади, не збирався більше трьох років [6].

У китайців, як і в українців, здавна існують тра�
диції "подякувати за допомогу" "за сприяння у вирі�
шенні питання" чи "… дати потрібній людині". Гонконг
(який був англійською колонією, а на сьогодні є спец�
іальним адміністративним районом Китайської Народ�
ної Республіки зі своїм урядом і своєю валютою), вва�
жався одним із найкорумпованіших міст світу. Проте
достатньо було в 1974 р. створити Незалежну комісію
проти корупції, з підпорядкуванням особисто губер�
натору — і все зразу ж змінилося. Тепер хабарі в Гон�
конзі беруть не частіше, ніж в Англії.

Заступник директора прес�служби Незалежної
комісії В. Чен переконана, що гонконгський досвід доз�
воляє перемогти хабарництво в будь�якій країні, зок�
рема і в Україні, але лише репресивними методами ви�
корінити цю ганебну звичку неможливо. Потрібно
ліквідувати саму можливість для дачі хабара. Раніше в
Гонконзі, щоб відкрити приватне підприємство, необ�
хідно було зібрати до двадцяти дозвільних документів,
і для цього необхідно було витратити цілий рік. На сьо�
годні всі довідки видаються в одній інстанції.

Спеціалісти із Гонконгу переконані, що головне в
боротьбі з корупцією — допомога населення. Багато
років люди боялися скаржитися на владу. І спочатку
співробітники комісії по боротьбі з корупцією ходили
по квартирах, роздавали жителям номери телефонів,
закликали повідомляти про випадки вимагання хабарів.
По місту розвішувалися плакати "Не будь сліпим до
корупції!" і поряд номер "гарячої лінії", куди можна те�
лефонувати цілодобово. Будь�який дзвінок, яким по�
відомлялося про факт корупції, можна було зробити
анонімно. Дуже рідко, але дзвінки можуть здійснюва�
тися просто із помсти. Тому всі дзвінки від населення
на "гарячу лінію" записуються. І якщо перевірка нічого
не підтвердила, починається розслідування, шукають
людину, яка телефонувала (за наклеп в Гонконзі люди�
на може отримати від одного до двох років в'язниці).

У Сінгапурі, як зазначалося вище, корупцію подо�
лали високою заробітною платою чиновникам. В Гон�
конзі, де заробітна плата чиновників значно нижча, од�
нією із головних умов для перемоги над корупцією ста�
ла зміна способу мислення.

Жителям міста постійно пояснюють: якщо вам не
подобається система, коли без хабара нічого не можна
зробити, тоді розпочніть з себе: не платіть, жалійтеся,
вимагайте!

Працівникам міністерств зараз заборонено брати по�
дарунки від незнайомих людей: дарувати можуть лише друзі
— вартість подарунку не більше 500 доларів. У залежності
від кількості хабарів чиновник може отримати до 15 років
в'язниці. Майно, походження якого чиновник не може по�
яснити (наприклад, будинок, яхта тощо, придбані, але не
підтверджені доходами), конфіскуються в казну [6].

Людина, яка працює на державній службі, зобов'я�
зана бути прозорою для всіх.

У Гонконзі, безумовно, трапляються окремі випад�
ки корупції в сфері бізнесу. Надходять скарги і на по�
ліцейських, яким інколи важко утриматися від хабара
навіть за умови суворого покарання. Але це лише по�
одинокі випадки.

Коли в Гонконзі вирішили покінчити з корупцією, в
успіх ніхто не вірив. Але результати перевершили всі
сподівання.

Ще декілька років тому менталітет греків у сенсі
корупції був схожим з українським. Тут теж в ходу були
"подяки" потрібним людям за "допомогу". Чиновники,
поліцейські, лікарі, вчителі, інші "потрібні люди", по суті,
відкрито брали гроші в конвертах і приймали дорогі по�

№ 
п/п Основні сфери 

Відсоток 
відповідей 
респондентів 

1 Судова система 66 
2 Правоохоронні органи 64 
3 Державна служба 56 
4 Охорона здоров’я  54 
5 Парламент 53 
6 Політичні партії 45 
7 Освітня система 43 
8 Бізнес 36 
9 Військова сфера 28 
10 Засоби масової інформації 22 
11 Релігійні інституції 21 
12 Громадські організації 20 

Джерело: [7].

Таблиця 4. Найкорумпованіші сфери в Україні

№ 
п/п Відповіді респондентів 

Відсоток 
відповідей 
респондентів 

1 Корумпованість державного сектора 88 
2 Урядом країни керують організації, які діють у 

власних інтересах 
84

3 При вирішенні питань у державному секторі 
важливо мати особистий контакт 

83

4 Дії уряду у боротьбі з корупцією неефективні 80 
5 За останні роки (2012-2013 рр.) рівень корупції 

значно зріс 
43

6 Державна антикорупційна боротьба має бодай 
якийсь результат 

4

Таблиця 3. Відношення респондентів до органів державної
влади і до здійснюваних нею заходів щодо боротьби

з корупцією, 2012—2013 рр.

Джерело: [7].
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дарунки. І це вважалось частиною національного мен�
талітету. До кризи 2008—2009 рр. Греція була самою ко�
румпованою країною ЄС, обійшовши за цим "показни�
ком" навіть Румунію і Болгарію [9]. Проте з 2012 р. у
країні розгорнулась жорстка боротьба з корупцією:
прем'єр ухвалив службу перевірки органів влади (Гене�
ральна інспекція), яка підпорядкована безпосередньо
парламенту. Лише за 2014 рік інспекторами розглянуто
1515 випадків корупції, відсторонені від роботи 100 ви�
щих чиновників, екс�міністра оборони Акіса Цохадзо�
пулоса посадили до в'язниці на 20 років (він отримував
бонуси від бізнесменів за вигідні збройні контракти), а
10 осіб попали під суд [10].

На відміну від Сінгапура в Греції співробітники Гене�
ральної інспекції не отримують підвищеної заробітної
плати: їх зарплата (за вирахуванням податків) становить
1000 євро [10]. В умовах кризи уряд не може дозволити
собі платити державним службовцям великі зарплати.

Як тільки чиновників почали сажати і звільняти, гре�
ки зразу ж повірили в реформи. За одну добу на "гаря�
чу лінію" Генеральної інспекції надходить 20—30 дзвінків.

Вперше в історії Греції у членів сімей співробітників
державного апарату перевірили банківські рахунки, ви�
магали пояснення, якщо там в когось лежали "зайві"
гроші. Заступник міністра туризму Ангела Греку, чо�
ловік якої не зміг пояснити походження своїх грошей,
подала у відставку, а її чоловік зобов'язався виплатити
державі 5,5 млн євро податків [10].

99% греків переконані, що корупція є гальмом для
країни. За 2012—2014 р. число громадян, які регулярно
давали хабарі, знизилось в два рази.

Співробітники служби Генеральної інспекції пере�
конані — це відбулося виключно завдяки тому, що лю�
дей постійно інструктують по телебаченню в рекламних
роликах: як поступати, коли чиновник вимагає хабара.
Зазвичай рекомендують брати на розмову із хабарни�
ком цифровий диктофон або включати функцію запису
в мобільному телефоні. По телебаченню постійно йде
соціальна реклама для службовців, яка пояснює на�
скільки аморально красти, коли в країні криза.

Керівництво країни розуміє, що змінити ситуацію за
короткий період неможливо. В першу чергу населення
повинне позбавитися відчуття страху. Без підтримки
народу боротьба з корупцією практично неможлива.
Але греки повірили, що хабарника обов'язково заареш�
тують, не дивлячись на його посаду, і він попаде до в'яз�
ниці. Населення постійно закликають — не мовчіть, не
лінуйтеся, надсилайте скарги, повідомляйте про кож�
ний випадок корупції, який буде розслідувано. Постійно
відкрита "гаряча лінія", куди можна цілодобово теле�
фонувати і повідомляти про корупціонерів, її номери —
на кожному кроці. Дозволена подача анонімних скарг,
але за наявності надання доказів хабарництва. І така
робота дає свої позитивні результати. Корупція в Греції
поступово, повільно, але йде на спад.

Приклад Греції дуже показовий: тут знайшли ефек�
тивний спосіб знизити рівень хабарів в органах влади
без драконівських законів і застосування смертної кари.
Якщо сінгапурський і гонконгський способи боротьби
з корупцією нам не підходять, як стверджують деякі
експерти, необхідно перейняти досвід греків, коли вла�
да і народ в боротьбі з корупцією працюють разом.

Протистояти корупції можна різними способами:
— через формування негативного ставлення грома�

дян до всіх проявів цього рудимента, який істотно спот�
ворює демократичні засади суспільства;

— через запровадження системного висвітлення у
засобах масової інформації роз'яснень та популяриза�
цію норм антикорупційного законодавства;

— через реалізацію державної антикорупційної по�
літики;

— через проведення інших комунікативних заходів.
Ще Аристотель свого часу писав, що за будь�якого

державного устрою найголовніше облаштувати справу

так, щоб посадовим особам неможливо було нажива�
тися [10].

Екс�голова Скотленд�Ярду в справах, пов'язаних з
корупцією, Лорд Стіненс стверджував, що першою умо�
вою успіху в боротьбі з корупцією є жорсткість і непри�
миренність. Інакше нічого не вийде. Тому недостатньо
покарати когось і на цьому заспокоїтись. На їхньому
місці обов'язково з'являться нові претенденти [11].

Заслуговує на увагу досвід антикорупційної справи
Сполучених Штатів. Відповідно до їхнього законодавства,
всі бізнесові структури, зареєстровані на Нью�Йоркській
біржі, підлягають перевірці на корупційний вірус.

Але скопіювати ту чи іншу систему боротьби з коруп�
цією неможливо. Кожній країні, на переконання голови
Комісії із запобігання корупції Словенії Горана Климен�
чича, треба створювати і розвивати свою. Корупція — хво�
роба без універсального засобу лікування. Допоки його
не визначиш, марно сподіватися на результат [12].

На переконання Котванова В., Україна не може ко�
піювати методи боротьби з корупцією, які використо�
вуються в цивілізованих країнах, де посадові особи, як і
відомство, в якому ця людина працює, має не загальні, а
детально регламентовані обов'язки і чітко визначену
відповідальність за їхнє виконання. В цих країнах бо�
ротьба з хабарництвом ведеться шляхом жорсткого
покарання, яке має сенс, оскільки хабар штовхає чинов�
ника на порушення чітко сформованих норм.

В умовах України чиновник не завжди має мотивацію
своєї діяльності. Закони, якими після їхнього прийняття
керуються наші відомства, вони ж самі і створювали і при
цьому проявляли чудеса винахідливості, щоб не обтяжува�
ти себе необхідністю їх виконувати. А депутати їх прийма�
ли. Але такі заходи владу ні до чого не зобов'язували [13].

Боротьба з корупцією на сьогоднішній день — один
з головних викликів нової влади.

Верховна Рада проголосувала, а Президент Украї�
ни підписав Закони "Про Національне антикорупційне
бюро України", "Про протидії корупції", "Про основи
антикорупційної політики в Україні на 2014—2015 рр.",
а також про внесення змін в деякі законодавчі акти з
приводу визначення кінцевих вигодонабувачів юридич�
них осіб і публічних діячів" [15].

Національне антикорупційне бюро (НАБ) буде, перш
за все, боротися з корупцією серед високопоставлених
чиновників, матиме достатньо повноважень для доступу
до всієї фінансової інформації, а також проведення спец�
іальних оперативно�розшукових і слідчих заходів.

У своїй діяльності Національне бюро буде керува�
тися такими основними принципами [16]:

— повага і дотримання прав і свобод людини і гро�
мадянина;

— законність;
— неупередженість і справедливість;
— незалежність Національного бюро і його праців�

ників;
— підконтрольність і підзвітність громадськості і

визначеним законом державним органам;
— відкритість для демократичного громадського

контролю;

№ 
п/п Сфери України 

Відсоток 
відповідей 
респондентів 

1 Правоохоронних органів 49
2 Медичних установ 41 
3 Освітніх закладів 33
4 Земельних служб 25
5 Реєстраційних та дозвільних служб 22 
6 Судів 21
7 Податкової 18
8 Комунальних підприємств 6 

Таблиця 5. Сплачували хабар, щоб дістати послуги

Джерело: [7].
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— політична нейтральність і позапартійність;
— єдиноначальність;
— взаємодія з іншими державними органами, орга�

нами місцевого самоврядування, об'єднаннями грома�
дян.

Прем'єр�міністр України А. Яценюк, представляю�
чи у Верховній Раді пакет антикорупційних законів,
навів дані, які свідчать про певні досягнення уряду в
боротьбі з корупцією. Із 56 контролюючих органів за�
лишилось лише 27. Більше ніж на 1100 контролюючих
функцій скорочено до 680. Із 143 ліцензій, які видава�
лись у відповідності з законом, залишилось лише 84 [17].

Закон, який діяв до прийняття Верховною Радою
Антикорупційного пакету, не відповідав ні вимогам часу,
ні очікуванням суспільства. Бюро буде колегіальним
органом, і до його складу повинні ввійти п'ять спец�
іалістів. Основна його функція — здійснення контролю
за діями чиновників, а також перевірка відповідності
задекларованих ними доходів. Тепер державні служ�
бовці будуть заповнювати декларації в електронному
вигляді, а їхні дані будуть доступними для перегляду
всіма бажаючими. Новий закон передбачає адміністра�
тивну відповідальність за недостовірну інформацію, вне�
сену у декларацію про доходи.

Сиротюк Ю. переконаний, що нинішня корупція —
наслідок нелюстрованої країни. "Для того, щоб працю�
вав люстраційний чи антикорупційний закон, вони
мають працювати в парі. Люстрація — відповідальність
за причетність до корупційного режиму. Корупція —
реальна кримінальна відповідальність за злочин" [3].

Президент України підписав і Закон "Про очищен�
ня влади" і пакет антикорупційних законів. Тому є ве�
ликі очікування, що на цей раз вони сприятимуть
успішній боротьбі з корупцією як важливої передумо�
ви проведенню економічних реформ і слугуватимуть
основою захисту прав і свобод громадян України.

ВИСНОВКИ
Корупція в Україні має радянське походження: ве�

лика кількість бюрократичних органів, дозвільних, до�
відкових та інших функцій протягом багатьох років на�
була відкритої форми і перетворилася на буденне яви�
ще.

Важливі реформи в Україні можуть бути реалізова�
ними виключно за наявності довіри населення до по�
літичних керівників країни. Позаяк довіри до поперед�
ньої влади у населення не було, то серйозні реформи не
мали б успіху або були б проведені таким чином, що
лише погіршили б ситуацію, як це мало місце з судовою
реформою і реформою адвокатури.

Носієм політичної волі в антикорупційних рефор�
мах можуть бути громадянське суспільство і бізнес. З
урахуванням ситуації, що склалася в Україні, ці струк�
тури повинні і в змозі взяти на себе всю відповідальність
за успішне проведення реформ.

Україна є надзвичайно корумпованою країною, зок�
рема судова система, правоохоронні органи, державна
служба, парламент, інші сфери. Країна посідає одне з
останніх місць за рівнем віри в можливість подолання
корупції, але дії попереднього уряду у боротьбі з ко�
рупцією були неефективними.

Досвід Сінгапуру, Гонконгу, Греції, Словенії, інших
країн свідчить, що подолати хабарництво можна лише
за рахунок застосування комплексу заходів: наявності
політичної волі, зміни законодавчої бази, застосуван�
ня репресивних заходів і за повної підтримки та довіри
населення країни.

Застосування запропонованих заходів Україною
здатне побороти надзвичайно ганебну практику хабар�
ництва, яка підточує демократію, призводить до її мо�
ральної і культурної деградації, консервує бідність на�
селення країн, знищує еліту держави, гальмує проведен�
ня економічних реформ і процес інтеграції України до
Європейського Союзу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний стан економіки України можна охарактери�

зувати не тільки поглибленням ринкових відносин, а й роз�
ширенням виробництва в умовах обмежених матеріальних
ресурсів. Інтеграція України в європейське співтовариство
з високим рівнем конкуренції обумовила перехід від екстен�
сивної моделі вітчизняної економіки до інноваційної моделі
її розвитку.

За цих умов найважливішими факторами, що забезпе�
чують підвищення виробництва, є швидка реалізація у ви�
робництві новітніх досягнень науково�технічного прогре�
су, підвищення конкурентоспроможності продукції та по�
стійне вдосконалення системи управління виробництвом,
що забезпечує оптимальне використання матеріальних, ви�
робничих і людських ресурсів.
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THE PROBLEMS OF FORMING THE INNOVATIVE ENTERPRISE POTENTIAL

У статті доведено, що інноваційний потенціал виступає однією з ключових характеристик інноваційB

ної спроможності підприємства, зростання якого неможливе без втручання держави. Наведено теоретиB

коBметодичні підходи до визначення сутності категорії "інноваційний потенціал". Запропоновано визнаB

чення поняття "інноваційний потенціал підприємства". Зроблено наголос, що в переході на інноваційB

ний шлях розвитку всім рівням господарювання необхідно робити кроки одночасно, узгоджено та під

єдиним "вектором" інноваційної спрямованості для забезпечення їхнього економічного зростання. ПроB

ведено аналіз інноваційного потенціалу на макрорівні, що стало підгрунтям для визначення основних

проблем формування інноваційного потенціалу на вітчизняних підприємствах. Означено основні елеB

менти організаційного механізму управління підприємства для забезпечення підвищення рівня його інноB

ваційного потенціалу. Запропоновано шляхи вирішення проблем формування інноваційного потенціалу

підприємства.

The article proves that innovative potential is one of the key characteristics of the innovative enterprise

competence, the development of which is impossible without government interference. Presented theoretical

and methodical approaches to the nature of the category, which is called "innovative potential". Suggested the

definition of "innovative enterprise potential". Stressed that all levels of management should change

simultaneously, agreed and under the only one "vector" of innovative competence to ensure their economic

growth while moving to the innovative way of development. Made the analysis of innovative potential at

macrolevel, which became the basis for identifying the main problems of forming the innovative potential at

home enterprises. Defined the main elements of the organizational mechanism of management to increase the

level of its innovative potential. Suggested the ways of solving the problems of forming the innovative enterprise

potential.

Ключові слова: потенціал, інноваційний потенціал, інноваційний потенціал підприємства, інноваційна
діяльність, інноваційний розвиток, інноваційний розвиток підприємства.
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Широкомасштабна інноваційна діяльність у сучасних
умовах є основою стабільного та ефективного економічно�
го зростання як окремо взятого підприємства, галузі, регі�
ону, так і країни в цілому.

На сьогодні розвиток світової економіки характери�
зується постійними змінами у структурі та динаміці сус�
пільних потреб і, як наслідок, — загостренням конкуренції
щодо пропозиції нових товарів і послуг, а також поліпшен�
ням їх якісних характеристик. У зв'язку з цим стійкість еко�
номічного становища суб'єктів господарювання визна�
чається темпами і масштабами здійснення інноваційної
діяльності, що дозволяє своєчасно і швидко реагувати на
умови конкурентної боротьби шляхом використання різно�
манітних нововведень, забезпечуючи більш якісне й повне
задоволення потреб ринку. В таких умовах важливого зна�
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чення набуває формування інноваційного потенціалу
підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам інноваційної діяльності суб'єктів господа�
рювання приділяється досить багато уваги вченими, не за�
лишаються осторонь й питання формування та управлін�
ня інноваційним потенціалом як складової процесу управл�
іння інноваційною діяльністю підприємства. Зокрема досл�
ідженню інноваційного потенціалу присвячені численні ро�
боти таких вітчизняних науковців, як І.Т. Балабанова [2],
В.А. Верби [4], Т. Гринько [5], В.М. Іванкова [6], С.М. Ілля�
шенко [7], Н.С. Краснокутської [8], А.С. Федоніна [10], Л.І.
Федулової [11] та ін.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження полягає у дослідженні та обгрунту�

ванні проблем формування інноваційного потенціалу всіх
рівнів господарювання під єдиним "вектором інноваційно�
го розвитку".

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Логіку нашого дослідження побудуємо наступним чи�

ном: визначимо сутність термінів "потенціал", "інновацій�
ний потенціал"; проведемо дослідження інноваційного по�
тенціалу на макрорівні для визначення основних проблем
формування інноваційного потенціалу на макрорівні.

Аналіз наукової літератури показав, що відсутній єди�
ний підхід до трактування поняття "потенціал". У Великій
Радянській енциклопедії потенціал, в широкому сенсі,
являє собою кошти, запаси, джерела, наявні і що можуть
бути мобілізовані, приведені в дію, використані для досяг�
нення певної мети, здійснення плану, вирішення якого�не�
будь завдання [3].

У роботі [8, с. 5] автор зазначає, що термін "потенціал"
у широкому розумінні трактується як можливості, запаси,
засоби, наявні сили, які можуть бути використані, або як
рівень потужності у будь�якому відношенні, сукупність за�
собів, необхідних для чого�небудь.

У сучасній науковій літературі, у тому числі й ук�
раїнській, відсутнє однозначне тлумачення терміну "інно�
ваційний потенціал". Найчастіше дане поняття ототож�
нюється з науковим, інтелектуальним, творчим та науково�
технічним потенціалом. Доцільно буде привести визначен�
ня науковців до розкриття сутності інноваційного потенці�
алу (табл. 1).

Не зрозуміло, що мають на увазі автори [4] під "інно�
ваційними ресурсами", але цікавий їх
склад і характеристика, які потребує
уточнення.

Переосмислюючи підходи І.Т.Балаба�
нова та Л.І.Федулової, розуміємо, що
інноваційний потенціал підприємства —
це наявність необхідних ресурсів (матер�
іальних, фінансових, інтелектуальних,
інформаційних та ін.) для забезпечення
виконання мети інноваційної стратегії
підприємства та ступеня його готовності
до змін.

Слід також наголосити, що іннова�
ційний потенціал слід розглядати з по�
зиції макро� та мікрорівня у взаємозв'яз�
ку. Цей факт також відмічає С.М.Ілля�
шенко, який до складових інноваційного

потенціалу підприємства відносить на�
уково�технічну інформацію, управління
й кадри (рис. 1) [7, с. 5].

Тому наше дослідження побудуємо
за цими двома напрямами.

В Україні на законодавчому рівні
було задекларовано курс на розвиток
конкурентоспроможної інноваційної
економічної системи. Головною його
метою є перехід у найближчому майбут�
ньому до інноваційної економіки та зай�
няти місце серед розвинених країн світу.
Проте на сьогоднішній день інновацій�
на інфраструктура країни перебуває на
початковому етапі розвитку. Вона пред�
ставлена окремими типами інноваційних

структур, серед яких виділяють наукові центри, технопар�
ки, бізнес�інкубатори, науково�технічні підприємства та
деякі інші, які, на жаль не набувають поширення та розгор�
тання своєї діяльності. Варто також зазначити, що завдан�
ня, які вони виконують лише частково відповідають вимо�
гам, які встановлені на світовому рівні. Тому в даному ас�
пекті має місце функціональна невизначеність діяльності
вітчизняних інноваційних інститутів. Зважаючи на це, їх
розвиток потребує всебічної державної підтримки.

Слід наголосити, що від функціональності національної
інноваційної системи, рівня розвиненості інноваційної інфра�
структури, наявності ефективної поетапної стратегії інно�
ваційного розвитку країни, обгрунтованої системи пільг для
сфери інноваційної діяльності напряму залежить рівень інно�
ваційної активності підприємств та рівень їх інноваційного
розвитку. Тобто в переході на інноваційний шлях розвитку
всім рівням господарювання необхідно робити кроки одно�
часно (грунтовна й дієва законодавча база з виокремленням
великого, середнього та малого бізнесу повинна збігатися з
готовністю останніх до змін), одному напрямі (визначення
форм державної підтримки, податкових пільг для пріоритет�
них напрямів інноваційного розвитку) та з узгодженням інте�
ресів всіх рівнів для забезпечення економічного зростання.

Позиції України в світовому інноваційному рейтингу за�
лишаються незадовільними. Про падіння рівня розвитку
інновацій свідчить те, що Україна станом на 2013 рік посідає
71 місце у глобальному інноваційному рейтингу Global
Innovation Index�2013 від Корнельського університету,
бізнес�школи INSEAD та Всесвітньої організації інтелекту�
альної власності WIPO. При цьому у 2012 році країна зай�
мала 63 місце. За шкалою від 0 до 100 Україна отримала
індекс 35,78 та знаходилась між Тунісом та Монголією. Для
порівняння: індекс лідера рейтингу Швейцарії склав 66,59.
Проте Україна залишається одним з лідерів за інноваційні�
стю в групі із 36 країн зі середньо�низьким рівнем доходу.
Global Innovation Index складається вже шостий рік і оці�
нює рівень розвитку інновацій у 142 країнах. Він визначає
інноваційний потенціал держав, їх витрати на інновації та
оцінює результат прийнятих зусиль. Індекс враховує близь�
ко 84 показників,а зокрема умови для відкриття та розвит�
ку нового бізнесу, податкову політику в країні, якість вищої
освіти, а також доступність макрофінансування та венчур�
ного капіталу. Уже два роки поспіль рейтинг очолює Швей�
царія, друге місце посідає Швеція.

Через те, що інноваційний потенціал відіграє важливу
роль у підвищенні ефективності інноваційної діяльності до�
цільно проаналізувати динаміку обсягів виконаних науко�
вих та науково�технічних робіт в Україні, яка наведена в
табл. 2 [12].

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Інноваційний потенціал

Інноваційний потенціал на 
макрорівні

Інноваційний потенціал на 
мікрорівні 

Науково-технічна 
інформація

КадриУправління

Рис. 1. Структура інноваційного потенціалу

Таблиця 1. Теоретико?методичні підходи до розкриття сутності поняття
"інноваційний потенціал"

Автор Визначення
Верба В.А.,  
Новиков І.В. [4] 

Інноваційний потенціал - сукупність інноваційних ресурсів, що перебувають у 
взаємозв’язку, і чинників (процедур), які створюють необхідні умови для 
оптимального використання таких ресурсів з метою досягнення відповідних 
орієнтирів інноваційної діяльності та підвищення конкурентоспроможності 
підприємства у цілому 

Балабанов І.Т. [2] Інноваційний потенціал – сукупність різних видів ресурсів, включаючи 
матеріальні, фінансові, інтелектуальні, інформаційні та інші, необхідні для 
здійснення інноваційної діяльності 

Федулова Л.І. [11] Інноваційний потенціал – це міра готовності організації виконати завдання, що 
забезпечують досягнення поставленої інноваційної мети, тобто міра готовності 
до реалізації проекту чи програми інноваційних стратегічних змін 
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Отже, обсяги виконаних наукових та науково�техніч�
них робіт в Україні за 2011—2013 роки зросли і у 2013 році
склали 11781,2 млн грн., тобто зросли на 528,5 млн грн. або
на 4,7%. Така динаміка викликана зростанням фундамен�
тальних досліджень на 2,8%, що склало 73,6 млн грн.; при�
кладних досліджень на 30,1 млн грн. або на 1,5%; розробок
на 7,5% і науково�технічних послуг на 1,8%, що склало 21,9
млн грн. Але у 2012 році спостерігається зменшення науко�
во�технічних послуг на 88,3 млнгрн.

Аналіз структури обсягів виконаних наукових та нау�
ково�технічних робіт в Україні зображено на рисунку 2 [12].

Найбільшу частку в обсязі виконаних наукових та нау�
ково�технічних робіт мають обсяги розробок, питома вага
яких протягом аналізованого періоду зросла. Меншу пито�
му вагу мають фундаментальні та прикладні дослідження.
Найменшу частку в загальному обсязі виконаних робіт у
сфері інновацій мають науково�технічні послуги.

Реалізація інноваційного потенціалу країни забезпе�
чується формуванням інноваційного потенціалу підприєм�
ницьких структур.

У рамках інтеграції в європейське співтовариство дер�
жава повинна визначитись зі своїми основними пріорите�
тами в сфері формування інноваційного потенціалу про�
мислових підприємств. На рівні світового господарства
промисловість є однією з найбільш розвинених галузей
економіки, що характеризується високими темпами інно�
ваційного розвитку. Проте ситуація на вітчизняних
підприємствах є дещо іншою. Попри те, що Україна є од�
ним із лідерів з виробництва промислової продукції, впро�

вадження інноваційних техно�
логій відбувається вкрай по�
вільними темпами. Динаміка
впровадження інновацій на
промислових підприємствах
України представлена в таб�
лиці 3 [12].

Відповідно до аналітичних
даних, можна говорити про те,
що в посткризовий період час�
тка підприємств, які впровад�
жують інновації, поступово
зростає. Пропорційно до цього
збільшується кількість впро�
ваджених технологічних про�
цесів, проте лише незначна їх
частина орієнтована на збері�

гання ресурсів та зменшення відходів виробництва.
Важливу роль у підвищенні інноваційної актив�

ності підприємств відіграє вибір і реалізація відпові�
дної стратегії інноваційного розвитку підприємства.
Для цього потрібна інформація щодо величини інно�
ваційного потенціалу та рівня його використання.

Моніторинг та оцінка рівня інноваційного потен�
ціалу є актуальним завданням, оскільки його розв'я�
зання дає змогу приймати стратегічні й тактичні
рішення щодо інноваційного розвитку підприємства
й розвитку його стійких конкурентних переваг [5].
Високий інноваційний потенціал підприємства дося�
гається завдяки таким елементам організаційного
механізму управління:

— організаційній структурі — лінійно�функціо�
нальній з елементами програмно�цільових організа�
ційних утворень, матричній структурі, творчій ко�
манді;

— технології — гнучких автоматизованих вироб�
ничих модулів, зв'язаних безрейковою гнучкою
транспортною системою;

— організації праці — бригадній, із високим рівнем по�
єднання операцій і професій, вільному вибору часу;

— оплаті праці — почасово�преміальній, бригадній із
використанням особистого внеску;

— переміщенню персоналу — можливість горизонталь�
них і вертикальних переміщень згідно із вирішуваними зав�
даннями, створення тимчасових бригад;

— стилю управління — делегування повноважень, за�
лучення персоналу до розроблення рішень, подання ідей;

— системі інформування персоналу — докладне інфор�
мування про діяльність підприємства в цілому, проблеми та
завдання у сфері інновацій;

— дослідно�конструкторним приміщенням, лаборато�
ріям, відділам універсального типу, наявність резервних
площ, можливість змінення компонування лабораторій,
відділів;

— психологічного клімату — спрямування на пошук
рішень оперативних і довгострокових як у рамках робочого
місця, так і поза його межами, стимулювання інноваційно�
го клімату, інноваційної активності [10].

Ефективному впровадженню нових технологій в про�
цес виробництва перешкоджають ряд чинників. Перш за все,
обмеженість джерел фінансування. Підприємства пережи�
вають важкі часи, тому їх доходи спрямовуються на покрит�
тя витрат пов'язаних з виробництвом продукції, відповідно
власних коштів недостатньо для фінансування інноваційної
діяльності. При цьому іноземні інвестиції в інновації майже
відсутні. Крім того, впровадження нових технологій потре�
бує перенавчання та перекваліфікації працівників, що та�

Таблиця 2. Аналіз динаміки обсягів виконаних наукових
та науково?технічних робіт в Україні за 2011—2013 роки, млн грн.

Рис. 2. Структура обсягів виконаних наукових
та науково?технічних робіт в Україні за 2011—2013 роки

Таблиця 3. Впровадження інновацій на промислових підприємствах
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кож вимагає додаткових вкладень гро�
шових коштів. Важливу роль у даному
аспекті, також відіграє недостатня за�
конодавча урегульованість у галузі
інновацій.

У процесі впровадження інно�
вацій сучасні вітчизняні підприєм�
ства зіштовхуються з рядом про�
блем, які потребують свого негайно�
го вирішення. Основні проблеми
впровадження інновацій  на під�
приємстві та шляхи їх вирішення
представимо в таблиці 4.

Підкреслимо, з урахуванням пози�
тивного досвіду зарубіжних країн,
стимулювання інноваційної актив�
ності вітчизняних підприємств має
здійснюватись не лише на мікро�, а і
на макрорівні. Держава як суб'єкт еко�
номічних відносин має створювати не�
обхідні умови для ефективного впро�
вадження та розвитку інноваційних
технологій.

ВИСНОВКИ
Інноваційний потенціал виступає

однією з ключових характеристик
інноваційної спроможності підприєм�
ства. Він являє собою набір елементів,
які є необхідними для вирішення кон�
кретних виробничих проблем. Іннова�
ційна активність підприємств зале�
жить від вибору відповідної стратегії
інноваційного розвитку. Зростання
інноваційного потенціалу є неможли�
вим без втручання держави. Для цьо�
го необхідно об'єктивне визначення
проблем впровадження інновацій на
вітчизняних підприємствах та ефек�
тивних й грунтовних напрямків їх ви�
рішення. В переході на інноваційний
шлях розвитку всім рівням господарю�
вання необхідно робити кроки одночасно, узгоджено та
в одному напрямку для забезпечення економічного зрос�
тання.

Для забезпечення високого рівня інноваційного потен�
ціалу метою подальшого дослідження є розробка ефектив�
ного організаційного�економічного механізму формування
інноваційного потенціалу підприємства.
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Таблиця 4. Проблеми впровадження інновацій на підприємстві та шляхи їх
вирішення

Проблеми впровадження 
інновацій на вітчизняних 

підприємствах 
Рекомендовані шляхи вирішення проблем 

Дефіцит фінансових ресурсів, 
необхідних для проведення 
грунтовних наукових 
досліджень та впровадження 
інновацій в виробничу 
діяльність 

- залучення коштів із зовнішніх джерел фінансування, в тому 
числі за рахунок іноземних інвестицій; 
- активне використання амортизаційних відрахувань та 
нерозподіленого прибутку як джерел фінансування 
інноваційної діяльності підприємства; 
- створення на рівні держави інноваційних фондів та 
венчурних компаній для забезпечення безперервного 
фінансування інноваційних проектів 

Слабко розвинене 
інформаційне забезпечення 
стосовно особливостей 
провадження інноваційної 
діяльності як в межах країни, 
так і за кордоном 

- забезпечення створення єдиного довідкового 
інформаційно-аналітичного фонду, в якому б містились 
результати науково-дослідних, дослідно-конструкторських та 
технологічних проектів інноваційної діяльності; 
- створення в межах підприємства спеціалізованих 
структурних підрозділів, які б здійснювали регулярний 
моніторинг планування, розробки та впровадження в процес 
виробництва об’єктів інноваційної діяльності; 
- активізація науково-технічного співробітництва з різними 
країнами світу 

Ризик недоотримання бажаного 
фінансового результату від 
впровадження інновацій в 
виробничий процес 

- розробка та впровадження ефективної системи гарантійних 
фондів; 
- страхування та диверсифікація ризиків 

Невідповідність кадрового 
забезпечення та недостатня 
кваліфікація працівників 

- проведення курсів підвищення кваліфікації та 
перепідготовки спеціалістів; 
- впровадження на макрорівні освітніх програм у сфері 
інновацій, які дадуть змогу підвищити якість та 
конкурентоспроможність інноваційних технологій; 
- забезпечення взаємодії освіти, науки і виробництва між 
науково-дослідними інститутами та підприємствами різних 
форм власності 

Значна недовіра до 
інноваційних продуктів як зі 
сторони споживачів, так і зі 
сторони підприємців 

- проведення активної маркетингової політики із просування 
товару на ринку для їх популяризації серед споживачів; 
- серед підприємців доцільним буде перейняття досвіду 
інших суб’єктів господарювання, які здійснюють ефективну 
інноваційну діяльність 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний економіко�політичний вектор розвитку

відносин розширює вітчизняні ринки збуту у західному
напрямі. Більшість країн Європи та Північної Америки
є представниками англо�американської системи обліку,
на яку орієнтовано більшість міжнародних стандартів
обліку та звітності, що ускладнює обліковий процес на
українських підприємствах, більшість з яких є замкне�
ними, не виходять на зовнішній ринок та представляють
собою пострадянську систему обліку, характерну для
країн СНД.
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INTERNATIONAL STANDARDS AND INTERNATIONAL EXPERIENCE IN ACCOUNTING PROCESS
PAYMENTS FROM BUYERS AND CUSTOMERS

У статті нами було порівняно міжнародні нормативні бази та стандарти обліку розрахунків з покупB

цями та замовниками. Висвітлено розрив між зарубіжною та вітчизняною системами обліку, необхідність

вдосконалення та диверсифікації вітчизняних стандартів. Порівняно системи оцінювання стану дебіторсьB

кої заборгованості та її класифікацію на основі зарубіжного досвіду.

In this paper, we have compared the international regulations and standards of accounting with buyers and

customers. Deals with the gap between foreign and domestic accounting systems, the need to improve and

diversify the national standards. In comparison system evaluation of receivables and its classification on the

basis of international experience.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Спираючись на попередньо досягнутий досвід
організації та методики обліково�контрольної роботи
таких вчених, як Бєлокоз О.І., Бутинець Ф.Ф., Гауду�
чок Т.С., Голов С. Ф. та ін., можна зробити висновок,
що вивчені дослідження щодо при рівняння вітчизняних
стандартів обліку до міжнародних, його переваг та не�
доліків є недостатніми, що визначає необхідність удос�
коналення вітчизняного обліку дебіторської заборго�
ваності у розрахунках із покупцями та замовниками.
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Виділення раніше невирішеної частини пробле�
ми. Необхідність та проблематичність переорієнту�
вання системи вітчизняного обліку на міжнародні
стандарти викликає труднощі у впровадженні, особ�
ливо якщо виникне необхідність впровадити такі
стандарти у дуже короткі строки. Існує реальна не�
обхідність взваження вітчизняних норм обліку роз�
рахунків з покупцями та замовниками у порівнянні
з зарубіжним досвідом.

МЕТА СТАТТІ
Виходячи з проблеми недостатнього висвітлен�

ня в сучасній літературі порівняння вітчизняних та
міжнародних стандартів обліку стосовно розра�
хунків із покупцями та замовниками, ми вирішили
проаналізувати існуючі стандарти бухгалтерського
обліку країн�представників англо�американської
системи та системи країн СНД, для зіставлення не�
доліків та переваг різних стандартів ведення обліку
розрахунків з покупцями та замовниками.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
За кордоном в рамках єдиного системного бух�

галтерського обліку прийнято виділяти фінансовий
і управлінський бухгалтерський облік. Однією з ос�
новних задач фінансового обліку є облік активів
підприємства, до складу яких входить облік грошо�
вих коштів і розрахунків з покупцями готової про�
дукції. Фінансовий бухгалтерський облік забезпе�
чує бухгалтерське оформлення і реєстрацію госпо�
дарських операцій, ведення зведеного обліку і скла�
дання необхідної фінансової звітності. Порядок
ведення фінансового бухгалтерського обліку суво�
ро регламентується спеціальними загальноприйня�
тими принципами, положеннями, правилами і стан�
дартами.

У практиці зарубіжного обліку, облік розра�
хунків з покупцями і замовниками відбивається
шляхом рахунків активу, тобто:

— "Грошові кошти в банку" — це не тільки суми
реальних грошей, що знаходяться на банківських
рахунках підприємства, але також спеціальні роз�
рахунково�платіжні документи, службовці замінни�
ками грошей або є їх еквівалентами (підписані гро�
шові ордера, чеки, платіжні доручення тощо доку�
менти);

— "Рахунки до отримання" призначені для об�
ліку сум короткострокової дебіторської заборго�
ваності клієнтів по відношенню до підприємства,
яке надало їм певного роду послуги, виконала ро�
боти, поставило продукцію на умовах наступної
оплати (в кредит). Документальним підставою для
віднесення сум подібного роду бухгалтерського
рахунку є виставлення звичайних типових платіж�
них вимог до покупців. За кордоном традиційною
назвою платіжних вимог чи інших аналогічних за
призначенням розрахункових документів є "Раху�
нок". Ніяких спеціальних документів при цьому, як
правило, не складається;

— "Векселі до отримання" за своїм змістом ба�
гато в чому аналогічні "Рахунку до одержання".
Вони також відображають дебіторську заборго�
ваність підприємства. Однак векселями оформля�
ються боргові зобов'язання особливого роду. По�
перше, зазвичай вони носять довгостроковий харак�
тер. По�друге, поряд з номінальною вартістю, яка,
як правило, відповідає базовій продажної ціни то�
вару (робіт, послуг), вексель містить ще й певну
фіксовану накидку або відсоток, які боржник також
зобов'язується погасити до певного моменту або за
першою вимогою векселедержателя.

Дані рахунки відносяться до категорії коротко�
строкових (поточних) активів підприємства. До ко�
роткострокових активів належать види майна, яке

знаходиться в обороті підприємства протягом
відносно короткого проміжку часу. Для більшості
країн цей проміжок умовно визначено в один рік.
Короткостроково�використовувані активи зазвичай
володіють підвищеною ліквідністю (тобто вони мо�
жуть бути швидко перетворені в грошові кошти) і
тому, як правило, утворюють перший розділ ба�
лансів зарубіжних підприємств. Бухгалтерський
облік розрахунків з покупцями і замовниками на
прикладі плану рахунків американських підпри�
ємств виглядає наступним образом.

Типовим є присвоєння кодів і кодових серій бух�
галтерськими рахунками, які належать до елементів
основного бухгалтерського управління [Активи =
Фінансові зобов'язання + (Капітал власника + (До�
ходи — Витрати))]. Широке використання кодів
дозволяє забезпечувати високий рівень комп'ютер�
ної обробки облікової інформації. При цьому мо�
жуть застосовуватися різні кодові системи. Найп�
ростіша з них передбачає двозначне кодування.
Перша цифра коду позначає той елемент основно�
го бухгалтерського управління, до якого належить
даний рахунок, а друга — конкретний об'єкт обліку.
Для більш складних видів підприємницької діяль�
ності може застосовуватися тризначне кодування.
Кожному окремому синтетичному рахунку конк�
ретної групи присвоюється свій номер з десятковою
розрядної. Аналітичним рахунках (субрахунках),
використовуваним для отримання більш детальної
інформації всередині кожної групи, привласнюєть�
ся номер в рамках десяткової розрядки.

Для малих підприємств, які мають, як правило,
обмежене коло покупців, постачальників, невели�
ку кількість банківських рахунків буває достатнім
застосування тільки синтетичних бухгалтерських
рахунків. Для середніх і великих підприємств харак�
терним є застосування разом із синтетичним також
і аналітичний облік бухгалтерських рахунків. При
більш складних (наприклад, при шестизначних) си�
стемах нумерації рахунків в коди можуть включа�
тися реквізити — ознаки (аналітичні дані) покупців
продукції (для рахунків до одержання). Оформлені
відповідним чином первинні документи з обліку
розрахунків з покупцями є підставою для запису в
них міститься облікової інформації в Головний реє�
страційний журнал (ГРЖ) книгу. Наступним етапом
є рознесення сум по так званому зведеному журна�
лу синтетичного обліку. Інформація про залишки
коштів на кінець звітного періоду по кожному син�
тетичному бухгалтерському рахунку, що міститься
у зведеному журналі, служить основою для скла�
дання розробної зошит�таблиці.

Вивчення і розуміння сутності міжнародних
принципів бухгалтерського обліку, а також прак�
тики ведення обліку в зарубіжних країнах значно
збагатить інтелектуальний потенціал українських
облікових працівників, фінансових директорів, ме�
неджерів. Тому для більш детального вивчення теми
дослідження, розглянемо які особливості ведення
обліку розрахунків з покупцями і замовниками існу�
ють в обліковій практиці наших найближчих країн�
сусідів та світових економічних лідерів.

План рахунків дає найголовніші вказівки відоб�
ражати отримання коштів по дебету, а перерахуван�
ня по кредиту. Розглянемо план рахунків Росії та
Білорусії і порівняємо його з українським планом
рахунків (табл. 1).

Розглядаючи дану таблицю видно, що план ра�
хунків Росії та Білорусії досить схожий, це пов'я�
зане з тим, що дані країни є "вихідці" з колишнього
СРСР, проте у плані рахунків Росії не відкриті
субрахунки до рахунку "Розрахунки з покупцями і
замовниками". Не велика різниця розвитку обліко�
вої системи пострадянських країн, зумовлена вико�
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ристанням схожого законодавства, заснованого на
радянській редакції конституцій цих країн. З іншо�
го боку це значно спрощує ведення обліку у розра�
хунках, економічних відносинах країн СНД.

У цілому на пострадянському просторі існує
більш�менш єдина система обліку, передумови якої
базувалися на єдиній економічній системі. В Казах�
стані план рахунків має свої особливості, облікові
дані про заборгованість покупців і замовників в об�
ліковій практиці підприємств відображається на ра�
хунках підрозділу 1200 "Короткострокова дебі�
торська заборгованість", який призначений для об�
ліку короткострокової дебіторської заборгова�
ності.

Нами проведена оцінка обліку дебіторської за�
боргованості в Україні, США, країнах ОАЕ та Ес�
тонії (табл. 2).

Виходячи з даних таблиці 2 можна зробити на�
ступні висновки про те, що поняття дебіторської за�
боргованості в усіх країнах світу схоже, тобто мож�
на сказати, що це заборгованість покупців та замов�
ників перед постачальниками. На нашу думку, хоча
класифікація дебіторської заборгованості від�
різняється у всіх країнах, які ми характеризуємо,
але суть полягає в тому, що заборгованість розпо�
діляється за строками виникнення.

В даному питання специфіка етнічних та геопо�
літичних аспектів різниці економічних систем цих
країн суттєво не міняє принци виникнення та фор�
мування дебіторської заборгованості. Засновую�

чись на даних таблиці 2, можна змінити принципи,
підходи до обліку та визначенню такої заборгова�
ності, але не можливо змінити її сутність.

Зазначимо, що в Естонії сума сумнівного боргу
списується на витрати не залежно від того, засто�
совні до неї заходи по стягненню чи ні. В більшості
країн англо�американської системи крім резерву по
сумнівних боргах, компанії можуть створювати інші
види резервів, зокрема, резерв на покриття повер�
нень товарів та знижок.

В Україні існує чітка регламентація рахунків
бухгалтерського обліку, що дає змогу чітко на всіх
підприємствах країни визначити суму заборгова�
ності покупців та замовників, що не можна сказати
про США та Естонію, де підприємства самостійно
розробляють плани рахунків.

Отже, в кожній країні є свої підходи до методо�
логії обліку, що викликає певні особливості в орган�
ізації обліку. Міжнародні стандарти напряму не ви�
магають відображення дебіторської заборгованості
в балансі за вирахуванням за вирахування резерву
сумнівних боргів. Вимоги американських стандартів
в цілому аналогічні до міжнародних стандартів, але
відрізняються більшою ступеню деталізації. Дебі�
торська заборгованість в балансі має бути поділена
на дві частини: торгівельна дебіторська заборго�
ваність (дебіторська заборгованість, що виникає в
процесі реалізації продукції, товарів, послуг) та не�
торгова дебіторська заборгованість (що виникає в
процесі інших операцій).

Таблиця 1. Порівняльна характеристика рахунків, призначених для обліку розрахунків
з покупцями та замовниками та резерву сумнівних боргів

 Україна Білорусія Росія 

Ра
ху
нк
и 36 «Розрахунки з 

покупцями та 
замовниками» 

38 «Резерв 
сумнівних 
боргів» 

62 «Розрахунки з 
покупцями та 
замовниками» 

82 «Резерв 
сумнівних 
боргів» 

62 «Розрахунки з 
покупцями та 
замовниками» 

63 «Резерв 
сумнівних 
боргів» 

С
уб
ра
ху
нк
и 

361 «Розрахунки з 
вітчизняними 
покупцями» 
362 «Розрахунки з 
іноземними 
покупцями» 
363 «Розрахунки з 
учасниками ПФГ» 

Не 
визначено 

1. «Розрахунки в 
порядку інкасації» 
2. «Розрахунки 
планових платежів» 
3. «Векселі 
отримані» 

Не 
визначено 

Не визначено Не 
визначено 

Методи визначення резерву сумнівних боргів

 

1. На підставі платоспроможності 
окремих кредиторів. 
2. За методом питомої ваги 
безнадійних боргів у чистому доході 
від реалізації продукції, товарів, робіт. 
Послуг на умовах наступної оплати. 
3. На підставі класифікації 
дебіторської заборгованості за 
періодами виникнення 

Резерв сумнівних боргів формують 
на основі результатів проведених 
організацією в кінці кварталу або 
звітного року інвентаризації 
дебіторської заборгованості. 
Величина резерву визначається 
окремо по кожному сумнівному 
боргу в залежності від фінансового 
стану боржника і оцінки ймовірного 
погашення боргу в повній або 
частковій сумі 

Резерв сумнівних боргів 
формується по кожному дебітору, 
при чому по сумнівній 
заборгованості з терміном 
виникнення: 
1. Понад 90 днів - до суми резерву 
включається повна сума виявленої, 
заборгованості. 
2. 45-90 днів - 50 % від суми 
виявленої заборгованості. 
3. До 45 днів - не збільшує суму 
створюваного резерву 

Таблиця 2. Порівняльна характеристика обліку дебіторської заборгованості

Облік дебіторської 
заборгованості Естонія США Країни ОАЕ Україна 

Поняття Дебіторська заборгованість компанії - зобов'язання покупців чи інших контрагентів бізнесу 
перед компанією, по виплаті грошей за продані товари, продукцію, виконані роботи чи надані 
послугиКласифікація Поточна, довгострокова Поточна, не поточна 

(довгострокова), 
безнадійна 

Середньострокова, 
довгострокова 

Безнадійна, 
довгострокова поточна 
сумнівна 

Класифікація 
заборгованості по 
відношенню 
відображення в звітах 
компаній 

1) рахунки до отримання; 
2) дебіторська 
заборгованість, не 
пов'язана з реалізацією;  
3) дебіторська 
заборгованість дочірніх та 
материнських підприємств 

1) рахунки до отримання; 
2) векселі до отримання; 
3) дебіторська заборгованість, не пов'язана з 
реалізацією 

1) дебіторська 
заборгованість за 
товари, роботи та 
послуги;  
2) інша дебіторська 
заборгованість 
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До заборгованості першого типу відносять:
— рахунки до отримання (accounts receivable)

(звичайна заборгованість покупця за придбану про�
дукцію);

— векселі до отримання (notes receivable) (за�
боргованість покупців оформлена письмовим зобо�
в'язанням здійснити оплату).

До заборгованості другого типу відносяться:
— векселі до отримання, що з'явилися в резуль�

та ті  не то рго вих о пе рацій  (n on �tr ade n otes
receivable);

— відсотки до отримання (interests receivable);
— дивіденди до отримання (dividends receivable);
— аванси видані  працівникам підприємства

(advances to emloyees).
З дебіторською заборгованістю пов'язують де�

кілька облікових проблем, серед яких в першу чер�
гу можна виявити проблему визнання дебіторської
заборгованості і проблему оцінки дебіторської за�
боргованості в балансі.

Проблема визнання дебіторської заборгова�
ності пов'язана з можливістю отримання покупцем
певних специфічних знижок, а проблема оцінки —
з наявністю вірогідності неоплати частини забор�
гованості. Проблема визнання дебіторської забор�
гованості за рахунками замовлення існуванням зни�
жок покупцям, що можуть бути розділені на дві гру�
пи:

— торгівельні знижки (trade discounts) відсот�
кові знижки від базової ціни товару (наприклад при
розпродажу чи для постійних клієнтів);

— знижки за оплату в строк (sale dicounts) —
відсоткові знижки, які надаються залежно від стро�
ку оплати.

Проблема оцінки дебіторської заборгованості
за рахунками виникає при складанні фінансової
звітності. В балансі вона має бути відображена з
певним ступенем обережності, тобто за чистою ре�
алізаційною вартістю (чиста реалізаційна вартість
у даному випадку представляє собою чисту суму
грошових коштів, яку очікується отримати в резуль�
таті погашення дебіторської заборгованості по ра�
хунках). Для виявлення чистої реалізаційної вар�
тості дебіторська заборгованість має бути зменше�
на на величину резерву сумнівних боргів. Згідно з
американською практикою величина резерву сумн�
івних боргів може бути обчислена двома методами:

— на базі величини продаж за звітний період
(підхід з точки зору про прибутки та збитки — зас�
нований на принципі відповідності доходів та вит�
рат за звітний період);

— на базі величини дебіторської заборгованості
на кінець звітного періоду (підхід з точки зору ба�
лансу — заснований на принципі обережності). Мо�
дифікацією даного методу є ранжирування дебі�
торської заборгованості в залежності від строку
оплати.

Англійські стандарти щодо відображення дебі�
торської заборгованості в балансі аналогічні вимо�
гам міжнародних стандартів. Окремого стандарту
по обліку дебіторської заборгованості не існує, але
на практиці  використовують ряд специфічних
прийомів, пов'язаних з оцінкою дебіторської забор�
гованості. В Англії розділяються однозначно без�
на ді йні  бо рг и (bad  debts)  та  сумнівні  б орги
(doubtful). Однозначно безнадійні борги списують�
ся з рахунку дебіторів на збитки (витрати по без�
надійним боргам) у момент визнання їх безнадійни�
ми. Якщо відбувається оплата дебіторської забор�
гованості, раніше списаної як безнадійна, робить�
ся зворотня проводка. Для всіє іншої заборгова�
ності в кінці звітного періоду створюється резерв
сумнівних боргів (начислення такого резерву відбу�
вається корегуючою проводкою в кінці звітного

періоду, яка дебітує витрати за сумнівними борга�
ми і кредитує резерв).

ВИСНОВКИ
В умовах сучасних ринкових перетворень та не�

стійкої економічної ситуації фінансовий облік є
особливо важливою функцією ефективного управ�
ління виробничими та комерційними структурами
підприємства; є засобом контролю за економічно
доцільним і раціональним використанням ресурсів
з метою досягнення комерційного успіху і виконан�
ня своїх фінансових обов'язків. Розвиток економі�
чних відносин на сучасному етапі вимагає перегля�
ду системи обліку, одним із центральних елементів
якої є облік взаєморозрахунків суб'єктів господа�
рювання. Отже, на сьогодні одним з найбільш гос�
трих і складних питань обліку є облік заборгова�
ності, а саме: дебіторської заборгованості та існу�
вання проблеми неплатежів. Сучасні жорсткі кон�
курентні умови господарювання вимагають від
підприємства вирішення цілого ряду облікових про�
блем, що зумовлені суперечливим характером нор�
мативних документів, а також рівнем розробки ок�
ремих практичних аспектів методології обліку за�
боргованості. Зокрема це теоретичні і методичні
аспекти обліку безнадійної дебіторської заборго�
ваності, врахування ризиків, удосконалення мето�
дики відображення розрахунків з покупцями та за�
мовниками в системі рахунків бухгалтерського об�
ліку тощо.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Обраний державою курс на розвиток ринкової еко�

номіки зобов'язує першочергову увагу приділяти тео�
ретичному аналізу таких фундаментальних засобів ре�
гулювання економічних відносин, як мито, митний та�
риф, митна вартість, а також державному управлінню
процесами регулювання митно�тарифних відносин в
зовнішньоекономічній діяльності. Так, з метою удоско�
налення регулювання зовнішньоекономічної діяльності
1 січня 2014 р. в Україні прийняли євроінтеграційний
закон "Про митний тариф України", що передбачає
зменшення пільгових ставок ввізного мита на деякі го�
тові або консервовані продукти, моторні транспортні
засоби, обладнані для тимчасового проживання людей,
нові легкові автомобілі, човни та катери та ін. Разом з
цим питання митно�тарифного регулювання набуває все
нових аспектів та потребує подальшого комплексного
вивчення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Певну увагу аналізу категорій та понять митно�та�

рифного регулювання приділено у працях вітчизняних
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та закордонних теоретиків економічної науки й прак�
тиків митної справи, серед яких заслуговують уваги до�
слідження С. Войтова, О.П. Гребельника, Г.Л. Карпен�
ко, Т.М. Мельник, М.М. Каленського, О.Б. Єгорова,
Л.М. Пісьмаченко, П.В. Пашка, В.П. Науменка, А.В. Ре�
шетніченко, А.П. Кірєєва, С.І. Юрія та ін. [4—8].

Так, Г.Л. Карпенко присвятив ряд праць аналізу про�
екту Закону України "Про внесення змін до Митного
кодексу України". Це, зокрема, питання визначення
кола складу проступків за порушення митних правил
при зовнішньоекономічній діяльності, декриміналізації
правопорушень у сфері митної справи, посилення адмі�
ністративної відповідальності за переміщення товарів,
транспортних засобів через митний кордон України
поза митним контролем або з приховуванням від мит�
ного контролю, зокрема шляхом становлення розмірів
штрафів, що накладаються за такі порушення, залеж�
но від вартості товарів, транспортних засобів тощо [8].
О.В. Березовською досліджувались сутнісні характери�
стики митно�тарифного регулювання як інструменту
державного управління зовнішньою торгівлею України
[7]. Процеси управління та регулювання митного тари�
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фу у контексті розвитку світової цивілізації та глоба�
лізаційних процесів досліджували С. Войтов, А.В. Ре�
шетніченко [5; 6]. Проте, зосередившись головним чи�
ном на аналізі окремих і здебільшого не пов'язаних між
собою економічних, правових, організаційних, техноло�
гічних та адміністративних складових митно�тарифних
відносин, дослідники, на жаль, так і не вирішили питан�
ня визначення сутності та предметної області як фун�
даментальних понять мита, митно�тарифних відносин,
так базових інституціональних основ управління про�
цесами їхнього регулювання. З огляду на зазначені при�
чини базові регулятори державної митно�тарифної пол�
ітики в системі державного управління залишаються
розбалансованими, функціонально суперечливими, що
призводить до дегармонізації митної співпраці між Ук�
раїною, ЄС та іншими країнами світу.

Подібний стан речей фактично залишає актуальним
питання про надання зовнішній політиці України у сфері
регулювання митно�тарифних відносин активного ха�
рактеру, властивого країнам лідерам європейської та
світової спільнот.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у визначенні особливостей ре�

гулювання зовнішньоекономічної діяльності через ме�
ханізм реалізації митної політики держави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основний недолік сучасної системи державного

управління процесами зовнішньоекономічної діяль�
ності в Україні обумовлений, на наш погляд, без�
підставною підміною сутності розуміння "митних
відносин" та їх повної залежності від "політичних про�
цесів". Підкреслюючи залежність митних відносин від
політичних процесів, головними завданнями держав�
ної митної політики О.П. Гребельник вбачає в захисті
інтересів вітчизняного товаровиробника шляхом вико�
ристання митно�тарифного механізму як головного
інструмента підвищення загального рівня цін на
імпортні товари. Подібні підходи розвивають і
більшість інших авторів, обмежуючи митно�тарифні
відносини системою державно�економічних і правових
засобів, спрямованих на захист національних інтересів
шляхом виконання фіскальних завдань. Замість роз�
витку якісно нової та цілісної системи державного уп�
равління процесами регулювання митних відносин,
мова іде лиш про такі окремі елементи, як митно�та�
рифне законодавство, організація митних союзів, ук�
ладання митних конвенцій, створення вільних митних
зон. При цьому головне питання про ефективну систе�
му управління процесами регулювання митних відно�
син знов і знов підміняється поняттям "митної політи�

ки", яку, на наш погляд, безпідставно ототожнюють з
"діяльністю політичних інститутів суспільства" [5].
Підтвердженням тому є відсутність у Митному кодексі
України і самого поняття "управління процесами ре�
гулювання митно�тарифних відносин", і необхідних для
цього законів, принципів, механізмів та інших конкрет�
них засобів їх практичної реалізації, замість яких
йдеться знов�таки про митну політику як систему об�
межених і невизначених принципів [1].

З метою усунення очевидних суперечностей між
домінуванням гіперполітизованих підходів до сфери
митної діяльності та необхідністю розвитку соціаль�
но�економічно засобів регулювання процесів ЗЕД не�
обхідно, перш за все, розробити принципово нову й
цілісну систему державного управління процесами ре�
гулювання митно�тарифних відносин, під якою слід
розуміти, на наш погляд, світоглядно визначений, кон�
цептуально впорядкований і методологічно забезпече�
ний вплив місцевих, регіональних і державних органів
влади на виконання базових завдань у сфері митної
діяльності. Зупинимось на аналізі світоглядних, кон�
цептуальних і методологічних вимог до управління
процесами регулювання митно�тарифних відносин
більш детально.

Враховуючи вкрай незадовільний стан із розумін�
ням ролі митно�тарифних відносин у процесах держав�
ного управління і фактичну відсутність підходів до роз�
криття структурної будови процесів управління мит�
но�тарифними відносинами, ми вважаємо за доцільне
акцентувати увагу на необхідності розвитку таких
підходів, які включали б механізми всебічного регулю�
вання відносин між суб'єктами ЗЕД, різноманітні ас�
пекти митно�тарифного контролю й торгово�тарифно�
го співробітництва, наведені в узагальненій схемі (рис.
1).

Існуючі методи регулювання зовнішньої торгівлі
можна розділити на тарифні (митні), що грунтуються
на використанні митних тарифів, та нетарифні — кво�
ти, ліцензії, субсидії, демпінг та ін. Тарифні методи за
своєю суттю є економічними й діють через ринковий ме�
ханізм, тим самим вони спрямовані на здешевлення ек�
спорту, подорожчання імпорту, і впливаючи таким чи�
ном на фінансові результати діяльності учасників ЗЕД.
Мета митно�тарифного регулювання полягає у покра�
щенні конкурентних умов в імпортуючій країні та за�
хисті національної промисловості, здоров'я населення,
охороні навколишнього середовища, моралі, релігії і на�
ціональній безпеці.

Митні тарифи можуть класифікуватись наступним
чином (табл. 1).

У міжнародній практиці митне регулювання
здійснюється на таких 4�х рівнях:
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Рис. 1. Система управління процесами митно?тарифних відносин
Джерело: [5].
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1. Зона вільної торгівлі. У межах цієї зони країни�
учасниці скасовують між собою торгові бар'єри, збері�
гаючи їх при цьому відносно третіх країн. Прикладом
вільної торгівлі є Європейська асоціація вільної торгівлі
(ЄАВТ).

2. Митний союз. У межах митного союзу країни�
учасниці не тільки скасовують всі обмеження в торгівлі
між собою, але й засновують єдину систему зовнішніх
торговельних обмежень, що усуває тим самим не�
обхідність існування митної служби на внутрішніх кор�
донах. Відносно торгівлі прикладом митного союзу є
Європейська економічна співдружність.

3. Спільний ринок, у рамках якого учасники крім
свободи торгівлі користуються свободою переміщень
всіх факторів виробництва (міграція робочої сили і ка�
піталу).

4. Повний економічний союз, в якому країни�учас�
ниці уніфікують свою економічну політику стосовно
торгівлі, міграції робочої сили і переливу капіталу.

Безперечним є той факт, що Україні потрібно інтег�
руватися у світову економіку, а без членства в ЄС под�
ібна інтеграція є ілюзорною. Членство в ЄС означає
членство у всіх договорах цієї системи і відповідність
національних законодавчих та адміністративних торго�
вельних механізмів нормам, що містяться у цих догово�
рах. Якщо законодавчий і адміністративний механізми
держави�члена ЄС не стикуються з відповідним механі�
змом країни, що не є учасницею ЄС, виникають пробле�
ми, насамперед тарифні перешкоди, які зачиняють рин�
ки для товарів держави — не члена ЄС чи такі, що дуже
обмежують її експорт.

ВИСНОВКИ
Отже, визначено особливості регулювання зовні�

шньоекономічної діяльності через провадження мит�
ної політики держави. Враховуючи кращі зразки прак�
тики країн — членів Європейського Союзу, доцільно,
на наш погляд, більш активно поєднувати тарифне ре�
гулювання з антидемпінговими розслідуваннями, не�
тарифними методами регулювання та субсидіями на�
ціональним товаровиробникам. Визначено чотири рівні
митного регулювання у міжнародній практиці: зона
вільної торгівлі; митний союз; спільний ринок; повний
економічний союз.
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Види митних тарифів
прості 
(одноколонні) 

єдина ставка для одного товару чи товарної групи незалежно від країни 
походження 

складні 
(багатоколонні) 

встановлюються дві і більше ставок по кожному товару в залежності від країни 
походження 

Види ставок
максимальні діють для країн, з якими відсутні торгові угоди

мінімальні встановлюються по відношенню до країн, яким надається режим найбільшого 
сприяння 

преференційні встановлюються по відношенню до ввозу окремих товарів з окремих країн, в 
тому числі тих, що розвиваються 

Види мита

спеціальне використовується для захисту вітчизняних виробників від імпортних 
конкурентних товарів; для попередження недобросовісної конкуренції 

антидемпінгове демпінг полягає в проникненні товарів на зовнішній ринок за рахунок зниження 
експортних цін нижче середнього рівня в даних країнах  

компенсаційне встановлюється у випадку ввозу на територію України товарів, при виробництві 
чи експорті яких використовувались субсидії 

Таблиця 1. Класифікація митних тарифів, мита та митних ставок

Складено за даними [5; 6].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У системі державного регулювання соціальних

відносин провідна роль належить фінансовим інстру�
ментам, пов'язаним із використанням державних ви�
датків для регулювання соціальних процесів у
суспільстві, що безпосередньо реалізується у цілеспря�
мованому впливі бюджетних відносин практично на усі
найважливіші сторони життєдіяльності соціальних
суб'єктів та суспільства в цілому. Виконуючи соціальну
функцію, держава в процесі перерозподілу фінансових
ресурсів створює умови для забезпечення достатнього
життєвого рівня людини, необхідного для її відтворен�
ня та розвитку, гарантування рівноправності й особис�
тої свободи, захисту особи від негативного впливу на�
вколишнього природного і соціального середовища.
Дотепер в економічній літературі бракує комплексних
досліджень державних видатків як засобу реалізації
соціальної функції держави. Від того, які обсяги коштів
має держава у своєму розпорядженні, залежать: мож�
ливості держави щодо регулювання економічної систе�
ми з метою підвищення ефективності її функціонуван�
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ня як головної і загальної умови зростання добробуту
людей; рівень доходу працюючих у бюджетній сфері та
тих, хто потребує соціального захисту; рівень фінансо�
вого забезпечення охорони здоров'я, освіти, культури
та інших сфер життєдіяльності людей, рівень розвитку
яких визначає рівень суспільного добробуту в країні.

Зазначене зумовлює необхідність теоретичного
узагальнення та певного переосмислення накопичених
наукою поглядів щодо соціального призначення дер�
жавних видатків, а також визначення їх ролі у процесі
розбудови України як соціальної держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Займаючись оглядом наукових праць та публікацій

можна переконатись у тому, що питання державних ви�
датків у соціальній сфері турбує багатьох українських
науковців, серед яких: В. Федосов, В. Базилевич, Л. Ба�
ластрик, О. Василик, М. Карлін, Л. Лисяк, В. Андрущен�
ко, К. Павлюк, В. Скуратівський, В. Булавинець, В. Тро�
піна, І. Чугунов, М. Шаварина, Н. Шаманська, Д. Поло�
зенко, В. Дем'янишина, О. Кириленко, І. Луніна, В. Опа�
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рін, Ю. Пасічник, О. Романенко, С. Юрій та інші, а та�
кож багато західних дослідників державних видатків,
серед них: Дж. М. Кейнс, А. Штеффле, К. Рау, А. Мар�
шалл, А. Вагнер, Р. Масгрейв.

У більшості праць українських вчених аналіз фінансо�
вих інструментів державного регулювання соціальних
відносин не виходить за межі економічної системи, а дос�
лідження фінансового забезпечення соціальної політики
держави обмежуються вивченням такого її аспекту, як
соціальний захист населення. Відтак, необхідність все�
бічного дослідження соціального призначення державних
видатків, шляхів та механізмів посилення їх соціальної
спрямованості є актуальним питанням економічної науки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розробка теоретико�методологічних

засад фінансового забезпечення реалізації соціальної
функції держави з визначенням напрямів щодо посилен�
ня ролі державних видатків у вирішенні пріоритетних
завдань державного регулювання соціальних відносин
в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Англійський економіст Дж.М. Кейнс у своїй праці "За�

гальна теорія зайнятості, процента і грошей" [1] одним з
перших порушив питання про нестабільну природу ринко�

вого господарства. Він доводив, що без втручання дер�
жави ринкова економіка не може розвиватися стабіль�
но. Цей висновок є незаперечним доказом соціальної
природи держави, головна функція якої — забезпечити
існування, відтворення і розвиток соціальної системи
шляхом створення необхідних умов для існування,
відтворення і розвитку її соціальних суб'єктів.

Вихідним у розумінні сутності державного регулю�
вання соціальних процесів є поняття "соціальні відноси�
ни", яке на сьогодні не має однозначного, загальноприй�
нятого трактування. Нерідко у науковій літературі ви�
користовують поняття "соціальні відносини" у широко�
му й вузькому розумінні. У широкому розумінні соціальні
відносини розуміють як синонімом поняття "суспільні
відносини", тобто як такі, що протистоять природним
відносинам. У такому сенсі "соціальні відносини — це
система соціальних зв'язків між людьми, в які вони всту�
пають у процесі економічної, соціальної (у вузькому зна�
ченні), політичної, духовної взаємодії; це відносини, в
основі яких — обмін цінностями, відносини соціальної
залежності та влади" [2, c. 49]. Таке трактування терміну
"соціальні відносини" у широкому значенні є майже за�
гальноприйнятим і грунтується воно на усталених тео�
ретичних уявленнях про структуру суспільства і суспіль�
ного життя, яка представлена чотирма великими сфера�
ми — економічною, соціальною, політичною і духовною.

Ефективне функціонування держави неможливе без
фінансових ресурсів, задля їх отримання держава аку�
мулює та перерозподіляє валовий національний продукт
у грошовій формі. У багатьох розвинених країнах видат�
ки держави збільшуються великими темпами та перева�
жають темпи зростання національного продукту. Це
можна пояснити розширенням та ускладненням держав�
них функцій. З огляду на цей процес можна сказати, що
місце державних видатків стає значно вагомішим.

Незважаючи на різноманітність видів та напрямів
видатків з бюджету у розрізі окремих країн, загальною
рисою їх динаміки є поступове і неухильне збільшення
державних видатків у структурі ВВП (табл. 1), що підтвер�
джує соціальну природу держави та посилення тенденцій
соціологізації суспільного життя на сучасному етапі ци�
вілізаційного розвитку.

В Україні, як і в інших постсоціалістичних країнах,
упродовж 90�х років ХХ ст. спостерігалася тенденція до
скорочення питомої ваги державних видатків у ВВП, що
було пов'язано як з процесами роздержавлення еконо�
міки у процесі ринкової трансформації, так і системною
кризою, яка охопила суспільство у цей період. Збільшен�

ня видатків зведеного бюджету з 26,7 % у 1999 р. до 34,8% у
2013 р. обумовлено не лише закріпленням стабілізаційних
процесів у соціально�економічному розвитку країни та зро�
станням ВВП, але й необхідністю посилення державного
впливу на характер та динаміку соціального розвитку ук�
раїнського суспільства в умовах ринкових перетворень.
(рис. 1).

З метою більшого розуміння сутності поняття держав�
них видатків проаналізуємо підходи до його визначення.

У Бюджетному кодексі України надаються два термі�
ни: "видатки бюджету" — кошти, спрямовані на здійснення
програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом,
до яких не належать: погашення боргу; надання кредитів із
бюджету; розміщення бюджетних коштів на депозитах;
придбання цінних паперів; повернення надміру сплачених
до бюджету сум податків і зборів (обов'язкових платежів)
та інших доходів бюджету, проведення їх бюджетного
відшкодування; "витрати бюджету" — видатки бюджету,
надання кредитів із бюджету, погашення боргу та розмі�
щення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних
паперів [4].

Однак за економічним змістом термін "державні видат�
ки" є набагато ширшим, ніж видатки та витрати бюджету, і
являє собою всі витрати, пов'язані з діяльністю держави.
Аналіз наукової літератури щодо трактування поняття дер�
жавних видатків дозволяє стверджувати, що ці визначення

Джерело: [3].

Таблиця 1. Питома вага державних видатків у ВВП
у розрізі окремих країн, %

Країна 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 план
2015 

Австралія 36,3 35,2 35,7 35,1 36,3 35,6 

Австрія 52,8 50,7 51,7 51,3 52,6 51,1 

Бельгія  52,6 53,6 55,1 54,7 54,3 53,6 

Канада 43,3 41,9 41,5 41,1 40,4 39,8 

Чеська Республіка 43,8 43,2 44,5 42,3 42,9 43,3 

Данія 57,7 57,7 59,4 57,2 58,9 58,9 

Фінляндія 55,8 55,2 56,7 58,5 59,3 59,1 

Франція 56,6 55,9 56,7 57,0 56,7 55,6 

Німеччина 48,0 45,2 44,7 44,6 44,9 44,7 

Греція 51,4 51,9 53,4 58,5 46,6 46,0 

Угорщина 49,8 49,9 48,7 49,7 49,1 48,3 

Ісландія 51,6 41,4 47,4 46,3 46,7 46,4 

Ірландія 65,5 47,1 42,6 42,9 40,8 39,3 

Італія 50,5 49,7 50,6 50,6 50,6 49,9 

Японія 40,7 41,9 42,0 43,1 42,3 41,0 

Корея 31,0 32,3 32,7 33,1 32,9 32,8 

Люксембург 43,6 42,6 43,9 43,6 43,8 44,6 

Нідерланди 51,3 49,8 50,4 49,7 50,1 49,5 

Нова Зеландія 48,5 45,1 43,6 43,2 41,3 39,5 

Норвегія 45,2 43,9 43,3 44,7 45,0 45,3 

Польща 45,4 43,4 42,2 42,0 41,7 41,5 

Португалія 51,5 49,3 47,4 48,7 48,3 47,2 

Словацька республіка 39,8 38,9 38,2 38,7 38,9 38,4 

Іспанія 46,3 45,7 47,8 44,8 42,9 41,9 

Швеція 52,4 51,5 51,9 52,8 52,4 51,4 

Швейцарія 33,9 33,7 34,1 34,0 33,6 33,1 

Велика Британія 49,8 48,2 48,2 47,1 46,5 45,2 

Сполучені Штати 42,8 41,6 40,1 39,0 38,0 36,8 

Єврозона 51,1 49,5 50,0 49,8 49,3 48,7 

Усього в країнах ОЕСР 44,0 43,1 42,7 42,1 41,4 40,4 
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мають як спільні риси, так і різні характерні сутнісні озна�
ки. Державні видатки можна розглядати як: систему гро�
шових відносин, систему фінансових відносин та сукупність
грошових засобів [5, с. 57].

Як стверджують Старостенко Г.Г., Булгаков Ю.В., "ви�
датки державного бюджету за своєю економічною сутні�
стю є інструментом досягнення вищого критерію справед�
ливості й корисності для кожного члена суспільства. Ви�
датки бюджету повинні бути спрямовані на вирівнювання
доходів окремих верств населення" [6, с. 133]. Інші автори
такі, як Василик О.Д., Павлюк К.В. вважають, що "видатки
бюджету за своєю економічною сутністю є інструментом
розподілу й перерозподілу централізованого грошового
фонду держави та його використання за цільовим призна�
ченням для забезпечення суспільного добробуту" [7, с. 83].
У свою чергу Булгакова С.О. стверджує про те, що "Видат�
ки бюджету — кошти, що спрямовуються на здійснення
програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом,
за винятком коштів на погашення основної суми боргу та
повернення надміру сплачених сум надходжень до бюдже�
ту" [8, с. 83]. Натомість Пасічник Ю.В. говорить, що "видат�
ки державного бюджету — це витрати держави на загаль�
нодержавному рівні, які необхідні для виконання держа�
вою її функцій. Ці витрати виражають економічні відноси�
ни, на основі яких здійснюється використання централізо�
ваних коштів за напрямами, визначеними законом" [9, с. 83].
Ряд науковців, а саме: Опарін В.М., Лондар С.Л., Алісов Є.О.,
Воронова Л.К., Кадькаленко С.Т., зосереджують увагу лише
на практичному аспекті цієї категорії. Під державними ви�
датками вони розуміють обсяг коштів, що спрямовується
на виконання державних функцій. Зазначений підхід, на
нашу думку, не в змозі повною мірою відобразити специф�
іку державних видатків як складової економічних відносин
[10].

Важливе місце в системі бюджетних видатків займають
видатки на соціальні потреби — освіту, науку, охорону здо�
ров'я і санітарне обслуговування, соціальне страхування і
забезпечення тощо. Держава розвиває старі й упроваджує
нові форми соціального страхування, підвищує загально�
освітній рівень населення, розширює систему професійної
підготовки.

За соціально�економічним змістом ця група видатків
значною мірою являє собою частину вартості робочої сили
і безпосередньо зумовлена необхідністю її відтворення.
Науково�технічний розвиток впливає не тільки на засоби
виробництва, вдосконалення речовинних структурних еле�
ментів основного капіталу, а й на робочу силу, об'єктивно
підвищуючи вимоги до її професійної підготовки. Зроста�
ють продуктивна сила праці і вартість товару робоча сила.
У зв'язку з цим питання про роль освіти в підвищенні темпів
розвитку економіки дедалі більше привертає увагу захід�
ної економічної науки, з'являється новий термін — "інвес�
тиції в людину". Видатки на освіту, на формування нового
типу робітника, який має достатній рівень загальної та спец�
іальної професійної підготовки, сьогодні розглядаються як
одна із форм капіталовкладень, що приносить дохід, і фінан�
суються значною мірою за рахунок держави [11, с. 488].

В економічній літературі можна знайти таке визначен�
ня видатків бюджету на соціальний захист населення як
видатків, спрямованих на адресну підтримку малозабезпе�
чених громадян, встановлення певного рівня забезпечення
прожиткового мінімуму для різних груп населення, соціаль�
ний захист осіб, що опинилися в екстремальних умовах
(біженці, безпритульні тощо) [12, c. 163—164], а В. Булави�
нець зазначає, що специфіка видатків соціального призна�
чення полягає у тому, що вони мають, з одного боку, базу�
ватися на показниках соціальних стандартів та нормативів,
а з іншого — враховувати пріоритети витрачання коштів,
визначені суспільством [13, с. 151—152].

На наш погляд, точніше, природу цієї категорії визна�
чають О. Василик та К. Павлюк: "Видатки державного бюд�
жету за своєю економічною сутністю є інструментом до�
сягнення вищого критерію справедливості і корисності для
кожного члена суспільства. На досягнення цієї мети має

бути зорієнтоване бюджетне законодавство. Насамперед
йдеться про те, що видатки бюджету повинні бути спрямо�
вані на вирівнювання доходів окремих верств населення.
Однак вирівнювання доходів виправдане тільки тоді, коли
поліпшується становище найбідніших верств населення" [14,
c. 83].

У процесі побудови дієвої соціальної політики та сис�
теми соціального захисту, держава повинна запобігти фор�
муванню споживацьких мотивів у малозабезпеченого на�
селення, а також зниження мотивації до праці у економіч�
но активного населення. Соціальна політика в процесі її
реалізації повинна враховувати реальний стан економіки,
сприяти виходу з кризи, забезпечувати виконання держа�
вою зобов'язань щодо дотримання мінімально необхідних
стандартів життєвого рівня населення.

Спрямованість державного бюджету найкраще видно
із фінансування галузей економіки. На соціальному спря�
муванні особливо наголошує В. Федосов, підкреслюючи, що
побудова соціально орієнтованої ринкової економіки в
Україні — це не просто комплекс економічних заходів, а
"насамперед, це шлях суспільного розвитку, заснований на
демократії, на повазі до людини як найвищої цінності, до її
свобод, це філософія суспільного буття і спосіб мислення"
[16, с. 13—14].

Слід зробити наголос на тому, що структура видатків
має відповідати визначеним пріоритетам економічного та
соціального розвитку держави, в свою чергу, видатки бюд�
жету повинні визначатися можливостями держави акуму�
лювати доходи. Природа держави базується на забезпеченні
економічно ефективного задоволення потреб громадян в
суспільних благах на рівні соціальної достатності, а не
мінімальної потреби.

Видатки бюджету, зокрема в Україні, класифікуються
за:

1) функціями, з виконанням яких пов'язані видатки
(функціональна класифікація видатків);

2) економічною характеристикою операцій, при прове�
денні яких здійснюються ці видатки (економічна класифі�
кація видатків);

3) ознакою головного розпорядника бюджетних
коштів (відомча класифікація видатків);

4) за бюджетними програмами (програмна класи�
фікація видатків).

В Україні жодним законодавчим актом не здійснено
розмежування ні функцій держави, ні функцій між рівнями
влади, тим більш немає розмежування видатків за функціо�
нальним призначенням. Бюджетним кодексом визначений
лише загальний перелік видатків з державного бюджету
України.

Таким чином "ключовим завданням бюджетної по�
літики має стати посилення соціальної спрямованості бюд�
жету. На реалізації програм соціальної спрямованості має
бути зосереджено не менше 50 % видатків зведеного бюд�
жету" [14, c. 87—88]. Водночас зрозуміло, що фінансуван�
ня утримання державного апарату як елемента соціальної
системи, що виконує функції її коригуючого блоку, видат�
ки на оборону, збільшення яких сьогодні викликано зовні�
шніми загрозами, державне фінансування науки та культу�
ри, які сприяють розвитку суспільства, міжбюджетні транс�
ферти, які забезпечують рівномірний розвиток регіонів, не
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допускаючи зростання соціальної напруженості у разі на�
явності диспропорцій у їхньому розвиткові, а отже, гаран�
тують соціальну злагоду і соціальну стабільність у
суспільстві, — тобто, всі видатки бюджету спрямовані на
забезпечення певних параметрів життєдіяльності соціаль�
ного організму країни і мають бути визначені концепцією її
соціально�економічного розвитку.

Слід відзначити, що оптимізація системи державних
видатків не може бути здійснена без докорінної перебудо�
ви системи соціальних виплат. До основних напрямів удос�
коналення системи соціальних виплат слід віднести: удос�
коналення моніторингу системи соціальних виплат шляхом
визначення конкретних цілей, завдань та показників вико�
нання бюджетних програм соціального захисту населення;
запровадження нових методологічних підходів до визначен�
ня показників бідності; забезпечення проведення оцінки і
моніторингу ефективності системи державної соціальної
допомоги; упорядкування видів державної соціальної до�
помоги; здійснення заходів щодо посилення адресності со�
ціальної підтримки окремих груп населення з урахуванням
матеріального стану та умов проживання сім'ї; модерніза�
ція інформаційних і комунікаційних технологій системи
соціальних виплат; впровадження міжнародного досвіду
використання сучасних соціальних технологій та методів
роботи.

ВИСНОВКИ
На нашу думку, розуміння соціальної функції держави

як обов'язку забезпечити цілісність і розвиток соціальної
системи, дає змогу стверджувати, що усі напрями видатків
з державного бюджету мають соціальну спрямованість.
Використання державних фінансів відображає витрати дер�
жави на виконання її функцій і має бути підпорядкованим
виконанню державою соціальної функції, а саме: забезпе�
ченню умов для існування і відтворення суспільства як соц�
іальної системи. Виконанню цього завдання, в свою чергу,
повинні підпорядковуватися інші функції держави, які та�
кож забезпечуються видатками бюджету — управлінська,
оборонна, економічна, соціальний захист тощо. Це озна�
чає, що система фінансового забезпечення функцій держави
повинна базуватися на принципах соціального детермініз�
му, який означає обумовленість будь�якого соціального
явища або процесу всією (а не тільки одними економічними
відносинами) сукупністю суспільних відносин.
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АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний внесок у розробку питань теорії та ефектив�
ності функціонування банківської системи здійснили за�
рубіжні вчені: Дж. М. Кейнс, Й. Шумпетер, М. Фрідмен та
ін. Означеній тематиці присвячено праці вітчизняних вче�
них�економістів, зокрема О. Барановського, А. Гальчинсь�
кого, О. Дзюблюка, Б. Івасіва, В. Лисицького, І. Лютого, Б.
Луціва, В. Міщенка, А. Мороза, Л. Примостки, М. Пуховк�
іної.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження функціонування комер�

ційних банків України за сучасних умов, зокрема чинників,
що впливають на їх стан, та визначення тенденцій їх роз�
витку.

Ціль статті полягає у обгрунтуванні шляхів удоскона�
лення функціонування комерційних банків України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Кризовий період, зокрема 2014 р., характеризувався для

економіки України значним спадом виробництва, знижен�
ням рівня ділової активності, зайнятості населення та іно�
земного інвестування, загостренням проблем неефективно�
го регулювання економіки з боку держави та загалом зни�
женням суспільного добробуту населення. Криза торкнулась
усіх секторів економіки, в тому числі і банківської сфери [6].

Ефективно функціонуюча банківська система є необх�
ідною умовою стабільного функціонування економіки, тоб�
то успішного функціонування суб'єктів господарської
діяльності та виконання державного бюджету. Лише через
досконалу банківську систему можна здійснити реструк�
туризацію економіки в цілому. Крім того, надійний і розви�
нений банківський сектор відіграє надзвичайно важливу
роль у стабілізації економіки країни. При цьому слід зазна�
чити, що без залучення коштів населення у банківський сек�
тор неможлива фінансова санація підприємств, які повинні
бути забезпечені фондами, необхідними для функціонуван�
ня і реструктуризації.

УДК 336.713 (477)

В. О. Тьорло,
к. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності,
Міжрегіональна Академія Управління Персоналом, м. Київ
Р. О. Іщенко,
магістрант, Міжрегіональна Академія Управління Персоналом, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

УКРАЇНИ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

V. Tjorlo,
Ph.D., associate professor, professor of foreign economic activity Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv
R. Ishchenko,
Undergraduate Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

PROBLEMS OF THE COMMERCIAL BANKS IN UKRAINE IN MODERN CONDITIONS
AND SOLUTIONS
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Головними причинами неплатоспроможності банків у
країнах з перехідною економікою є недосконала якість ак�
тивів, успадкованих від командної економіки, і безперерв�
на видача нових позик, що не сплачуються вчасно [5].

Українська банківська система побудована відповідно до
принципу дворівневості, який передбачає чітке розмежуван�
ня сфер діяльності центрального (Національного банку Ук�
раїни) і комерційних банків. Сьогодні практично усі банки
України (крім НБУ) належать до корпоративного сектора
банківської системи. Серед них як за кількістю, так і за обся�
гами операцій провідне місце посідають комерційні банки [2].

На початок 2014 року в Україні зареєстровано 180 дію�
чих комерційних банків. Загальні активи всіх банків на вка�
зану дату складали 1 трильйон 278 мільярдів гривень, що на
13.38% більше ніж роком раніше (1,127 трлн дол. на
01.01.2013). За 2013 рік загальний прибуток всіх банків ста�
новив близько 1,436 мільярда гривень. Станом на січень 2014,
у 20 найбільших українських банках зосереджено понад
71% активів усієї банківської системи України[3].

Зокрема банк, що був створений 30 жовтня 1991 р. як
Комерційний Банк "Український комерційний банк ділової
співпраці", з 13 жовтня 1995 р. перереєстровано як Комер�
ційний Банк "Фінанси та Кредит". Маючи широкий прак�
тичний досвід у сфері валютно�розрахункових відносин,
банк "Фінанси та Кредит" надає своїм клієнтам широкий
спектр послуг, серед яких вибір ефективніших форм міжна�
родних розрахунків, консультації щодо складання платіж�
них умов зовнішньоторговельних контрактів, страхування
ризиків, видача банківських гарантій тощо.

Банківська система України сьогодні вважається одним
із найрозвинутіших елементів господарського механізму
країни, оскільки її реформування було розпочато раніше
за інші сектори економіки, що визначалося ключовою рол�
лю банків при вирішенні завдань переходу до ринкових умов
господарювання.

Проте, незважаючи на усі позитивні зрушення, банкі�
вський сектор України залишається на сьогодні недоско�
налим і не відповідає вимогам конкурентоздатної економі�
ки. У результаті український банківський сектор не вико�
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нує ефективно своїх функцій, основними з яких є мобіліза�
ція грошових ресурсів на вклади клієнтів, надання клієнтам
позик і створення нових платіжних засобів, здійснення роз�
рахунків між клієнтами.

Аналіз стану банківського сектору української еконо�
міки дає можливість виявити основні проблеми, вирішення
яких сприятиме підвищенню конкурентоздатності украї�
нських банків і створення в країні банківської системи світо�
вого рівня. Такими проблемами на сьогодні є:

— низька якість банківських активів, включаючи знач�
ний обсяг і питому вагу простроченої заборгованості. В січні
— березні 2014 року, за даними Національного банку Украї�
ни, депозити населення зменшились на 11,5%, депозити
підприємств — на 15,2%.У деяких фінансових установах де�
позитні портфелі зменшились вдвічі. Усього обсяг проблем�
ної заборгованості зріс з 2,27 % в січні до 3,68 % в березні, а
за експертними оцінками — з 10—12 до 15—20 %. За перший
квартал обсяг прострочених кредитів зріс на 55,18 %, досяг�
нувши 27,955 млрд грн., або 4—5 % від обсягу кредитів, нада�
них на споживчі цілі. За неофіційними оцінками, до проблем�
них можна віднести майже 20 % кредитів [6];

— загальне зниження ліквідності банківських активів.
На початок 2014 р. спостерігалося істотне погіршення пла�
тоспроможності значної кількості банків, що було спрово�
коване перш за все відтоком депозитів і зниженням
ліквідності робочих активів;

— низька довіра до банківської системи. При цьому дії
НБУ (як фінансова, так і нормативна підтримка) дозволили
стабілізувати платоспроможність низки банківських уста�
нов лише на мінімально необхідному рівні. Рівень недовіри
до вітчизняних банків зараз перевищує 80% [2], тоді як ще
три роки тому більше половини громадян України довіря�
ли банківським установам. Якщо на сьогодні люди і відва�
жуються нести гроші до банку, то залишають їх лише на
рахунках до запитання. Так, наприклад, у банку "Фінанси
та кредит" більшість клієнтів користуються депозитом "Ак�
тивні гроші", що дозволяє зняти кошти без будь�яких про�
блем у любий час;

— вразливість банківської системи до валютно�курсо�
вої політики в країні. Дії регулятора щодо стабілізації си�
туації на валютному ринку країни мали короткостроковий
ефект, у той же час схильність банків до валютного і кре�
дитного ризиків залишається значною, зважаючи на поточ�
ну валютну структуру активів банківської системи;

— нестабільність та недосконалість нормативно�право�
вого забезпечення, що не дозволяє відновити довіру до бан�
ківських установ, а також забезпечити ефективне функці�
онування усієї економіки країни [3].

На стан банківської системи впливають численні фак�
тори — зовнішні, внутрішні, економічні, адміністративні,
викликаючи велику кількість серйозних проблем, що сто�
ять на заваді підвищення конкурентоспроможності банкі�
вського сектору в Україні.

Проте існуючі проблеми українських банків не є непо�
доланними. Вони потребують цілеспрямованих зусиль як
органів державної влади, так і самих комерційних банків.
Професіоналізм і накопичений практичний досвід більшої
частини теперішніх працівників банківської сфери дозво�
ляють сподіватися, що з часом в Україні сформується по�
вноцінна банківська система, яка буде сприяти активному
ринковому розвитку економіки країни.

Для розв'язання існуючих проблем необхідно здійсни�
ти цілу низку заходів. У першу чергу, доцільно звузити про�
центну маржу комерційних банків та запровадити механізм
розмежування їх фінансів з урядовими фінансами. Важли�
ве значення має здійснення Кабінетом Міністрів фінансо�
во�економічної політики, що була б спрямована на підви�
щення ефективності функціонування суб'єктів господарю�
вання всіх форм власності і, в першу чергу, державних
підприємств. При цьому доцільно реформувати податкову
систему країни, а також створити передумови до стимулю�
вання розвитку малого і середнього бізнесу.

Нагальною в наш час є ліквідація проблемних банків
та налагодження дієвого функціонування Фонду гаран�

тування вкладів населення. Тому доцільним є запровад�
ження спрощеної процедури банкрутства комерційних
банків.

Надзвичайно актуального значення набуває за існую�
чих умов створення сприятливого інвестиційного клімату в
державі, що дозволить збільшити іноземне інвестування в
Українську економіку. В зв'язку з цим необхідно збільши�
ти кількість банківських послуг та підвищити їх якість шля�
хом використання сучасних технологій та обладнання,
впровадження нових банківських продуктів, що добре себе
зарекомендували в розвинених країнах, а також запрова�
дити ефективну систему кредитування.

Розширення клієнтської бази комерційних банків мож�
ливе лише за за умови відновлення довіри до них, яка ос�
таннім часом була суттєво підірвана. Ця обставина вимагає
не тільки налагодження відповідно економічного механіз�
му, що унеможливлював би неефективну роботу банків, але
і формування надійної системи державного контролю за їх
діяльністю. Тільки за таких умов можливе формування рин�
кової психології у клієнтів комерційних банків.

У наш час вимагає розробки методологія прогнозуван�
ня попиту на кредити та визначення ризиків інвестиційно�
кредитної діяльності за умов швидкої зміни чинників, що
впливають на розвиток вказаних процесів. Але їх впровад�
ження можливе лише при підвищенні рівня інформаційно�
го забезпечення діяльності комерційних банків.

Реалізація вказаних заходів можлива лише за умови
удосконалення законодавства і нормативної бази, що ре�
гулює функціонування банківської системи, зокрема нала�
годження режиму досконалої конкуренції між комерцій�
ними банками України.

Цілком очевидно що для своєчасного виконання вка�
заного обсягу робіт потрібна достатня кількість високок�
валіфікованих фахівців. Для їх підготовки необхідно роз�
винути мережу різноманітних навчальних закладів та
центрів перепідготовки спеціалістів для роботи в банківсь�
кому секторі країни.

 Планомірне і послідовне впровадження у масштабах
країни комплексу запропонованих заходів може приско�
рити розвиток банківської системи, створивши реальні пе�
редумови для виникнення на фінансових ринках повноцін�
ного конкурентного середовища.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування систем пенсійного забезпечення в краї�

нах з розвиненою економікою розпочато досить давно,
однак, пенсійні системи регулярно переглядаються, до�
повнюються й модернізуються відповідно до соціально�
економічних умов. Зростання пенсійних виплат, старі�
ння населення змусили переглянути наявні солідарні
системи підтримки літнього населення й здійснити ре�
формування системи державного пенсійного забезпе�
чення, додавши до нього накопичувальні принципи й
залучивши недержавні фінансові механізми для пенсій�
ного забезпечення громадян.

Процеси трансформації економічних відносин впли�
нули на появлення кризи в сфері соціального забезпе�
чення населення, особливо в пенсійній системі. Подо�
лання негативних проявів кризи в сфері соціального за�
безпечення обумовило потребу реформування пенсій�
ної системи. Потреба реформування системи пенсійно�
го забезпечення в Україні та запровадження накопичу�
вальних методів пенсійного страхування обумовлена
такими причинами, як: низький рівень пенсійного забез�
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печення громадян; невідповідність отримуваної пенсії
тому заробітку, що його отримував громадянин до ви�
ходу на пенсію.

Проблемам і перспективам розвитку системи недер�
жавного пенсійного забезпечення в Україні присвячені
наукові праці таких вчених, як: М. Бойко, В. Геєць,
Б. Зайчук, Е. Лібанова, Л. Лісогор, О. Макарова, В. Мель�
ничук, Б. Надточій, А. Нечай, В. Никитенко, Ю. Прива�
лов, В. Семендяєв, Ю. Саєнко, Ю. Сапєлкін, В. Яценко
та інших [1—5, 8, 9].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження та узагальнення підхо�

дів щодо формування системи недержавного пенсійно�
го забезпечення та виявлення тенденцій і можливостей
її розвитку в Україні.

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ
Пенсійні кошти, які акумулюються накопичуваль�

ною пенсійною системою, є потужним інвестиційним
ресурсом для економіки країни, тому розвиток зазна�
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ченої системи потрібно досліджувати не тільки з точки
зору забезпечення громадян у старості, але й з точки
зору можливості оздоровлення певних секторів еконо�
міки за рахунок сформованих фінансових ресурсів. Си�
стема недержавного пенсійного забезпечення становить
третій рівень пенсійної системи. Її розбудова здійс�
нюється, починаючи з 2004 року після набрання чинності
Законом України "Про недержавне пенсійне забезпе�
чення" [4].

Підсумовуючи результати аналізу різних підходів до
визначення сутності НПФ, зазначимо, що спектр думок
щодо трактування цього поняття досить широкий: НПФ
розглядається як сукупність активів; неприбуткова
організація; комерційне товариство; організація соц�
іального забезпечення; юридично оформлений ме�
ханізм; соціально�захисний важіль; інститут фінансово�
го захисту; спеціалізована фінансова установа; пенсій�
ний траст тощо.

На нашу думку, найголовнішим у сутності НПФ є
мета й основні завдання його діяльності. Так, зокрема,
метою діяльності НПФ є забезпечення надійного дже�
рела доходу учасників фонду після їх виходу на пенсію,
тобто вони, як інститути фінансового захисту і соціаль�
ного забезпечення фактично продають їм фінансову
безпеку (спокій, упевненість) на строк.

Щодо основних завдань діяльності НПФ, які спря�
мовані на досягнення зазначеної мети, то до них можна
віднести: збір та акумулювання пенсійних внесків; фор�
мування пенсійних активів шляхом розміщення акуму�
льованих пенсійних внесків на фінансовому ринку;
здійснення пенсійних виплат.

Важливо також визначити й функції, які виконують
пенсійні фонди, адже перелік цих функцій змінювався
із розвитком законодавства. До прийняття Закону
України "Про недержавне пенсійне забезпечення" [6]
НПФ в Україні утворювалися у вигляді однорівневої
(унітарної) фінансової установи, в рамках якої викону�
валися всі функції недержавного пенсійного забезпе�
чення. Із прийняттям Закону України [6] країна перей�
шла до багаторівневої системи недержавного пенсійно�
го забезпечення. У цій системі, поряд із НПФ, чільне
місце займають установи, які надають послуги з недер�
жавного пенсійного забезпечення і виконують частину
функцій, що раніше виконувалися самим фондом. Тому,
як зазначають дослідники, до функцій НПФ належать:
забезпечення адміністрування пенсійних активів; забез�
печення управління пенсійними активами [1—5].

Водночас, як зазначалося раніше, для забезпечення
надійності джерела доходу учасників НПФ важливою
функцією НПФ є й убезпечення пенсійних коштів від
впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, тобто фінансовий
захист і соціальне забезпечення учасників на строк.

Отже, ми визначили, що поняття недержавного пен�
сійного фонду є досить широким та трактується різни�
ми науковцями по різному. З нашої точки зору, врахо�
вуючи все вищезазначене, недержавний пенсійний фонд
— це юридична особа, створена відповідно до Закону
України "Про недержавне пенсійне забезпечення" [6—
7], яка має статус неприбуткової організації, функціо�
нує та провадить діяльність виключно з метою накопи�
чення, фінансового захисту та інвестування пенсійних
активів на користь учасників пенсійного фонду, а також
здійснення їм пенсійних виплат у визначеному законо�
давством і пенсійними контрактами порядку.

Основною ланкою такої системи є недержавні
пенсійні фонди. Проведемо аналіз результатів діяль�
ності недержавних пенсійних фондів в Україні. Станом
на 31.12.2013 р. у Державному реєстрі фінансових уста�
нов містилася інформація про 81 недержавний пенсій�
ний фонд (далі — НПФ) та 28 адміністраторів НПФ (ста�
ном на 01.01.2013 р. у Державному реєстрі налічувалось
НПФ — 94, адміністраторів — 37). Згідно з даними Дер�
жавного реєстру фінансових установ недержавні
пенсійні фонди зареєстровано у 9 регіонах України.

Найбільша кількість НПФ зосереджена у м. Києві — 61
або 75,3% від загальної кількості зареєстрованих НПФ
[6].

Адміністраторами недержавних пенсійних фондів
укладено 61,4 тис. шт. пенсійних контрактів з 50,1 тися�
чами вкладників, з яких юридичні особи становлять 2,4
тисячі вкладників або 4,8%, на яких припадає 1520,5 млн
грн. пенсійних внесків (95,8% від загального обсягу пен�
сійних внесків за системою НПЗ), а 47,7 тисячі вклад�
ників або 95,2% є фізичні особи. Станом на 31.12.2013 р.
кількість учасників НПФ відповідно до укладених кон�
трактів становила 840,6 тис. осіб (на кінець 2012 року —
584,8 тис. осіб) [6].

Пенсійні виплати (одноразові та на визначений
строк) станом на 31.12.2013 р. становили 300,2 млн грн.,
збільшившись протягом 2013 року на 19,2 %, при цьому
одноразові виплати — на 16,5 %, пенсійні виплати на
визначений строк — на 85,6 %. Сукупно недержавними
пенсійними фондами станом на 31.12.2013 р. здійснено
пенсійних виплат (одноразово та на визначений строк)
69,0 тисяч учасників, тобто 8,2% від загальної кількості
учасників отримали пенсійні виплати [6].

Одним із основних якісних показників, які характе�
ризують систему НПЗ, є сплачені пенсійні внески. Ста�
ном на 31.12.2013 р. сума пенсійних внесків становила
1587,5 млн грн., що на 20,8% більше або на 273,8 млн грн.
порівняно з кінцем 2012 року. Загальний обсяг активів,
сформованих пенсійними фондами, станом на 31.12.2013
р. становив 2089,8 млн грн. Усього за 2013 р. активи не�
державних пенсійних фондів зросли на 20,6% або на
429,7 млн грн. [6].

Для НПФ властиво формувати портфель, до якого
входять об'єкти інвестування з мінімальним ступенем
ризику. Тому особливого значення набуває вибір інвес�
тиційних інструментів, використовуючи які НПФ змо�
жуть забезпечити захист грошових коштів населення від
інфляційних процесів і при цьому отримувати визначе�
ний приріст капіталу. Станом на 31.12.2013 року пере�
важними напрямами інвестування пенсійних активів ста�
ли депозити в банках (36,4% інвестованих активів), об�
лігації підприємств, емітентами яких є резиденти Украї�
ни (31,0%), акції українських емітентів (13,3%), цінні
папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів
України (11,5%) [6].

Метою інвестування пенсійних активів є, насампе�
ред, збереження пенсійних заощаджень громадян, тому
інвестиційна стратегія недержавних пенсійних фондів
є більш консервативною, ніж у інших фінансових уста�
нов. Загальна вартість доходу, отриманого від інвесту�
вання пенсійних активів, станом на 31.12.2013 р. стано�
вила 953,3 млн грн. або 60,1% від суми залучених внесків,
збільшившись протягом 2013 р. на 226,3 млн грн., або на
31,1% [6].

Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних
активів, станом на 31.12.2013 р. зросли на 26,9% у по�
рівнянні з кінцем 2012 р. і в цілому за час існування пен�
сійних фондів становлять 135,3 млн грн., або 6,5% від
загальної суми активів НПФ. Основна частина витрат,
що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, при�
падає на оплату послуг з управління активами недер�
жавних пенсійних фондів — 69,8% від загальної суми
витрат. Витрати на оплату послуг з адміністрування пен�
сійного фонду становили 21,7% від загальної суми вит�
рат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів.
Оплата послуг зберігача, який здійснює відповідальне
зберігання активів пенсійного фонду — 5,3% від загаль�
ної суми витрат [6].

Отже, формування пенсійних накопичень учасника
НПФ здійснюється за рахунок надходження пенсійних
внесків, отримання інвестиційного прибутку, що
збільшує пенсійні накопичення. За рахунок пенсійних
активів НПФ здійснюються витрати на функціонуван�
ня НПФ. При цьому кошти НПФ можна витрачати
тільки на покриття тих витрат, які дозволені законом.
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Вважаємо, що майбутні зміни в законодавстві про не�
державне пенсійне забезпечення мають бути спрямовані
на посилення позицій учасників фонду, подальше
зміцнення їх гарантій, удосконалення системи стимулів
для розвитку недержавних пенсійних фондів.

До основних принципів недержавного пенсійного
забезпечення, зокрема, належать:

— добровільне створення недержавних пенсійних
фондів юридичними та фізичними особами, об'єднання�
ми фізичних осіб та об'єднаннями юридичних осіб;

— добровільна участь фізичних осіб у системі не�
державного пенсійного забезпечення та вибір виду пен�
сійної виплати відповідно до діючого законодавства;

— добровільне прийняття роботодавцем рішення
про здійснення пенсійних внесків на користь своїх пра�
цівників до системи недержавного пенсійного забезпе�
чення;

— економічна заінтересованість роботодавця у
здійсненні пенсійних внесків на користь своїх працівників
до системи недержавного пенсійного забезпечення;

— заінтересованість фізичних осіб у недержавному
пенсійному забезпеченні.

Недержавні пенсійні фонди є відносно новими
фінансовими інституціями для переважної більшості
населення України, цим і пояснюється відсутність дові�
ри населення до них. За результатами аналізу, який про�
ведений вище, можна зробити висновок, що лише не�
значна частка працездатного населення України стала
учасниками недержавних пенсійних фондів станом на
31.12.2013 р. Водночас спостерігається позитивна дина�
міка у зростанні активів НПФ та збільшення їх учасників
протягом останніх років. Недержавне пенсійне забез�
печення відіграє надзвичайно важливу роль у забезпе�
ченні гідного рівня життя громадян після виходу на пен�
сію, а також забезпечує економічний розвиток країни,
оскільки сформовані фонди за рахунок внесків вклад�
ників є стабільним джерелом інвестицій.

Фахівці прогнозують, що НПФ стануть популярни�
ми вже найближчим часом, оскільки НПФ при здійс�
ненні недержавного пенсійного забезпечення мають
істотні переваги перед іншими фінансовими установа�
ми, які надають аналогічні послуги. Порівнюючи
діяльність банків, страхових компаній та НПФ, перева�
ги полягають у такому:

— НПФ повністю розподіляє інвестиційний дохід
між учасниками та не може стати банкрутом, оскільки
передбачений нагляд з боку держави;

— для НПФ передбачені певні пільги з боку подат�
кового законодавства;

— на відміну від банківської установи НПФ не ви�
магають значної суми для здійснення першого внеску,
тобто внески можуть здійснюватися невеликими періо�
дичними платежами та за деяких обставин допускаєть�
ся їх тимчасове припинення;

— НПФ розміщує активи у різні фінансові інстру�
менти, тобто мінімізує ризики за допомогою розподілу
коштів між великою кількістю інвестиційних інстру�
ментів. Це гарантує отримання стабільного інвестицій�
ного доходу і надійність майбутніх пенсійних виплат.

Ще однією вагомою перевагою є те, що право влас�
ності на вкладені кошти громадян не вимагає виконан�
ня ніяких додаткових умов і наступає з моменту зара�
хування внеску на індивідуальний пенсійний рахунок.

ВИСНОВКИ
Для належного функціонування системи недержав�

ного пенсійного забезпечення в Україні потрібно забез�
печити формування і розвиток відповідної законодав�
чої та нормативно�правової бази, стимулювати вклад�
ників для участі у системі пенсійного забезпечення,
сформувати додаткові механізми захисту пенсійних на�
копичень з метою захисту прав та інтересів вкладів та
учасників. Також потрібно створити систему надійного
інвестування пенсійних коштів, систему моніторингу та

контролю діяльності суб'єктів системи недержавного
пенсійного забезпечення та забезпечити популяризацію
діяльності цих небанківських фінансових установ.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Будь�якому економічному процесу властиві певна

невизначеність і непередбаченість, що створює ряд умов,
які необхідно враховувати при розробці прогнозних
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ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ПАСАЖИРСЬКИХ
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PROGNOSTICATION OF VOLUMES OF PASSENGER TRANSPORTATIONS IN THE MARKET OF
MOTOR TRANSPORT SERVICES

У статті обгрунтовано теоретичні та методичні підходи до прогнозування соціальноBекономічних процесів.
Зазначено, що при побудові економічних моделей важливим елементом є врахування змін у зовнішньому сеB
редовищі. Використання адаптивних моделей в прогнозуванні соціальноBекономічних процесів обумовлено
можливістю їх саморегулювання. Для вирішення даного питання можливо застосовувати адаптивні моделі,
які отримали значне розповсюдження у економічних дослідженнях. Метою статті визначено обгрунтування
можливості розробки адаптивних моделей для прогнозування обсягів перевезення пасажирів за різними сегB
ментами ринку у регіонах України. У статті визначено, що за останні роки в Україні простежується скорочення
обсягів перевезення пасажирів за усіма складовими: міському, приміському, міжміському і міжнародному
сполученні. На основі розроблених прогнозних моделей було отримано прогнозні значення, які окреслили
різноспрямовані тенденції у розвитку сегментів ринку автомобільних пасажирських перевезень у Харківській
області. Визначено, що у міжнародному і міжміському сполученні прогнозується зростання обсягів перевеB
зення пасажирів у короткостроковому періоді. У приміському, міському сполученні і загальних обсягах переB
везення пасажирів у короткостроковому періоді у Харківській області прогнозується істотне скорочення. У
статті запропоновано класифікацію ринків пасажирських перевезень автомобільним транспортом у короткоB
строковому періоді. Критерієм розподілу визначено темпи зростання або падіння прогнозних показників обB
сягів перевезення. Ринки пасажирських перевезень автомобільним транспортом розподілено на перспективні
(зростаючі), стабільні, відносно стабільні і нестабільні. Для автоперевізників Харківської області перспективB
ними визначено ринки автотранспортних послуг з перевезення пасажирів у міжнародному і міжміському споB
лученні.

The theoretical and methodical approachs to prognostication of socioBeconomic processes is explained in the article.
It is marked, that in the construction of economic models the important element is taking into account of changes in
an environment. Using the adaptive models in prognostication of socioBeconomic processes conditioned by possibility
of their selfBregulation. Adaptive models, whitch got considerable distribution in economic researches, can serve for
the decision of this question. The main purpose of the article was determined like the ground of possibility of application
of adaptive models the for prognostication of volumes of carrying passengers after different market segments in the
regions of Ukraine. In the article it is defined, that during the last few years in Ukraine it can be traced the reduction of
volumes of carrying passengers in all constituents: municipal, suburban, interurban and international report. Based
on the worked out prognosis the models it was got the prognosis values, that outlined the differently directed tendencies
in development of market of motorBcar passenger transportations segments in the Kharkiv area. It was defined, that in
international and intercity it is project the increase of volumes of passenger transportations in a shortBterm period. It
is predicted a significant reduction in suburban, urban traffic and total traffic of passengers in the short term period in
the Kharkiv region. The classification of markets of passenger transportations in the short term periodwas suggested
in the article too. The rates of increase or falling of prognosis indexes of volumes of transportation is determined like a
criterion of distribution. The markets of passenger transportations are distributed on perspective (growing), stable,
relatively stable and unstable. For the autoferrymen of the Kharkiv area, the markets of motor transport services
perspective in carrying passengers in an international and interurban report is defined like a perspective.

Ключові слова: адаптивна модель, прогнозування, ринок, ринок пасажирських перевезень, автомобільний
транспорт.

Key words: adaptive model, prognostication, market, market of passenger transportations, motor transport.

моделей. Виникнення специфічних, властивих економі�
чних процесам умов, визначають як вибір адаптивних
моделей, так і визначення алгоритмів при проведенні
розрахунків прогнозів. Також виникає необхідність
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удосконалення і подальшої адаптації прогнозних моде�
лей при змінах у зовнішньому середовищі та змінах в
умовах реалізації управлінських рішень. Саме тому, не�
зважаючи на значне розповсюдження моделей і методів
адаптивного прогнозування і управління на основі адап�
тивних моделей, найбільшого розповсюдження отрима�
ли ті, які враховують особливості розвитку соціально�
економічних процесів. Прогнозування попиту і пропо�
зиції на ринках автотранспортних послуг є невід'ємною
основою активізації підприємницької діяльності на ав�
томобільному транспорті, що потребує вирішення ак�
туального питання про розробку і використання адап�
тивних прогнозних моделей при оцінки тенденцій їх
розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Одними з найпростіших моделей адаптивного про�

гнозування, яка досить часто застосовується, є моделі
експоненціального згладжування. Дана модель, незва�
жаючи на свою простоту застосування, надає мож�
ливість достатньо повно враховувати зміни у зовніш�
ньому середовищі та використовується для побудови
прогнозних моделей для широкого кола соціально�еко�
номічних процесів, що робить її однією з найбільш по�
пулярних у економічних дослідженнях. Впровадженню
адаптивних моделей експоненціального згладжування
присвячені класичні праці Р. Вінтерса, Р. Брауна, Р. Май�
ера та інших [1, 2]. Даний тип моделей і можливість їх
застосування широко досліджується у сучасній ук�
раїнській і закордонній економічній науці, зокрема при
прогнозування розвитку національних, міжнародних і
світового ринку, при розробці прогнозів фінансових
ринків, при формуванні стратегій розвитку суб'єктів
мікроекономічного, регіонального і національного рівня
[3 — 9].

НЕВИРІШЕНІ СКЛАДОВІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Враховуючи, що більшість перевізників, що здійсню�

ють перевезення на ринку пасажирських послуг авто�

транспорту, в основному діють на конкретних регіо�
нальних ринках, важливою складовою оцінки попиту на
їх послуги стає прогнозування обсягів перевезень у ре�
гіонах України з використання адаптивних моделей.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТІ
Цілі статті — розглянути можливість застосування

адаптивної моделі експонціального згладжування для
аналізу та прогнозування регіональних ринків автомо�
більних послуг із перевезення пасажирів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Питома вага автомобільного транспорту у відправ�

ленні пасажирів знизилася, але автомобільний транс�
порт залишається основним видом транспорту у паса�
жирських перевезеннях, посідаючи перше місце за пи�
томою вагою у обсягах пасажирських перевезеннях ус�
іма видами транспорту. Але, у період 2008 — 2013 р.р. в
Україні скорочується перевезення пасажирів автотран�
спортом, темпи падіння склали 70,85 % (табл. 1).

Найбільша кількість пасажирів була перевезена ав�
томобільним транспортом у приміському сполученні,
друге місце за обсягами перевезень посідає перевезен�
ня пасажирів у міжміському сполученні, але обсяги пе�
ревезених пасажирів у обох випадках значно скорочу�
ються. Аналогічна тенденція простежується і у переве�
зенні пасажирів у міжнародному і міському сполученні.

За період 2008—2013 рр. значно скоротилася
кількість поїздок в автобусах у розрахунку на одну осо�
бу наявного населення в середньому за рік. Починаючи
з 2008 р., кількість поїздок на одну особу наявного на�
селення скоротилася на 20 поїздок, темпи падіння скла�
ли 78,72%.

Дане скорочення викликано значним зростанням
тарифів на перевезення пасажирів даним видом транс�
порту. Але, незважаючи на загальні тенденції розвитку
пасажирських перевезень в Україні, ряд регіонів краї�
ни мають відмінні від загальнодержавних тенденцій по�
казники. Враховуючи, що більшість перевізників, що

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Перевезення пасажирів автобусами, 
млн 

4369,1 4014,0 3726,3 3611,8 3450,2 3343,7  

Перевезення пасажирів автомобільним 
транспортом у міжнародному 
сполученні, тис. 

1768,5 1447,1 1516,5 1365,3 1259,5 1355,8 

Перевезення пасажирів автомобільним 
транспортом у міжміському сполученні, 
тис. 

164926,9 147327,0 146571,8 154738,2 149942,8 146502,3 

Перевезення пасажирів автомобільним 
транспортом у приміському сполученні, 
тис. 

729938,6 699348,6 655386,9 643119,2 634717,5 620754,6 

Перевезення пасажирів автомобільним 
транспортом у міському сполученні, 
тис. 

3472,5 3165,9 2922,8 2812,6 2664,3 2575,0 

Кількість поїздок в автобусах у 
розрахунку на одну особу наявного 
населення в середньому за рік, поїздок 

94 87 81 79 76 74 

Таблиця 1. Основні показники пасажирських видів перевезень автомобільним транспортом

Таблиця 2. Вихідні дані для побудови прогнозних моделей обсягів перевезень пасажирів

Показник 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Міжнародне 
сполучення, тис. пас. 135,3 151,4 163,2 174,5 172,1 186,1 269,5 266,3 276,5 258,8 

Міжміське 
сполучення, тис. пас. 3891,1 3244,8 3824,1 4243,7 4404,8 4151,3 4668,4 4778,7 4556,0 4626,6 

Приміське 
сполучення, тис. пас. 32376,5 37416,7 39479,8 39326,3 38614,6 35412,1 31328,1 29515,4 29135,3 28023,4 

Міське сполучення, 
млн пас. 122,2 116,3 121,8 125,6 124,6 120,8 110,7 91,6 103,2 96,7 

Перевезення 
пасажирів 
автомобільним 
транспортом, млн пас. 

158,5 157,1 165,2 169,3 167,8 160,6 146,9 126,2 137,2 129,6 



90

Економiка та держава № 1/2015

www.economy.in.ua

здійснюють діяльність на ринку пасажирських переве�
зень автотранспортом, в основному діють на конкрет�
них регіональних ринках, важливою складовою оцінки
попиту на їх послуги стає прогнозування обсягів пере�
везень у регіонах України. Для прогнозування показ�
ників попиту на регіональних ринків пропонується ви�
користовувати адаптивну модель експонціального
згладжування. Адаптивна модель передбачає, що кожен
рівень часового ряду може бути представлено у вигляді
суми трендової, сезонної та випадкової складової.

Y = T + S + E (1),
де T — трендова складова моделі;
S — сезонна складова моделі;
E — випадкова складова [10].
Активне використання адаптивних моделей в про�

гнозуванні соціально�економічних процесів визначаєть�
ся можливістю їх саморегулювання, тобто у разі змін у
вихідних даних прогнози можливо оновлювати макси�
мально швидко, не повторюючи усіх раніше проведених
обчислень [10].

До переваг адаптивних моделей відносять також те,
що ці моделі можуть швидко пристосовувати свою
структуру, а також свої параметри до зміни умов [10].

Побудова адаптивної моделі включає декілька
етапів, серед яких основними є вирівнювання вихідного
ряду методом ковзаної середньої, розрахунок сезонної
складової, усунення сезонної компоненти з числа вихі�
дних рівнів, проведення аналітичного вирівнювання
рівнів, використовуючи рівняння тренду, розрахунок
отриманих за моделлю значень, розрахунок абсолют�
них і відносних похибок.

Прогнозування ринку автомобільних послуг із пе�
ревезення пасажирів пропонується проводити за сег�
ментами: міське, приміське, міжнародне сполучення, а
також оцінити загальні тенденції розвитку ринку пере�
везень пасажирів автотранспортом у Харківській об�
ласті. Розглянемо прогнозні показники за визначеними
сегментами для Харківської області. Для розрахунку
використовують дані про перевезення пасажирів у
Харківській області за 10 останніх років (табл. 2).

Використовуючи запропоновано методику розроб�
ки моделі експонціального згладжування для сегментів
ринку перевезення пасажирів у Харківській області були
отримані наступні прогнозні моделі (табл. 3).

Для кожного сегменту отримані адаптивні моделі є
статистично значущими, про свідчать коефіцієнти Фіше�
ра (розрахункові у порівнянні із табличними). Тобто
розроблені прогнозні моделі можуть використовувати�

ся для розрахунку прогнозних значень обсягів переве�
зень у міжнародному, міжміському, приміському і
міському сполученні, а також для перевезення паса�
жирів автомобільним транспортом у Харківській об�
ласті.

Отримані прогнозні значення свідчать, про різнос�
прямовані тенденції у розвитку різних сегментів ринку
автомобільних пасажирських перевезень (табл. 4).

Якщо у міжнародному і міжміському сполученні
прогнозується значне зростання обсягів перевезення
пасажирів, то у приміському, міському сполученні і за�
гальних обсягах перевезення пасажирів прогнозується
істотне скорочення.

У залежності від темпів зростання прогнозних по�
казників або темпів їх падіння ринки у короткостроко�
вий період за сегментами розподілено на:

— перспективні — простежується зростання обсягів
перевезення пасажирів;

— стабільні   темпи зростання за аналізуємий період
становлять менше 3 %;

— відносно стабільні — темпи падіння обсягів пере�
везення пасажирів за аналізуємий період становлять
менше 5 %;

— нестабільні — темпи падіння за аналізуємий пе�
ріод становлять понад 5 %.

Загальна тенденція розвитку ринку пасажирських
перевезень у Харківській області визначено як неста�
більну і ринок автотранспортних послуг з перевезення
пасажирів визначено як нестабільний (табл. 5).

Для автоперевізників Харківської області у корот�
костроковому періоді найбільш перспективними ринка�
ми, на яких прогнозується зростання обсягів виробниц�
тва, визначено ринок пасажирських перевезень у міжна�
родному і міжміському сполученні.

ВИСНОВКИ
Таким чином, у короткостроковому періоду на рин�

ку пасажирських перевезень автомобільним транспор�
том у Харківській області прогнозується скорочення
обсягів пасажирів. Скорочення обсягів перевезення па�
сажирів прогнозується на таких сегментах як приміське
і міське сполучення. Виходячи із розрахованих на ос�
нові розроблених адаптивних моделей прогнозних зна�
чень, ринки автоперевезень пасажирів у міжнародному
і міжміському сполученні віднесено до перспективних
ринків, на які слід звернути увагу автоперевізникам ре�
гіону. На ринках приміського і міського сполучення про�
гноз показав значне скорочення обсягів перевезення

№ регіон Модель Коефіцієнт Фішера (F) 
1 Міжнародне 

сполучення T = 113,246 + 17,269*t + Si F > Fkp 
78,01>5,32 

2 Міжміське 
сполучення T = 3497,856 + 137,494*t+ Si F > Fkp

78,01>5,32 
3 Приміське 

сполучення T = 39674,462 - 1036,59*t+ Si F > Fkp
6,07>5,32 

4 Міське 
сполучення T = 130,162 – 3,147*t+ Si F > Fkp 

11,59>5,32 
5 Перевезення 

пасажирів 
автомобільним 
транспортом 

T = 173,375 - 4,02t+ Si F > Fkp 
10,44>5,32 

Таблиця 3. Прогнозні моделі для оцінки обсягів перевезення пасажирів у Харківській області

Si — сезонна компонента моделі.

Таблиця 4. Прогнозні значення обсягів перевезень пасажирів у Харківській області

регіон роки Динаміка 2013 2014 2015 2016
Міжнародне сполучення, тис. пас. 258,8 303,20 320,47 337,74 Зростання обсягів 
Міжміське сполучення, тис. пас. 4626,60 5002,80 5147,78 5285,28 Зростання обсягів 
Приміське сполучення, тис. пас. 28023,40 28271,97 27235,38 26198,79 Скорочення обсягів
Міське сполучення, млн пас. 96,70 95,54 92,39 89,25 Скорочення обсягів
Перевезення пасажирів автомобільним 
транспортом, млн пас. 129,60 129,16 125,14 121,12 Скорочення обсягів 
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пасажирів, на що слід звернути увагу автоперевізникам,
які працюють лише на даних видах ринках. Розроблені
адаптивні моделі, продемонстрував значний рівень дос�
товірності, можливо застосовувати побудови прогнозів
для ринків автотранспортних послуг не тільки Харківсь�
кої області, але і в розробці прогнозів розвитку цих
ринків інших областей України.
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Сегмент ринку Динаміка Вид ринку
Міжнародне сполучення, Зростання обсягів Перспективний
Міжміське сполучення Зростання обсягів Перспективний 
Приміське сполучення Скорочення обсягів Нестабільний
Міське сполучення Скорочення обсягів Нестабільний
Перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом Скорочення обсягів Нестабільний 

Таблиця 5. Характеристика ринків пасажирських перевезень автотранспортом Харківської області
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ

На сьогоднішній день економічний розвиток
країн напряму пов'язаний із їх здатністю виробляти
конкурентоспроможну продукцію. Найбільш раціо�
нальним вважається підвищення конкурентоспро�
можності за рахунок вдосконалення економічних,
технічних та інших показників продукції, тобто,
інноваційний шлях розвитку. Сьогодні головними
факторами розвитку будь�якої господарської систе�
ми є інноваційні компоненти, які в комплексі можуть
перетворити виробничу сферу, оновлюючи виробни�
чий апарат, готуючи і спонукаючи людей ефективно
її використовувати. На даному етапі Україна засно�
вує свій розвиток на інвестиціях, однак, існує дум�
ка, що інноваційна діяльність нерозривно пов'язана
з інвестиційною. Закон України "Про інвестиційну
діяльність" визначає інноваційну діяльність як фор�
му інвестиційної, яка здійснюється з метою впровад�
ження досягнень науково�технічного прогресу у ви�
робництво і соціальну сферу [1]. Інвестиційно�інно�
ваційний етап розвитку економіки України вимагає
перетворення інноваційного потенціалу на основну
рушійну силу економічного зростання.
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У статті розглянуто питання уточнення ключових понять у сфері інновацій з врахуванням особливоB

стей процесу їх комерціалізації. Актуальність даної проблеми обумовлюється тим, що вітчизняна наука

оперує великим різноманіттям понять, що стосуються інноваційної діяльності, які, хоча й здаються схоB

жими, все ж не є синонімами, і лише деякі з яких передбачають наявність комерційної складової. ПровеB

дено послідовний порівняльний аналіз з метою виявлення відмінностей між такими поняттями, як "ноB

вація", "нововведення", "винахід", "інноваційний продукт", "інноваційна продукція", "інновації", "інноB

ваційний процес" та "інноваційна діяльність" з точки зору їх місця та ролі у процесі комерціалізації. На

основі здійсненого дослідження пропонується чітке розмежування між даними поняттями.

The article analyses the key terms in the innovation sphere, taking into account the peculiarities of the process

of commercialization of innovations. The relevance of the problem is determined by the fact that domestic science

operates with a large variety of terms related to innovation, which, although may seem similar, are not

synonymous, and only some of them suggest a commercial component. A sequential comparative analysis in

order to identify differences between such terms as "novation", "innovation", "invention", "innovative products",

"innovation process", "innovational activity" etc. in terms of their place and role in the process of

commercialization has been conducted. Based on the results of the study a clear distinction between these terms

is being offered.

Ключові слова: новація, нововведення, інноваційний продукт, інноваційна продукція, інновації, інновац�
ійний процес, інноваційна діяльність, комерціалізація інновацій.

Key words: novation, innovation, invention, innovative product, innovation process, innovational activity,
innovation commercialization.

Крім того, велика ступінь зношеності основних
засобів українських виробництв обумовлює не�
обхідність технічного та технологічного оновлен�
ня, заснованого не лише на придбанні нової техні�
ки та закупівлі зарубіжних технологій, а й на ак�
тивізації інноваційних процесів всередині країни.
Важливим елементом інноваційної моделі розвит�
ку є створення інноваційних структур, діяльність
яких спрямована на забезпечення процесу впро�
вадження нових технологій у виробництво та ко�
мерційну реалізацію результатів досліджень та
розробок. Усе це можливо лише на основі форму�
вання ефективного організаційно�економічного
механізму комерціалізації інноваційного продук�
ту. Між тим, спільною для постсоціалістичних
країн проблемою є нездатність відійти від системи
планових замовлень держапарату на інновації та
створити ринковоорієнтовану інфраструктуру. На
відміну від планово�директивної економіки, в якій
фінансування, управління та передача інновацій
виконувались окремо, процеси комерціалізації в
умовах ринку об'єднують ці функції з метою оріє�
нтації на позитивний комерційний, тобто само�
окупний, результат.
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Термін "інновація" почав застосовуватись у
вітчизняній літературі пізніше, ніж за кордоном.
Його зміст розкривають, зокрема, словники. У ви�
даннях до 1990 р. терміна "інновація" ще немає. Вод�
ночас за кордоном це поняття виникло на початку
XX ст. і дістало подальший розвиток у 30�ті роки.
Найінтенсивніше проблема інновацій та їх оцінки
почала розвиватися у 60�ті роки XX ст. у зв'язку з
різким зростанням масштабу та складності викону�
ваних науково�дослідних та дослідно�конструк�
торських робіт (НДДКР), особливо в авіакосмічній,
атомній та радіоелектронній промисловості, з роз�
витком біотехнологій [2]. На відміну від зарубіжних
країн, де термін інновація (innovation) розглядаєть�
ся як з процесного, так і з об'єктного підходів, та не
має вагомих аналогів, вітчизняна наука оперує цілим
рядом понять, що стосуються інноваційної діяль�
ності, але не всі вони є синонімами, і лише деякі з
них передбачають наявність комерційної складової.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розробкою понятійного апарату в галуз інно�
вацій займались такі вітчизняні та зарубіжні вчені,
як І. Ансофф, Х. Барнет, Д. Бессант, І. Будникевич,
А. Бутнік�Сіверський, Е. Денісон, П. Друкер, О.Лап�
ко, Н. Лапін, Ф. Махлуп, Р. Менселл, Ю. Морозов,
Л. Нейкова, К. Павітт, С. Покропивний, М. Портер,
А. Пригожин, Х. Рігс, О. Сандига, Б. Санто, П. Со�
рокін, Б. Твісс, Д. Тідд, Й. Шумпетер, Р. Фатхутдінов,
Х. Фрімен, В. Хартман, Х. Хауштайн, В. Хіппель, Д.
Черваньов, І. Школа, Ю. Яковець.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — уточнити ключові поняття сфери

інновацій в контексті процесу комерціалізації та виз�
начити різницю між поняттями "нововведення", "но�
вація", "результат НДДКР", "винахід", "інноваційний
продукт", "інноваційна продукція", "інновації" і т.д.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Термін "інновація" є словом іноземного поход�

ження (innovation) і перекладається по�різному —
новація, нововведення, інноваційний процес, іннова�
ція. У повсякденній мові ці поняття нерідко викори�
стовуються як синоніми, однак будь�яке наукове
дослідження вимагає максимально чіткої терміно�
логії, тому ми спробуємо розкрити сутність даних
понять та визначити, в чому полягають їх ключові
відмінності.

Розпочнемо з такого поняття, як "новація", оск�
ільки воно викликає найменше суперечностей.
Більшість джерел трактує його як новий порядок,
новий метод, винахід, відкриття, тобто, ключовим в
ньому є сам факт новизни, наявний в будь�якому пред�
меті, явищі, події. Деякі спеціалісти визначають но�
вацію як "документально оформлену розробку, що
заснована на результатах попередніх досліджень" [3,
c. 4]. У даній трактовці новація є результатом першо�
го етапу втілення нової ідеї у практику — розробки
цієї ідеї. Інші джерела вважають, що, з точки зору
можливості застосування в бізнесі новація є "на�
півфабрикатом" або компонентом, за допомогою яко�
го можна створити товар, що має споживчу цінність
та буде користуватись попитом у споживачів, однак
самостійну цінність новація має тільки для новаторів.
Таким чином, визначальним у розумінні сутності по�
няття "новація" є факт відмінності будь�яких харак�
теристик об'єкта (предмета, явища, процесу і т.п.), які
можна спостерігати в даний момент часу від характе�
ристик, що були властиві йому в більш ранній момент.

Поняття "нововведення" в економічному словни�
ку трактується як "цілеспрямована зміна, що вносить
у середовище впровадження нові стабільні елементи

"новації", що обумовлюють перехід системи із одно�
го стану в інший". Філософський словник визначає
нововведення як "комплексний, завершений, цілес�
прямований процес створення, розповсюдження та
використання новації, орієнтований на задоволення
потреб та інтересів людей новими засобами, що веде
до певних якісних змін системи та сприяє зростан�
ню її ефективності, підвищенню стабільності та жит�
тєздатності" [4]. Американські фахівці дотримують�
ся схожої точки зору з питання визначення нововве�
день: "Нововведення — це вся система, за допомо�
гою якої ідея або винахід вперше перетворюються на
комерційну реальність. Це — успішне впроваджен�
ня продукту або послуг на ринок або в економіку".
Ф. Ніксон вважає, що нововведення — це "сукупність
технічних, виробничих та комерційних заходів, що
призводять до появи на ринку нових та покращених
промислових процесів та обладнання".

Хаберланд, німецький спеціаліст, вважає, що "но�
вовведення охоплює науково�технічні, технологічні,
економічні і організаційні зміни, що відбуваються в
процесі відтворювання. Його основними характери�
стиками є: якісна новизна виробів, способів вироб�
ництва і технологій в порівнянні з попередніми, темп
реалізації, динаміка циклу нововведення, економіч�
на ефективність, соціальні наслідки". І, якщо нова�
ція означає факт відмінності будь�яких теперішніх
характеристик об'єкту від минулих, то нововведен�
ня за своєю сутністю є процесом або сукупністю про�
цесів, що забезпечує "проходження" новацій від ста�
ну ідеї до отримання результатів практичного втілен�
ня цієї ідеї. Про це свідчить, зокрема, твердження
Б.Твісса про те, що нововведення — це "процес, в
якому винахід або ідея набувають економічного
змісту" [5].

Отже, поняття "нововведення", на нашу думку,
не може бути синонімом "новації", а, скоріше, вип�
ливає з нього та має на увазі використання новації
на практиці. В свою чергу, створення нових ідей (но�
вацій), а також їх практична реалізація (нововве�
дення) є складовою частиною інноваційного проце�
су.

Терміни "інновація" та "інноваційний процес"
інколи ототожнюють, оскільки один з підходів до
визначення поняття "інновація" розглядає його саме
як весь процес від виникнення (створення) ідеї до її
поширення серед споживачів. Інноваційний процес
— процес перетворення наукових знань в інновацію.
Головна його риса — обов'язкове завершення інно�
вацій, тобто одержання результату, придатного для
практичної реалізації. Інноваційний процес пов'яза�
ний зі створенням, освоєнням і поширенням інно�
вацій. [6] На нашу думку, близьким до інноваційно�
го процесу може бути поняття "інноваційна
діяльність". У "Керівництві Осло. Рекомендаціх щодо
збору та аналізу даних стосовно інновацій" надаєть�
ся, мабуть, найбільш повне визначення цього понят�
тя: "Інноваційна діяльність — усі наукові, техно�
логічні, організаційні, фінансові та комерційні дії, що
реально призводять до здійснення інновацій або за�
мислені з цією метою". Інноваційна діяльність так
само, як й інноваційний процес, може включати та�
кож процеси та види діяльності, що не пов'язані без�
посередньо із підготовкою якоїсь певної інновації
або взагалі не мають у собі інноваційної компонен�
ти, але, тим не менше, необхідні для повної реалізації
інновації. Головна відмінність між цими поняттями,
однак, полягає в тому, що діяльність може бути без�
системною, в той час як процес є послідовним та
підрозділяється на певні етапи, які в даній статті буде
розглянуто пізніше.

Термін "інновація" має багато трактувань, однак,
більшість з них надається згідно з трьома основним
підходами:
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— еволюційний (Й. Шумпетер, Ла Гєрре, Ю. Яко�
вець та інші) — згідно з даним підходом, інновація
розглядається як зміна, оновлення, що відбувається
в продукті, технології, системі, методі;

— процесний або динамічний (Д. Тідд, Д. Бессант,
К. Павітт, Б. Твісс, Б. Санто, українські економісти
І. Школа, І. Будникевич, О.Лапко, Д. Черваньов, Л.
Нейкова та ін.) — під інновацією розуміють процес
впровадження, освоєння і використання нових
рішень; процес зміни і удосконалення того або іншо�
го продукту в тій або іншій господарській області;

— об єктний або статичний (Х. Рігс, В. Хіппель,
Р. Фатхутдінов, С. Покропивний) — іновація визна�
чається як результат інноваційного процесу у виг�
ляді нової техніки (продукції), технології, нового
методу, що впроваджується на ринку.

Крім того, можна виділити два підходи до визна�
чення інновацій — вузький і широкий. Згідно з пер�
шим інновація ототожнюється з новою технікою,
технологією, промисловим виробництвом (Б. Твісс,
Б. Санто, Ю. Яковець, В. Хіппель, Х. Рігс та ін.). У
широкому розумінні інновації розглядаються як при�
буткове використання ідей, винаходів у вигляді но�
вих продуктів, послуг, організаційно�технічних і
соціально�економічних рішень виробничого, фінан�
сового, комерційного характеру (М. Портер, П. Дру�
кер, Д. Тідд, Д. Бессант, К. Павітт, Ю. Морозов та
ін.).

Уточнення даного поняття та необхідність вста�
новити різницю між інновацією та нововведенням по�
требують звернути увагу на визначення, яке надавав
цьому поняттю Й. Шумпетер у 1930�х рр.: "Іннова�
ція — це зміна з метою впровадження та викорис�
тання нових видів споживчих товарів, нових вироб�
ничих та транспортних засобів, ринків та форм
організації в промисловості". Дане визначення гово�
рить на користь того, що інновація — це процес, ре�
зультатом якого є створення нової споживчої ко�
ристі, однак варто розуміти, що основна маса інно�
вацій реалізується підприємницькими структурами
як засіб вирішення виробничих, комерційних зав�
дань, як найважливіший чинник забезпечення стаб�
ільності їхнього функціонування, економічного зро�
стання, конкурентоздатності, тобто для досягнення
головної мети підприємництва — максимізації при�
бутку.

Однак нерідко галузь інновації розглядається з
вузького підходу та обмежується лише науково�тех�
нічними технологічними питаннями. Існують також
погляди, за якими інновація є синонімом нововведен�
ня та новацій (Аврашков Л.Я., Мазуренко С.Н., Фе�
дотова М.А.) На нашу думку, дане ототожнювання
не є правомірним, оскільки, згідно з положеннями
"Керівництва Осло", яке покладено в основу міжна�
родних стандартів оцінки й аналізу інновацій, інно�
вація має декілька характерних ознак. Мінімальною
ознакою інновації є вимога, щоб продукт, процес,
метод маркетингу або організації був новим або
вдосконаленим для практики даного підприємства
(новація). Загальною ознакою інновації є те, що вона
повинна бути впроваджена у практику, у виробниц�
тво (нововведення). Не менш важливою властивістю
інновацій, однак, є її комерційна реалізованість, тоб�
то, її здатність задовольнити ринковий попит та при�
нести прибуток виробнику. Комерційна складова
конкретної інновації, її ринкова успішність, в свою
чергу, залежать від ступеня орієнтованості даної
інновації на конкретного споживача або потребу.

Розглядаючи поняття інновації в контексті
комерціалізації, варто звернути увагу на визначен�
ня, надане йому у Законі України "Про інноваційну
діяльність": "Інновації — це новостворені (застосо�
вані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні техно�
логії, продукція або послуги, а також організацій�

но�технічні рішення виробничого, адміністративно�
го, комерційного або іншого характеру, що істотно
поліпшують структуру та якість виробництва і (або)
соціальної сфери". [7] Дане визначення є достатньо
універсальним, однак, ступінь істотності зазначених
поліпшень досить складно виміряти та визначити в
числовому еквіваленті. Тому дослідження процесу
комерціалізації інновацій, на нашу думку, вимагають
дещо інших визначень цього поняття.

Тут слід згадати, що під комерціалізацією інно�
вацій звичайно розуміють отримання доходу від про�
дажу об'єкту чи використання у власному вироб�
ництві або як процес, за допомогою якого результа�
ти НДДКР своєчасно трансформуються в продукти і
послуги на ринку [8]. Іншими словами, комерціалі�
зацію інновацій можна представити як процес виве�
дення інноваційних продуктів на ринок. З даного по�
ложення випливає необхідність окреслити різницю
між такими поняттями, як "інноваційний продукт" та
"інноваційна продукція".

У працях А.Бутнік�Сіверського інноваційний
процес підрозділяється на такі етапи:

1) розробка та створення ідей можливого ново�
введення;

2) маркетинг інновацій;
3) комерціалізація нововведень;
4) виробництво з залученням інновацій;
5) оцінка ефективності інновацій [9].
У результаті реалізації цих етапів створюється

інноваційний продукт, що обертається у науково�
дослідній сфері, та інноваційна продукція, яка є об�
'єктом виробничої сфери. Інноваційний продукт
являє собою результат науково�дослідної, дослідно�
конструкторської розробки, що спрямований на
підвищення науково�технічного та технологічного
рівня системи та є підготовленим для виведення на
ринок споживання інновацій. В свою чергу, інновац�
ійною продукцією прийнято вважати нові товари чи
послуги, які є результатом комерціалізації iннова�
цiйного продукту.

Звичайно, що інновація не обов'язково повинна
виходити за межі підприємства, на якому вона була
створена, не обов'язково повинна бути продана. На�
приклад, такий інноваційний продукт, як "ноу�хау",
не маючи патенту чи свідоцтва, все ж суттєво підви�
щує науково�технічний рівень виробництва. І, навіть
якщо підприємство�інноватор не виведе саму інно�
вацію на ринок як товар, вона все одно буде вважа�
тися комерціалізованою, оскільки, впровадивши її у
власне виробництво, підприємство отримає від неї
вигоду.

Отже, науково�технічні розробки, винаходи, но�
вації та нововведення є результатами різних етапів
інноваційного процесу, в результаті завершення яко�
го вони впроваджуються у практику, реалізуються
комерційно та задовольняють певні потреби спожи�
вачів на ринку, набуваючи таким чином статусу інно�
вацій.

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного аналізу ключових по�

нять в сфері інновацій було зроблено наступні вис�
новки.

Винаходи — це ідеї, що є корисними для вико�
ристання у виробництві, але не обов'язково дійсно
там впроваджуються. Новацією може бути новий
порядок, новий метод, винахід. Нововведення оз�
начає, що новація використовується на практиці.
Інноваційний процес — впорядкована діяльність,
спрямована на визначення потреб ринку в іннова�
ціях, їх розробку, створення, впровадження та роз�
повсюдження. Інноваційний продукт — результат
науково�дослідних етапів інноваційного процесу у
вигляді винаходів, новацій, "ноу�хау". Інноваційна
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продукція — нові товари чи послуги, які є резуль�
татом комерціалізації iнновацiйного продукту. Ко�
мерціалізація інновацій — дії в рамках інновацій�
ного процесу, спрямовані на своєчасне перетворен�
ня інноваційного продукту в ринковий товар з ме�
тою досягнення конкурентних переваг на ринку та
отримання ринкової вигоди (в тому числі, визначен�
ня потреби ринку в інноваціях).

Під інновацією варто розуміти водночас і сам
інноваційний процес, і його результат. Дане понят�
тя є занадто широким та багатоплановим, тому його
трактування залежить від завдань та цілей конкрет�
ного дослідження та аналізу.

Якщо нововведення не проходить шлях від ідеї до
отримання результатів її практичного впроваджен�
ня, неможливо зрозуміти, буде воно реалізовано як
інновація чи ні. Якщо результат нововведення при�
зводить до суттєвих змін системи, в яку воно впро�
ваджується, то воно може бути визнаним інновацією.
При цьому питання про те, які саме зміни системи
можна вважати суттєвими, є надзвичайно неодноз�
начним, тому в рамках досліджень економічного ас�
пекту інноваційного процесу, зокрема, етапу комер�
ціалізації, найбільш доцільним є використовувати
поняття "інноваційний продукт" та "інноваційна про�
дукція".
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Конституція України та Земельний кодекс України

визначають землю як основне національне багатство
держави, адже навіть у вік найсучасніших технологій,
вона не втратила свого значення для повноцінного жит�
тя людини. Так, національна економіка України потре�
бує вирішення багатьох питань. Одним з основних є про�
блеми земельного характеру, а саме: забезпечення рац�
іонального використання земельних ресурсів, охорона
земель, налагодження дієвої системи державного управ�
ління земельними ресурсами.

УДК 351.741

Є. С. Лазеба,
аспірант, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

E. Lazeba,

PhD candidate, Poltava State Agrarian Academy, Poltava city

STATE CONTROL IN THE SPHERE USE OF LAND IN UKRAINE

Земля як основне національне багатство держави потребує повноцінного та дієвого державного конB

тролю у сфері її використання. Здійснено аналіз поняття "державний контроль". Досліджено сутність та

систему державного контролю у сфері використання земель в Україні. Наведено дані по перевірці ДерB

жавною інспекцією сільського господарства вимог земельного законодавства у Полтавській області.

Описано основні завдання проекту "Twinning "Допомога у розвитку відкритого і прозорого ринку сільськоB

господарських земель в Україні". Проаналізовано останні зміни у законодавстві та відповідних органах

центральної влади, які повинні забезпечувати контроль за використанням земель. Автором наведено

особисту думку щодо цих змін. Наведено заходи щодо оптимізації державного контролю на етапі впроB

вадження ринку земель. Запропоновано шляхи удосконалення державного контролю за використанням

земель.

Earth as the main national wealth of the state requires full and effective state control in its use. The concept

of "state control" is analysis. The essences of government control and in the use of land Ukraine are investigated.

Data State Inspectorate for checking agricultural land legislation requirements in Poltava region is presented.

The main objective of the project "Twinning" Assistance in the development of open and transparent market of

agricultural land in Ukraine" is described. Recent changes in legislation and the relevant agencies of the central

government, which should provide control over use of land, are analysis. Personal opinion about these changes

is given by the author. Measures to optimize the state control of the implementation phase of the land market

presented. Ways to improve state control over land use offered.

Ключові слова: державний контроль, земельні ресурси, ефективність використання, запаси земельних ре�
сурсів, раціональне використання земель, земельні відносини, оптимізація.
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Контроль за використанням та охороною земель є
однією з основних функцій державного управління. Го�
ловними його завданнями є забезпечення додержання
органами державної влади, органами місцевого само�
врядування, установами, підприємствами і громадяна�
ми вимог земельного законодавства України. Цей кон�
троль має здійснюватися за усіма суб'єктами земельних
відносин і всіх земель, незалежно від форми власності.
Саме тому, актуальним є розгляд сутності державного
контролю у сфері використання земель та розробка про�
позицій щодо оптимізації його застосування в Україні.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні та практичні питання поняття та сутності

контролю, процесу здійснення державного контролю у
сфері використання земель, висвітлено у працях таких
зарубіжних та вітчизняних вчених, як: Г. Атаманчук,
М. Вебер, В. Авер'янов, В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк,
В.М. Гаращук, П. Саблук, А. Третяк, В.І. Семчик, О.І. Су�
шинський, А. Третяк та інших.

Науковцями розглянуто сутність поняття "конт�
роль", основні сфери контролю, нормативно�правові
акти з питань державного контролю. Проте питання
оптимізації застосування державного контролю зали�
шається недостатньо опрацьованим та потребує поглиб�
лених досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз поняття, сутності та системи

державного контролю у сфері використання земель Ук�
раїни, а також розробка пропозицій щодо оптимізації
його застосування.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Державне регулювання земельного питання на

сучасному етапі становлення України як могутньої
держави необхідно розглядати як один із вирішаль�
них чинників.

Суспільні процеси у країні контролює держава.
Спільною ознакою всіх її дій є те, що вони повинні
відповідати чинному законодавству України. Відпо�
відно до ст. 19 Конституції України органи держав�
ної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише
на підставі та в межах повноважень, що передбачені
Конституцією та законами України.

Земельний кодекс України визначає наступні ос�
новні сфери контролю:

— державний контроль за використанням та охо�
роною земель;

— самоврядний контроль за використанням та
охороною земель;

— громадський контроль за використанням та
охороною земель.

Предметом нашого дослідження є державний
контроль у сфері використання земель. Державний
контроль за використанням та охороною земель
здійснюється центральним органом виконавчої вла�
ди, що реалізує державну політику у сфері здійснен�
ня державного контролю в агропромисловому ком�
плексі, а за дотриманням вимог законодавства про
охорону земель — центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику із здійснення
державного нагляду у сфері охорони навколишньо�
го середовища, раціонального використання, відтво�
рення та охорони природних ресурсів.

Державний контроль можна трактувати як
здійснення певної діяльності державними органами
та посадовими особами. У такому варіанті ми може�
мо говорити, що держава здійснює "каральну" фун�
кцію. Вважаємо, що дана функція не є основною,
адже повинна проявлятися лише у разі необхідності.
Держава має забезпечити всім необхідним тих, хто
причетний якимось чином до земельних питань, та
стати гарантом раціонального та ефективного вико�
ристання земель за призначенням.

Науковець В.М. Гаращук термін "контроль" трак�
тує як перевірка та спостереження для протидії чо�
мусь небажаному чи допущенню відхилень; виявлен�
ня, попередження та припинення протиправної по�
ведінки. Завдання контролю полягає саме у віднов�
ленні, встановленні та спрямуванні суспільних про�
цесів [1, с. 37].

О.І. Сушинський подає наступне трактування,
державний контроль — вид діяльності держави, що
полягає у здійсненню нею відповідними засобами та
способами специфічного контрольно�владного
впливу держави на стан суспільних відносин [5, с.
12].

На думку В. І. Семчика, контроль є однією з най�
важливіших функцій державного регулювання й уп�
равління та одним із основних способів забезпечен�
ня дієвості земельного законодавства, його реалі�
зації усіма суб'єктами відповідної діяльності, захи�
сту земельних прав громадян [4, с. 35].

Метою контролю є вирішення питань "ефектив�
ності" та "законності" діянь суб'єктів суспільних
відносин. Завдання контролю полягає у виявленні ре�
зультатів впливу суб'єкта на об'єкт, що включає
відхилення від загальноприйнятих принципів дер�
жавного регулювання, від вимог управлінських
рішень, оцінка цих відхилень і визначення шляхів
подолання наявних перешкод для ефективного фун�
кціонування системи.

Принципами контролю в галузі земельних ре�
сурсів є законність, систематичність, дієвість, опе�
ративність, об'єктивність, всебічність, глибина,
гласність, загальність, реальність, до яких можна до�
дати принцип делікатності або "недопущення необ�
грунтованого втручання у діяльність власників і зем�
лекористувачів щодо використання земельних діля�
нок за їх цільовим призначенням".

Державний контроль має наступні ознаки:
— здійснюється уповноваженими органами вла�

ди;
— отримує своє закріплення в нормах, що визна�

чають функції контролюючих суб'єктів;
— держава наділяє контролюючі суб'єкти повно�

важеними у здійсненні конкретних дій;
— закріплює повноваження контролюючих

суб'єктів у відповідних нормативно�правових доку�
ментах.

Складові елементи системи державного контро�
лю зображені на рисунку 1.

Необхідно звернути увагу на методи впливу на
підконтрольний об'єкт. Зокрема, крім універсальних
методів впливу на підконтрольний об'єкт — методів
переконання і примусу, існують методи, характерні
для державного контролю, які застосовуються в
різних галузях. Методи контролю за використанням
та охороною земель сільськогосподарського призна�
чення визначено Законом України "Про державний
контроль за використанням та охороною земель".
Такими методами є: проведення перевірок; розгляд
звернень фізичних і юридичних осіб; участь у роботі
комісій при прийнятті в експлуатацію меліоративних
систем і рекультивованих земель, захисних лісона�
саджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та
інших об'єктів, які споруджують з метою підвищен�

Органи державної влади, їх 
посадові особи 

Суб’єкт контролю Об’єкт контролю 

Суспільні відносини, їх 
сфери та галузі, що 

регулюються волею держави 

контрольна 
діяльність 

Рис. 1. Складові елементи державного контролю
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ня родючості грунтів та забезпечення охорони зе�
мель; розгляд документації із землеустрою, пов'я�
заної з використанням та охороною земель; прове�
дення моніторингу грунтів та агрохімічної паспор�
тизації земель сільськогосподарського призначення.
Кожен із зазначених методів має свої особливості у
його застосуванні органами контролю, але у своїй
сукупності вони спрямовані на реалізацію конкрет�
них завдань та досягнення єдиної мети.

Державний контроль за використанням та охо�
роною земель відбувається шляхом здійснення пере�
вірок, спостережень, обстеження, інвентаризації,
інспектування, розгляду звернень юридичних і
фізичних осіб, розгляду документації із землеуст�
рою, пов'язаною із використанням та охороною зе�
мель.

Аналізуючи перераховані форми державного
контролю за використанням та охороною земель,
можна зазначити, що спостереження як форма от�
римання необхідної інформації, яка здійснюється за
посередництвом моніторингу земель, є надзвичайно
важливою для здійснення контролю за землями
сільськогосподарського призначення.

Деякі вчені відносять моніторинг земель до сис�
теми контролю за використанням і охороною зе�
мельних ресурсів [2, с. 396]. Можна зауважити, що
це суперечливе твердження, адже моніторинг скла�
дається із систематичних спостережень за станом
земель, оцінки цього стану та процесів, пов'язаних
із земельними ресурсами, але не має функцій, форм
та методів здійснення контролю. Тобто моніторинг
виступає інформаційною системою для комплексної
оцінки та прогнозування стану земель у майбутньо�
му.

Основними завданнями державного контролю за
використанням та охороною земель є:

— забезпечення дотримання органами державної
влади, органами місцевого самоврядування, фізич�
ними та юридичними особами земельного законодав�
ства України;

— забезпечення реалізації державної політики у
сфері охорони та раціонального використання зе�
мель;

— запобігання порушенням законодавства Украї�
ни у сфері використання та охорони земель, своєчас�
не виявлення таких порушень і вжиття відповідних
заходів щодо їх усунення;

— забезпечення додержання власниками землі та
землекористувачами стандартів і нормативів у сфері
охорони та використання земель, запобігання заб�
рудненню земель та зниженню родючості грунтів,
погіршенню стану рослинного і тваринного світу,
водних та інших природних ресурсів.

Соціальна характеристика земельних правопору�
шень є складною, оскільки у більшості випадків осо�
би, які їх здійснюють, є освіченими у законодавстві.
З огляду на це, треба удосконалити законодавство
таким чином, щоб закон був реальний.

Причинами незадовільного виконання земельно�
го законодавства, є такі: недосконала законодавча
база; відсутність ефективної виконавчої влади; не�
досконалий контроль (невикористання всіх можли�
востей підвищення його ефективності) та відсутність
належного контролю і нагляду за застосуванням зе�
мельного законодавства. Отже, інститут адміністра�
тивної відповідальності за вчинення земельних пра�
вопорушень повинен постійно удосконалюватися,
враховуючи потреби сьогодення, це стосується та�
кож посилення адміністративних функцій органів
державного контролю.

Так, під час цьогорічної перевірки Державною
інспекцією сільського господарства України дотри�
мання вимог земельного законодавства у Пол�
тавській області було виявлено значне правопору�

шення. Спеціалістами Держсільгоспінспекції було
встановлено, що ТОВ "Дукла" самовільно зайняло
ділянки загальною площею 190,51 га із  земель
сільськогосподарського призначення за межами на�
селеного пункту. Розмір шкоди, заподіяної державі
внаслідок неправомірного зайняття земель, стано�
вить 203781,31 грн. Відповідно до законодавства Ук�
раїни, шкода визначається як значна, якщо вона у сто
і більше разів перевищує неоподаткований мінімум
доходів громадян [3].

Вищенаведені факти мають місце, незважаючи на
наявність основних законодавчих актів (Земельний
кодекс України, Закони України "Про охорону зе�
мель", "Про державний контроль за використанням
та охороною земель", "Про землеустрій", а також
ряду постанов Верховної ради України та Кабінету
Міністрів України), які спрямовані на реалізацію по�
ложень екологобезпечного землекористування.

На нашу думку, у правовому полі створено певні
передумови для запровадження контролю за вико�
ристанням та охороною земель в Україні. Та все ж
потребують значного вдосконалення законодавчі та
нормативні документи, які визначають порядок
здійснення контролю за використанням земель.

Вважаємо, що для оптимізації державного конт�
ролю на етапі запровадження ринку земель слід
здійснити наступні заходи:

— розмежувати повноваження між відомствами
і органами влади щодо здійснення контролю за ви�
користанням і охороною земель;

— встановити адміністративну відповідальність
землевласників та землекористувачів за погіршення
якісного стану грунтів;

— розробити критерії оцінки погіршення якості
грунтів та методологію здійснення контролю їх ро�
дючості

Так, гарним початком стало офіційне відкриття
9 вересня 2014 року проекту "Twinning "Допомога у
розвитку відкритого і прозорого ринку сільськогос�
подарських земель в Україні", що фінансується ЄС
Цей напрямок є особливо важливим для України, як
для країни з великим потенціалом у сфері сільсько�
го господарства.

Одним із принципів ЄС є дотримання так званої
концепції "відкритого ринку", що передбачає рівноп�
равність, прозорість та справедливу конкуренцію.
Саме задля впровадження відкритості  ринку
сільськогосподарських земель із січня 2014 до верес�
ня 2015 року працюватиме проект "Twinning. "Допо�
мога у розвитку відкритого і прозорого ринку
сільськогосподарських земель в Україні".

Проект реалізує консорціум у складі Голландсь�
кої Урядової служби управління земельними та вод�
ними ресурсами, Товариства з управління та реалі�
зації земель ФРН, Міністерства сільського господар�
ства Республіки Литви та Державного агентства зе�
мельних ресурсів України. Бюджет проекту складає
1,8 млн євро.

Уже на першому етапі Проекту розроблено за�
конопроекти, які спрощують життя українським
землевласникам. Один з них, зокрема, стосується
оренди землі. Для отримання кредиту в Україні не�
обхідно внести заставу, але це суперечить законо�
давству, оскільки земля не може бути об'єктом зас�
тави. Ще одним напрямом є розроблення законопро�
ектів про спрощення надання адміністративних по�
слуг, а також надання інформації з земельного ка�
дастру через мережу Internet.

Несподіванкою для українців стали нормативні
акти, прийняті у вересні цього року. Так, постано�
вою Кабінету Міністрів України "Про ліквідацію пуб�
лічного акціонерного товариства" Державний зе�
мельний банк" від 10 вересня 2014 р. № 418 ліквідо�
ваний Дерзембанк.
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Іншим документом є Постанова Кабінету
Міністрів України "Про оптимізацію системи цент�
ральних органів виконавчої влади" від 10 вересня
2014 р. № 442.

З метою оптимізації системи центральних органів
виконавчої влади та відповідно до пунктів 9 і 9�1
статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів
України постановив утворити Державну службу Ук�
раїни з питань геодезії, картографії та кадастру, ре�
організувавши Державне агентство земельних ре�
сурсів України шляхом перетворення.

Ліквідовано Державну інспекцію сільського гос�
подарства, поклавши функції із здійснення держав�
ного нагляду (контролю) в частині дотримання зе�
мельного законодавства, використання та охорони
земель усіх категорій та форм власності, родючості
грунтів — на Державну екологічну інспекцію.

Також зазначено покласти на Міністерство аг�
рарної політики та продовольства функції із забез�
печення формування державної політики щодо ви�
користання та охорони земель сільськогосподарсь�
кого призначення та на Державну реєстраційну
службу функції із здійснення державної реєстрації
речових прав на земельні ділянки та їх обтяжень.

Уже в перші місяці після прийняття даних доку�
ментів між науковцями розгорілася дискусія щодо
даних дій. Так, у жовтні 2014 року, був проведений
Круглий стіл Комітету з аграрного права, присвяче�
ний темі: "Реформа центральних органів виконавчої
влади, її вплив та наслідки для агропромислового
комплексу України", в якому взяли участь фахівці у
сфері земельного питання. Учасники зазначили, що
з ліквідацією Держсільгоспінспекції повністю зни�
кає система контрою в агропромисловому комплексі
нашої держави. Це призводить до відсутності дові�
ри на міжнародному ринку до нас як країни експор�
тера якісної та безпечної с/г продукції.

Таким чином, вважаємо, що Інспекцію необхід�
но було реорганізувати, а не ліквідувати, що на сьо�
годнішній день призвело до ряду невирішених та за�
гострених проблем на міжнародному рівні та на рівні
держави. Тому на сьогодні залишається безліч неви�
рішених проблем, у тому числі питання державного
контролю у сфері використання земель.

Вважаємо, що для удосконалення державного
контролю за використанням земель необхідне зап�
ровадження наступних заходів:

— прискорити розробку, погодження та затвер�
дження загальнодержавних та регіональних програм
використання земель, підвищення родючості грунтів,
охорони земель, в яких передбачити їх правове,
організаційне і фінансове забезпечення за рахунок
державного бюджету, а також коштів власників зе�
мель та орендарів;

— внести зміни в земельне законодавство щодо
уточнення повноважень органів виконавчої влади
при встановленні та зміні ними цільового призначен�
ня земель;

— удосконалити законодавство в галузі форму�
вання національної екологічної мережі, зокрема, по�
рядок викупу земель приватної власності, складу цих
земель, порядок їх вилучення для інших потреб;

— урегулювати на законодавчому рівні питання
проведення державного контролю за використанням
та охороною земель щодо повноважень Держсільс�
госпінспекції і Держекоінспекції в галузі регулюван�
ня ними земельних і екологічних відносин.

ВИСНОВКИ
Таким чином, без суттєвого удосконалення зако�

нодавчої бази для налагодження дієвого державно�
го контролю за використанням земель неможливо
стимулювати землевласників до раціонального ве�
дення землеробства.

Земельний контроль не повинен бути лише са�
мостійним видом діяльності, до змісту якої входять
збір інформації про підконтрольний об'єкт, її оп�
рацювання, оцінка й передача для прийняття управ�
лінських рішень. Він має стати елементом механіз�
му управління якістю земельних ресурсів, гарантією
їх охорони, реалізацією правових норм, які регулю�
ють ці заходи, способом забезпечення законності в
державному управлінні охорони земельних ре�
сурсів. Оцінка земельного контролю в такому ас�
пекті сприятиме підвищенню ефективності, зміц�
ненню його цілей, а відтак, і збереженню земель�
них ресурсів.

Перспективами подальших досліджень є вивчен�
ня досвіду країн ЄС стосовно державного контролю
у сфері використання земель.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Успішність впровадження ідей сталого розвитку в

Україні залежить від багатьох факторів і, в першу чергу, від
якості стратегій, що покликані його забезпечити на регіо�
нальному рівні. Вирішення природоохоронних проблем, що
виникають внаслідок зростання антропогенного наванта�
ження на довкілля починається з їх розв'язання в місцях
виникнення, тобто на регіональному рівні. Загострення цих
проблем викликає необхідність науково обгрунтованого
розроблення та поетапної реалізації регіональних стратегій
розвитку природоохоронної діяльності регіону. Дане питан�
ня є актуальним з огляду на те, що воно пов'язане з постав�
леними перед Україною завданнями. Зокрема розробляють�
ся стратегічні документи на найближчі 10—15 років, а саме:
Стратегія національної економічної політики України на
період до 2020 року і Стратегія соціально�економічного роз�
витку держави на цей період. Підготовлена й прийнята Енер�
гетична стратегія України до 2030 року, а деякі стратегічні
документи стосувались і більш віддаленої перспективи [1,
c. 51].
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Стаття присвячена питанню формування стратегії розвитку природоохоронної діяльності в регіоні з

економічної точки зору. Удосконалені методичні підходи до формування стратегії природоохоронної

діяльності регіону у системі цілеполягання, ретроспективному аналізі та оцінці поточного стану регіону,

вибору базової стратегії та її реалізації. Для аналізу та оцінки поточного стану природоохоронної сфери

економіки регіону та вибору базової стратегії її розвитку розроблена система ємнісних показників, яка

розбита на блоки. Вибір базової природоохоронної стратегії здійснюється на основі запропонованого

квадрантного методу використовуючи спеціальні критерії, що розроблені на основі ємнісних показників.

Запропоновано адаптовану до рівня українського регіону методику оцінки ефективності реалізації страB

тегії розвитку природоохоронної діяльності в регіоні, розроблену на основі показника істинних заощадB

жень.

This article is devoted to formation the development strategy of environmental protection of the region from

an economic point of view. Advanced methodological approaches to strategy development of environmental

protection in the region in the system of goalBsetting, a retrospective analysis and evaluation of the current

state, the choice of basic strategy and its implementation are developed. To analyze and assess the current state

of the environmental sector of the region economics and to choice the base of its development, has developed a

system of capacitive indicators which divided into blocks. Selection of basic environmental strategy is based on

the proposed method of using the quad specific criteria which developed on the basis of capacitive indicators.

Adapted to the Ukrainian region method of estimating the realization efficiency of the region's environmental

development strategy are proposed, which based on a measure of genuine savings.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми регіонального розвитку в контексті сталого

розвитку розв'язувалися вченими Долішним М.І., Дорогун�
цовим С.І., Трегобчуком В.М., Хлобистовим Є.В., Шевчуком
В.Я. та іншими. Проблематика формування регіональних
стратегій висвітлена в роботах Ансоффа І., Божкової В.В.,
Ілляшенка С.М., Куденко Н.В., Томпсона А. та інших.

Разом з тим, наукові дослідження організаційно�еконо�
мічних проблем природоохоронного розвитку регіону, маючи
на увазі весь накопичений досвід, на нашу думку, потребують
удосконалення методів розроблення та реалізації стратегій
розвитку регіону, науково�методичних підходів до аналізу
розвитку природоохоронної діяльності регіону та оцінки реа�
лізації регіональної стратегії з точки зору сталого розвитку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної роботи є формування науково�методич�

них підходів до організаційно�економічного обгрунтуван�
ня стратегії розвитку природоохоронної діяльності в регіоні
та оцінки стану природоохоронної сфери регіону.

__________________________________
* Матеріал підготовлений та публікується за підтримки ДФФД України в рамках україно�білоруського проекту Ф54.5/005
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В Україні у 2002 році тодішнім Міністерством економі�
ки та з питань європейської інтеграції було затверджено
"Методичні рекомендації щодо формування регіональних
стратегій розвитку" [2]. Нами для організаційно�економіч�
ного механізму розроблення стратегії розвитку природо�
охоронної сфери регіону пропонується удосконалити існу�
ючу методику наступним чином. Спочатку створити поетап�
ну систему цілеполягання, в яку ми включили: 1) мету та
підстави розроблення стратегії розвитку природоохорон�
ної сфери регіону; 2) місію регіону з точки зору його еколо�
го�економічного розвитку; 3) стратегічні цілі розвитку при�
родоохоронної діяльності регіону; 4) задачі стратегії роз�
витку природоохоронної діяльності регіону; 6) пріоритети
і напрямки розвитку природоохоронної сфери регіону.

Цілі і завдання формуються з порівняльного аналізу
регіонів між собою, або порівняння показників регіону із
загальнонаціональними. У першу чергу розглядаються по�
казники економічного розвитку, екологічного стану та ви�
користання природних ресурсів. Якщо вони будуть гірши�
ми ніж у інших регіонів, то в першорядних цілях буде не�
обхідність досягнення середньодержавних показників. Далі
ставляться завдання, які дозволять вийти на лідируючі по�
зиції в державі за даними показниками.

Ґрунтуючись на методиці системного підходу до роз�
роблення стратегії розвитку природоохоронної діяльності
регіону та на загальноприйнятих методиках розроблення
стратегій розвитку, нами було сформовано удосконалений
механізм розроблення та реалізації стратегії розвитку при�
родоохоронної сфери економіки регіону. Механізм скла�
дається із наступних 4 етапів:

1. Етап цілеполягання:
— мета та підстави розроблення стратегії розвитку при�

родоохоронної діяльності регіону;

— місія регіону з точки зору його еколого�економічно�
го розвитку;

— стратегічні цілі розвитку природоохоронної діяль�
ності регіону;

— задачі стратегії розвитку природоохоронної діяль�
ності регіону;

— пріоритети і напрями розвитку природоохоронної
діяльності регіону.

2. Аналітично�оціночний етап:
— аналіз існуючих стратегій, що мають спільні риси з

розроблюваною стратегією;
— ретроспективний аналіз розвитку природоохоронної

діяльності регіону;
— аналіз та оцінка сучасного стану природоохоронної

сфери регіону;
— порівняння стану природоохоронної сфери регіону

із ситуацією у країні в цілому.
3. Етап розроблення:
— обрання базової стратегії квадрантним методом;
— обрання цільових орієнтирів по блокам оцінки роз�

витку природоохоронної діяльності;
— формулювання поетапних планів дій;
— формування стратегії розвитку природоохоронної

діяльності регіону.
4. Етап реалізації:
— механізм реалізації стратегії;
— оцінка ефективності реалізації стратегії.
На етапі цілеполягання відбувається пошук місця роз�

роблюваної стратегії в системі еколого�економічного роз�
витку, тобто визначається, чи є розроблювана стратегія
розвитку природоохоронної сфери регіону продовженням
загальної стратегії еколого�економічного розвитку Украї�
ни, чи навпаки, вона є основою для розроблення.

Розроблена нами система цілеполягання стратегії роз�
витку природоохоронної діяльності регіону наведена на ри�
сунку 1.

Рис. 1. Система цілеполягання стратегії розвитку природоохоронної діяльності регіону

Складено автором.
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На аналітично�оціночному етапі попередньо аналізу�
ються стратегічні документи, зміст яких пересікається зі
стратегією, що розробляється. При цьому розглядаються
стратегічні документи та виокремлюються в цих цілі пов'я�
зані з природоохоронним розвитком.

Далі проводиться ретроспективний аналіз розвитку
природоохоронної сфери економіки регіону. За допомогою
ретроспективного аналізу досліджуються витрати регіону
на природоохоронну діяльність і отримані результати у виг�
ляді зміни впливу на довкілля регіону. Ретроспективний
аналіз проводиться за останніми 10 роками, для оцінки ста�
ну: 1) атмосферного повітря; 2) водних ресурсів; 3) земель�
них ресурсів; 4) поводження з відходами; 5) біорізноманіт�
тя.

Аналіз та оцінка сучасного стану природоохоронної
сфери економіки регіону. Стратегія розвитку регіону вра�
ховує економічну і екологічну сторони. Кожна зі сторін по�
винна проявляти себе так, щоб доповнювати і підтримувати
інші сторони життєдіяльності регіону для досягнення мети.
Тому ефективність і результативність діяльності кожної зі
сторін необхідно оцінювати показниками, які, також, дають
можливість визначити вплив цієї сторони на ефективність і
результативність інших сторін [3, с. 36].

Для того, щоб повністю розкрити сутність показників
ефективності, потрібно звернутись до визначення понят�
тя ефективності. У загальному виді ефективність є відно�
шенням корисного ефекту (результату) до витрат на його
одержання [4]. Ми проаналізували різні аспекти розвитку
природоохоронної сфери економіки регіону, нормативну
документацію по стратегічному розвитку та методики в
природоохоронній сфері. Це дозволило нам розробити си�
стему, що містить показники для оцінки та аналізу розвит�
ку природоохоронної сфери економіки регіону. За допо�
могою цих показників можна оцінити ефективність роз�
витку природоохоронної сфери економіки регіону, та по�
рівняти її з аналогічним показником по країні. Крім того,
оскільки ми пропонуємо формувати стратегію розвитку
природоохоронної сфери регіону за допомогою методики
обрання базової стратегії, то ця система є основою для
обрання базової стратегії. Нами запропонована система,
що включає 16 показників, які об'єднані у 4 блоки (по 4
показники у кожному блоці): блок показників ресурсовід�
дачі від споживання природних ресурсів у регіоні, блок
показників екологічної ефективності економіки регіону,
блок вартісної ємності відновлення природних ресурсів у
регіоні, блок вартісної ємності запобігання забрудненню
довкілля у регіоні.

1. Блок показників ресурсовіддачі від споживання при�
родних ресурсів у регіоні. Сутність розроблених показників
полягає у питомій величині результату економічної діяль�
ності регіону на одиницю вартості спожитого для цього при�
родного ресурсу. Для регіону цей показник розраховуєть�
ся як відношення валового регіонального продукту до
кількості спожитого природного ресурсу регіоном у
вартісній формі:

 

i
i К

ВРПЕС = (1),

де ЕС
і
 — показник ресурсовіддачі від споживання і�того

ресурсу;
ВРП — валовий регіональний продукт, грн.;
К

і
 — кількість спожитого і�того природного ресурсу

економікою регіону у вартісній формі, грн.
Ресурсовіддачу від споживання природних ресурсів

пропонуємо розраховувати по споживанню наступних і�тих
природних ресурсів (4 показники):

а) Показник ресурсовіддачі споживання водних ре�
сурсів. Розраховувати обсяг спожитих водних ресурсів у
регіоні у вартісній формі пропонується за використанням
води на виробничі потреби, зрошення та сільське господар�
ство. В Україні відсутній ринок водних ресурсів, законодав�
чо не визначено вартість води, а платять за неї, точніше за її
використання, господарюючі суб'єкти у вигляді податку.
Згідно з діючомим Податковим Кодексом України в державі
діє збір за спеціальне використання води. Ставки збору за
спеціальне використання поверхневих і підземних вод ука�
зані у статті 325 Податкового Кодексу України [5]. Вартість
спожитих водних ресурсів будемо розраховувати за ними,
в залежності від джерела з якого забрана вода.

б) Показник ресурсовіддачі споживання енергетично�
го ресурсу, до якого входить: нафта сира (включаючи газо�
вий конденсат), газ природний, бензин моторний, газойлі

(дизельне паливо), кам'яне вугілля. Споживання цих ре�
сурсів у вартісній формі пропонується обчислювати як до�
буток середньорічної ринкової вартості на кількість ресур�
су, спожитого економікою регіону.

в) Показник ресурсовіддачі споживання неенергетич�
ного мінерального ресурсу, до якого входить: руди металів
(чорних та кольорових) та будівельні матеріали (вапняк,
глина, пісок). Споживання цих ресурсів у вартісній формі
пропонується обчислювати як добуток середньорічної рин�
кової вартості на кількість ресурсу, спожитого економікою
регіону.

г) Показник ресурсовіддачі споживання земельних ре�
сурсів. Для земельних ресурсів розраховується наступний
показник ресурсовіддачі для регіону:

зем
зем К

WЕС = (2),

де ЕС
зем

 — показник ресурсовіддачі від споживання зе�
мельних ресурсів;

К
зем

 — вартість земельних ресурсів, зокрема ріллі та пе�
релогів, що використовуються для отримання сільськогос�
подарської продукції, в даному випадку зерна всіх видів.
Пропонуємо розраховувати як добуток площі ріллі та пе�
релогів регіону і показника річної нормативної грошової
оцінки 1 гектара ріллі та перелогів, грн.;

W — вартість валового збору зернових і насіння соняш�
нику, отриманого з даних земель, грн.

Оскільки нами запропоновано розраховувати показник
лише для ріллі та перелогів, то їх нормативну грошову оцін�
ку можна отримати із показників нормативної грошової
оцінки Держземагенства України.

2. Блок показників екологічної ефективності економі�
ки регіону. Сутність розроблених показників полягає у пи�
томій величині результату економічної діяльності регіону
на одиницю збитку від забруднення довкілля, що спричине�
ний цією діяльністю. Цей показник розраховується як відно�
шення валового регіонального продукту регіону до збитку
від забруднення довкілля внаслідок економічної діяльності
регіону:

j
j М

ВРПЕЗ = (3),

де ЕЗ
j 
— показник екологічної ефективності економіки

регіону по j�тому збитку від забруднення регіону;
ВРП — валовий регіональний продукт, грн.;
М

j
 — сумарний збиток j�того виду від забруднення дов�

кілля, грн. Сумарний збиток пропонується розраховувати
як добуток маси забруднення і питомих збитків від забруд�
нення. Величини питомих економічних збитків від викидів
шкідливих речовин в атмосферу та забруднення водних ре�
сурсів наведені в [6, с. 112—117]. Величина збитку від ви�
кидів діоксину вуглецю як вартість граничного глобального
збитку дорівнює 20 дол. США за 1 т викинутого СО

2
 [7, c.

12].
Екологічну ефективність економіки регіону пропонує�

мо розраховувати по наступних видах збитків від забруд�
нення природних ресурсів (4 показника):

а) Показник екологічної ефективності економіки регіо�
ну по збитку від забруднення атмосферного повітря в ре�
гіоні: від викидів шкідливих речовин у повітря стаціонар�
ними і пересувними джерелами (пил, сірчистий газ, окси�
ди азоту, фтористі сполуки, фенол, оксид вуглецю, вугле�
водні).

б) Показник екологічної ефективності економіки регі�
ону по збитку від забруднення атмосферного повітря в ре�
гіоні: від викидів діоксину вуглецю у повітря стаціонарними
і пересувним джерелами.

в) Показник екологічної ефективності економіки ре�
гіону по збитку від забруднення водних ресурсів в регіоні:
від скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти (зважені
речовини, нафтопродукти, солі важких металів, органічні
речовини, пестициди).

г) Показник екологічної ефективності економіки регіо�
ну по збитку від забруднення земельних ресурсів в регіоні:
від забруднення земельних ресурсів мінеральними добри�
вами (азот, фосфор, калій) і пестицидами.

3. Блок показників вартісної ємності відновлення при�
родних ресурсів у регіоні. Дані показники розраховуються
для наступних природних ресурсів (4 показника): водних
ресурсів, земельних ресурсів, лісових ресурсів та біоре�
сурсів.
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а) Показник вартісної ємності відновлення водних ре�
сурсів в регіоні. Він має наступний вигляд (розроблено ав�
тором):

 

В

В
вВ С

Vk = (4),

де V
В
 — вартість відновлених водних ресурсів суб'єкта�

ми господарської діяльності за час t;
С

В
 — поточні витрати суб'єктів господарської діяльності

на очищення зворотних вод за час t.
б) Показник вартісної ємності відновлення лісових ре�

сурсів в регіоні. Має наступний вигляд (розроблено авто�
ром):

Л

Л
вЛ С

Vk = (5),

де V
Л 

— вартість відновлених лісових ресурсів суб'єкта�
ми господарської діяльності за час t;

С
Л 

— поточні витрати суб'єктів господарської діяльності
на відновлення лісових ресурсів за час t.

в) Показник вартісної ємності відновлення земельних
ресурсів в регіоні. Має наступний вигляд (розроблено ав�
тором):

З

З
вЗ С

Vk = (6),

де V
З
 — вартість відновлених земельних ресурсів су�

б'єктами господарської діяльності за час t;
С

З
 — поточні витрати суб'єктів господарської діяльності

на відновлення земельних ресурсів за час t.
г) Показник вартісної ємності відновлення біоресурсів

в регіоні. Для розрахунку коефіцієнту необхідно визначити
вартість відновлених біоресурсів. Відновлення відбуваєть�
ся шляхом поновлення популяції тварин та рослин.

Показник ємності відновлення біоресурсів (розробле�
но автором):

Б

Б
вБ C

Vk = (7),

де V
Б
 — вартість відновлених біоресурсів суб'єктами

господарської діяльності за час t;
С

Б
 — поточні витрати суб'єктів господарської діяльності

на відновлення біоресурсів за час t.
Більш детальний розгляд результатів дослідження по

блоку показників вартісної ємності відновлення природних
ресурсів у регіоні викладений автором у [8, с. 15—19].

4. Блок вартісної ємності запобігання економікою за�
бруднення довкілля у регіоні. Запропоновані нами показ�
ники вартісної ємності запобігання забрудненню довкілля
ми пропонуємо розраховувати як відношення відверненого
збитку від забруднення довкілля регіоном до поточних ви�
трат в регіоні на охорону довкілля. Даний показник пропо�
нуємо розраховувати за наступною формулою (розробле�
но автором):

 

U

U
зU С

ВЗg = (8),

де g
зU

 — показник ємності запобігання забруднення дов�
кілля U�того виду у регіоні;

ВЗ
U
 — відвернений збиток від забруднення U�того виду

регіону, грн. Відвернений збиток розраховується як добу�
ток маси шкідливих речовин, що не потрапили у довкілля
внаслідок природоохоронних заходів на питомий показник
збитку від забруднення;

С
U
 — поточні витрати в регіоні на охорону довкілля U�

того напряму, грн.
Вартісну ємність запобігання економікою забрудненню

довкілля у регіоні пропонуємо розраховувати по запобіган�
ню забрудненню наступних U�тих природних ресурсів (4
показники):

а) Показник вартісної ємності запобігання забруднен�
ню атмосферного повітря в регіоні: від викидів шкідливих
речовин у повітря стаціонарними джерелами і пересувними
джерелами (пил, сірчистий газ, оксиди азоту, фтористі спо�
луки, фенол, оксид вуглецю, вуглеводні) та від викидів діок�
сину вуглецю у повітря стаціонарними джерелами і пере�
сувними джерелами.

б) Показник вартісної ємності запобігання забруднен�
ню водних ресурсів в регіоні: від скидів забруднюючих ре�
човин у водні об'єкти (зважені речовини, нафтопродукти,

солі важких металів, органічні речовини, пестициди).
в) Показник вартісної ємності запобігання забруднен�

ню земельних ресурсів в регіоні: від забруднення земель�
них ресурсів мінеральними добривами (азот, фосфор, калій)
і пестицидами.

г) Показник вартісної ємності запобігання забруднен�
ню довкілля в результаті потрапляння відходів, зокрема
токсичних (1�4 класів небезпеки). В цьому випадку відвер�
нений збиток розраховується як екологічні втрати від спе�
ціального розміщення відходів.

Для оцінки ефективності розвитку природоохоронної
діяльності регіону розраховується зведений динамічний
показник (зведений індекс) по кожному із 4 блоків за 2 роки:
останній і попередній, та загальний показник ефективності.
Зведені показники розраховуються за 2 роки тому, що для
знаходження ефективності розвитку природоохоронної
діяльності регіону дані показники слід розглядати в ди�
наміці. У нас ефективність динаміки всіх показників має
однаковий напрям, в нашому випадку це зростання. Нега�
тивна динаміка показників вкаже на неефективний розви�
ток природоохоронної діяльності регіону.

Зведені індекси розраховуються на основі простих
індексів, які в свою чергу розраховуються як відношення
кожного із 16 показників в останньому році до його значен�
ня у попередньому році. Верхній індекс п у формулах вка�
зує на показник у попередньому році, а індекс о — на по�
казник у останньому році. Для блоку 1 індекси розрахову�
ються за наступною формулою (розроблено автором):

)4,1(,)( == і
ЕС
ЕСІ п

і

о
іi

EC (9).

Для блоку 2 індекси розраховуються за наступною фор�
мулою (розроблено автором):

)4,1(,)( == j
ЕЗ
ЕЗ

І п
j

о
jj

ЕЗ (10).

Для блоку 3 індекси розраховуються за наступною фор�
мулою (розроблено автором):

)4,1(,)( == Q
k
k

І п
вQ

о
вQQ

k (11).

Для блоку 4 індекси розраховуються за наступною фор�
мулою (розроблено автором):

)4,1(,)( == U
g
gІ п
зU

о
зUU

g (12).

Тепер представимо формули для розрахунку зведених
індексів. Для блоку 1 зведений індекс розраховується за
наступною формулою (розроблено автором):

4

1
∑
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=

i
іп

і

о
і

ЕС а
ЕС
ЕСІ (13),

де а
і
 — вагові коефіцієнти, їх значення визначені екс�

пертним методом: а
1
=0,4; а

2
=0,22; а

3
=0,1; а

4
=0,28.

Для блоку 2 зведений індекс розраховується за наступ�
ною формулою (розроблено автором):

4

1
∑
=

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅=

Q
Qп

вQ

о
вQ

k c
k
k

І (14),

де b
j
 — вагові коефіцієнти, їх значення визначені екс�

пертним методом: b
1
=0,36; b

2
=0,2; b

3
=0,32; b

4
=0,12.

Для блоку 3 зведений індекс розраховується за наступ�
ною формулою (розроблено автором):

,
4

1
∑
=

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅=

Q
Qп

вQ

о
вQ

k c
k
k

І (15),

де c
Q
 — вагові коефіцієнти, їх значення визначені екс�

пертним методом: c
1
=0,4; c

2
=0,16; c

3
=0,3; c

4
=0,14.

Для блоку 4 зведений індекс розраховується за наступ�
ною формулою (розроблено автором):

4

1
∑
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=

U
Uп

зU

о
зU

g d
g
gІ (16),

де d
U
 — вагові коефіцієнти, їх значення визначені екс�

пертним методом: d
1
=0,35; d

2
=0,35; d

3
=0,12; d

4
=0,18.

Загальний показник ефективності розвитку при�
родоохоронної діяльності регіону пропонуємо роз�
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рівні. При цьому у випадку А�F стратегія
може бути не потрібна.

В) Стратегія відновлення полягає у на�
рощуванні розвитку природоохоронної
діяльності на досягнутому рівні.

С) Стратегія перетворення полягає у
перегляданні еколого�економічної діяль�
ності в бік зосередження на природоохо�
ронній діяльності.

D) Стратегія виходу із кризи полягає
у перебудові всіх сфер економічної діяль�
ності на новій природоохоронній основі.
У випадку D�H стратегія виходу із кризи
потрібна в першу чергу на державному
рівні.

Після цього базові стратегії розгор�
таються та уточнюються. Це можна зро�
бити за допомогою результатів порівнян�
ня показників розвитку природоохорон�
ної діяльності у регіоні та державі. Далі
оцінюються цільові напрями.

Визначення цільових напрямів по
кожному із показників. Ці показники по�
винні бути не гірше, ніж у попередні роки.
Далі перевіряється, чи не протирічать
цільові напрями загальнодержавним доку�
ментам.

Впровадження стратегії розвитку
природоохоронної діяльності регіону в
систему стратегічного планування. Впро�
вадження здійснюється на основі ураху�
вання вищеназваних цільових напрямків
на кожному із попередніх етапів форму�
вання стратегії.

Опис стратегії розвитку природоохо�
ронної діяльності регіону. На цьому етапі
здійснюється оформлення стратегії у виг�
ляді офіційного документу. Далі слідує
затвердження цього документу та інфор�
мування про нього громадськості.

Реалізація стратегії розвитку приро�
доохоронної діяльності регіону. Цей ме�
ханізм необхідно розуміти як процес
цілеспрямованої зміни значень всіх по�
казників, що описують його початковий,
заданий, досягнутий і нормативний стан,
порівняння яких надає інформацію про
досягнення стратегічних і тактичних гра�
ниць або відхилення від наміченого руху.
Структурно механізм представляє собою
складну систему блоків, що забезпечують
генерацію і цільову композицію стратегії;
її реалізацію шляхом правильних ме�
тодів, засобів та інструментів для розвит�
ку регіону; стеження за траєкторіями і
горизонтами розвитку; контроль дій і ре�
зультатів; корегування регуляторів і
цілей (рис. 4).

Оцінка ефективності реалізації стра�
тегії розвитку природоохоронної діяль�
ності регіону. Оцінка реалізації стратегії
відбувається шляхом розрахунку розроб�
лених індикаторів і порівняння їх із зап�
ланованими і минулими. На основі аналі�
зу результатів порівняння приймається
рішення, чи потрібно вносити корективи
в методику розроблення стратегії приро�
доохоронної діяльності регіону.

На нашу думку для оцінки реалізації стратегії потрібен
показник, що об'єднає у собі всі необхідні індикатори. В
якості індикатору оцінки ефективності реалізації стратегії
розвитку природоохоронної діяльності регіону України як
фактора стійкого розвитку може стати показник істинних
заощаджень, модифікований під специфіку розвитку украї�
нських регіонів.

Показник "істинних заощаджень" був запропонований
Світовим Банком. "Істинні заощадження" — це швидкість
накопичення національних заощаджень після належного
обчислення виснаження природних ресурсів і збитку від
забруднення навколишнього середовища [9, с. 53].

 Нами запропоновано свій варіант методики розрахун�
ку показника істинних заощаджень для регіону, який назва�

Рис. 4. Схема структури механізму реалізації стратегії природоохоронного
розвитку регіону

Складено автором.

но як "показник істинних заощаджень українського регіо�
ну". Методика його розрахунку адаптована до регіональ�
ного рівня нашої держави, що більш детально враховує особ�
ливості розвитку українських регіонів і уточнена урахуван�
ням виснаження земельних ресурсів у регіоні.

Показник істинних заощаджень українського регіону
потрібен в якості індикатора, що характеризує оцінку ефек�
тивності реалізації стратегії розвитку природоохоронної
діяльності регіону. Відносно особливостей розвитку регі�
онів України, запропоновано модифікований варіант роз�
рахунку істинних заощаджень (удосконалено автором):

ІЗ
УР

=[(ВРП ВНР ВРБ) АКР]+ВО ВПР ЕВР (20).
де ІЗ

УР
 — показник істинних заощаджень українського

регіону,
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[(ВРП ВНР ВРБ) АКР] — чисті внутрішні заощаджен�
ня регіону,

(ВРП ВНР ВРБ) — валові внутрішні заощадження ре�
гіону,

ВРП — валовий регіональний продукт,
ВНР — витрати населення регіону,
ВРБ — видатки регіонального бюджету,
АКР — амортизація капіталу регіону,
ВО — видатки на освіту з регіонального бюджету,
ВПР — виснаження природних ресурсів регіону,
ЕВР — екологічні втрати регіону у грошовій формі.
Розглянемо цей показник більш детально. Чисті

внутрішні заощадження розраховуються як валові
внутрішні заощадження мінус знецінення вироблених
активів. Валові внутрішні заощадження розраховують�
ся як різниця між внутрішнім валовим продуктом і су�
купними приватними та державними витратами. На
рівні українського регіону валові внутрішні заощаджен�
ня регіону ми пропонуємо розраховувати як різницю
між валовим регіональним продуктом ВРП і сукупни�
ми витратами населення регіону на придбання товарів
та послуг ВНР та видатками регіонального бюджету
ВРБ. Щоб отримати чисті внутрішні заощадження рег�
іону, із отриманого значення валових внутрішніх зао�
щаджень регіону віднімаємо амортизацію капіталу ре�
гіону АКР.

Далі до чистих внутрішніх заощаджень регіону додають�
ся видатки на освіту з регіонального бюджету ВО і
віднімається значення виснаження природних ресурсів ре�
гіону ВПР та величину збитків від забруднення навколиш�
нього середовища ЕВР у регіоні.

Величину збитків від забруднення навколишнього сере�
довища ЕВР по регіону пропонуємо розраховувати як еко�
логічні втрати від забруднення довкілля за витратною оцін�
кою. Сутність цього виду оцінки полягає у використанні для
розрахунку нормативів, ставок екологічних платежів і
зборів та прямих витрат на екологічні цілі.

Виснаження природних ресурсів регіону пропонуємо
розраховувати до таких характерних для України основних
природних ресурсів: водні ресурси, земельні ресурси, лісові
ресурси, нафта, природний газ, кам'яне вугілля, залізна руда
(розроблено автором):

1
∑
=

=
п

і
іВРВПР (21),

де ВПР — виснаження природних ресурсів українсько�
го регіону, грн.;

ВР
і
 — виснаження і�того природного ресурсу регіону

(водні ресурси, земельні ресурси, лісові ресурси, нафта,
природний газ, кам'яне вугілля, залізна руда), грн.

Величина виснаження природних ресурсів розрахо�
вується шляхом добутку кількості видобутого ресурсу
на різницю ринкової вартості одиниці ресурсу і вартості
його отримання (видобування). Якщо мова йде про на�
фту, природний газ, кам'яне вугілля, залізну руду та
лісові ресурси, то їх виснаження розраховується як до�
буток кількості видобутого у регіоні кожного ресурсу
на різницю його ринкової вартості і вартості його отри�
мання (видобування). Для водних ресурсів виснаження
розраховується як добуток безповоротного забору води
в регіоні із поверхневих і підземних джерел на ставку
збору за спеціальне використання поверхневих і підзем�
них вод, що наведені в статті 325 Податкового Кодексу
України [5].

Потрібно виділити нашу пропозицію про необхідність
урахування показника виснаження земельних ресурсів у
регіоні, хоча базова методика істинних заощаджень цього
не передбачає через складність обчислення ступеня їх вис�
наження в масштабах країни. Для земельних ресурсів вис�
наження пропонуємо розраховувати як добуток маси втра�
ченого гумусу у регіоні на вартість одиниці маси гумусу в
Україні (розроблено автором):

гвгзем VтВР ⋅= (22),
де ВР

зем
 — виснаження земельних ресурсів регіону, грн.;

т
вг

 — маса втраченого гумусу у регіоні, т;
V

г
 — вартість одиниці маси гумусу в Україні, грн.

ВИСНОВКИ
Стратегія регіонального природоохоронного роз�

витку являє собою заснований на системному аналізі

стану і минулого розвитку спосіб його послідовної рац�
іональної трансформації певними методами та інстру�
ментами шляхом узгоджених дій  господарських
суб'єктів різних рівнів, спрямованих на досягнення за�
гальної мети.

Розроблення стратегії розвитку природоохоронної
діяльності регіону вимагає системного підходу. Такий підхід
дозволить розробити якісну стратегію, що максимально
відповідатиме потребам регіону.

Література:
1. Жарова Л.В. Макроекономічне регулювання приро�

доохоронної діяльності: монографія / Л.В. Жарова; за наук.
ред. проф. Є.В. Хлобистова. — Суми: Університетська кни�
га, 2012 — 296 с.

2. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо
формування регіональних стратегій розвитку. Наказ
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
України № 224 від 29.07.2002.

3. Рач В.А. Управління проектами: практичні аспекти
реалізації стратегій регіонального розвитку: навч. посіб.
/ В.А. Рач, О.В. Россошанська, О.М. Медведєва; за ред.
В.А. Рача. — К.: "К.І.С.", 2010. — 276 с.

4. Ефективність / Вікіпедія — вільна енциклопедія [Елек�
тронний ресурс]. — Режим доступу: — http://
uk.wikipedia.org/wiki/Ефективність

5. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755�
VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу: — http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755�17

6. Методи оцiнки екологiчних втрат: монографiя / За
ред. д.е.н. Л. Г. Мельника та к.е.н. О. I. Карiнцевої. — Суми:
ВТД "Унiверситетська книга", 2004. — 288 с.

7. Диксон Дж. Новый взгляд на богатство народов.
Индикаторы экологически устойчивого развития / Дж.
Диксон, Ж. Бэккес, К. Гамильтон, А. Кант, Э. Латц, С.
Педжиола, Ж. Хи // Пер. с англ.; предисл. С. Н. Бобы�
лев, В. Н. Сидоренко. — 2�ое изд. — М.: Весь Мир, 2003.
— 128 с.

8. Вороненко В. І. Ефективність відновлення природних
ресурсів в еколого�економічній стратегії розвитку регіону
[Текст] / В. І. Вороненко // Вчені записки Університету
"КРОК". — 2013. — Вип. 34. — С. 12—22.

9. Хуранова З. Б. Обеспечение устойчивого социо�эко�
лого�экономического развития региона. — Нальчик, 2011.
— 162 с.

References:
1. Zharova, L.V. (2012), Makroekonomichne rehuliuvannia

pryrodookhoronnoi diial'nosti [Macroeconomic environmental
control], Universytets'ka knyha, Sumy, Ukraine.

2. Ministry of Economy and European Integration of
Ukraine (2002), "On Approval of the recommendations for the
establishment of regional development strategies", available at:
http ://www.rv .gov.ua/sitenew/data/upload/photo/
REGrozv.doc (Accessed 22 August 2014).

3. Rach, V.A. (2010), Upravlinnia proektamy: praktychni
aspekty realizatsii stratehij rehional'noho rozvytku [Project
Management: Practical aspects of regional development
strategies], K.I.S., Kyiv, Ukraine.

4. Wikipedia, the Free Encyclopedia (2014), "Efficiency",
available at: http://uk.wikipedia.org/wiki/Ефективність
(Accessed 22 August 2014).

5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine
"Tax Code of Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/2755�17 (Accessed 22 August 2014).

6. Melnyk, L.G. and Karintseva, O.I. (2004), Metody otsinky
ekolohichnykh vtrat [Methods for assessment of ecological
losses], Universytets'ka knyha, Sumy, Ukraine.

7. Dykson, Dzh. Bekkes, Zh. Hamyl'ton, K. Kant, A. Latts,
E. Pedzhyola, S. (2003), Novyj vzgljad na bogatstvo narodov.
Indikatory jekologicheski ustojchivogo razvitija [Expanding the
Measure of Wealth. Indicators of Environmentally Sustainable
Development], Ves' Mir, Moscow, Russia.

8. Voronenko, V.I. (2013), "The effectiveness of restoration
of natural resources in the eco�economic development strategy
of the region", Scientific notes of "KROK" University, vol. 34,
pp. 12—22.

9. Khuranova, Z.B. (2011), Obespechenie ustojchivogo
socio�jekologo�jekonomicheskogo razvitija regiona [Ensuring
sustainable socio�ecological�economic development of the
region], Nal'chik, Russia.
Стаття надійшла до редакції 30.11.2014 р.



107www.economy.in.ua

Економiка та держава № 1/2015

ВСТУП
Найважливішою умовою виходу на якісні показни�

ки готельного обслуговування є наявність відповідного
кадрового потенціалу, приведення його чисельності,
кваліфікації та структури у відповідність до вимог су�
часного рівня розвитку свери туризму. Це, перш за все,
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ

ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

УКРАЇНИ
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PRODUCTIVITY OF PEOPLE WORKING IN THE HOTEL INDUSTRY UKRAINE

В умовах фінансовоBекономічної кризи та політичної нестабільності в Україні спостерігається дисбаB

ланс між показниками забезпеченням персоналом і його навантаженням в готельних підприємствах УкB

раїни. Обгрунтовано питання оцінки показників продуктивності праці персоналу з врахуванням галузеB

вої специфіки підприємств готельного господарства, встановлено, що об'єктивна оцінка спрямовується

на виявлення мотивів, що спонукають до високопродуктивної праці, сприятиме вдосконаленню її оргаB

нізації, створенню обгрунтованої системи матеріального та нематеріального стимулювання як окремого

працівника, так і колективу в цілому у відповідності до кількості та якості затраченої праці, на основі

індивідуальних здатностей працівників. Доведено, що продуктивність праці персоналу підприємств гоB

тельного господарства України в регіонах залежить від кількості готелів, середньої місткості одного гоB

телю, відносної зміни середньооблікової кількості штатних працівників готелів, частки іноземців відносB

но загальної кількості приїжджих, укомплектованості приїжджих персоналом готелю. продуктивність

праці персоналу підприємств готельного господарства України в регіонах залежить від місткості готелю,

складу його номерного фонду та завантаження персоналу.

The most important condition of entering the hotel service quality indicators is that adequate human

resources, bringing its number, qualifications and structures in compliance with the current level of drilling

tourism. This primarily involves measures to improve organizational and economic conditions in the industry.

That comes to creating the necessary organizational and financial conditions for the development of this sphere

and professional work in it, to play and tide staff in the required quantity and quality for professional staff.

As the financial and economic crisis and political instability in Ukraine there is an imbalance between the

indicators of the staff and its load in hotel enterprises of Ukraine. It is therefore extremely important at this time

is the introduction of modern methods and approaches to the formation of the staff of the hotel business, new

standards of hotel service with positions regulation requirements for personnel, to the improvement of material

incentives. The purpose of the article is to study the productivity of people working in the hotel industry of

Ukraine and identifying key issues in this process. Grounded the assessment of performance indicators of staff

with regard to the specific sector of hotel management, found that an objective assessment aimed at identifying

the reasons that motivate to effective work, will improve its organization, creating a sound system of material

and nonBmaterial incentives as the individual worker and the team as a whole according to the quantity and

quality of labor spent, based on individual abilities of employees. Proved that the productivity of people working

in the hotel industry in Ukraine regions depends on the number of hotels, the average capacity of a hotel, the

relative change in the average number of staff accommodation, the proportion of foreigners relative to the total

number of visitors visiting completeness of the property. productivity of people working in the hotel industry in

Ukraine regions depends on the capacity of the hotel, part of his room stock and loading personnel.

Ключові слова: персонал, матеріальне стимулювання, управління матеріальним стимулюванням персона�
лу, підприємство готельного господарства, продуктивність праці.

Key words: personnel, financial incentives, material incentives management staff, hotel management company,
productivity.

передбачає заходи щодо поліпшення організаційно�еко�
номічного стану в галузі. Тобто йдеться про створення
необхідних організаційно�фінансових умов для розвит�
ку цієї сфери та професійної діяльності в ній, для відтво�
рення і припливу кадрів в необхідній кількості та якості
за професійним складом.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Загальним питанням управління персоналом
приділено увагу багатьма авторами, зокрема в го�
тельному господарстві представлені в роботах М.
Бойко [1], М. Босовської [2], Н. Бунтової [3], Н.
Гуляєвої [4], А. Мазаракі [5], С. Мельниченко [6],
Т.І. Ткаченко [6] та інших. Актуальним залишаєть�
ся питання оцінки персоналу з врахуванням галу�
зевої специфіки підприємств готельного госпо�
дарства, об'єктивна оцінка спрямовується на ви�
явлення мотивів, що спонукають до високопро�
дуктивної праці, сприятиме вдосконаленню її
організації, створенню обгрунтованої системи
матеріального та нематеріального стимулювання
як окремого працівника, так і колективу в цілому
у відповідності до кількості та якості затраченої
праці, на основі індивідуальних здатностей прац�
івників, а необ'єктивна, формальна чи упередже�
на оцінка породжує у значної кількості праців�
ників байдуже ставлення до праці, незацікав�
леність як в індивідуальних, так і в спільних, за�
гальних результатах.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Мета статті полягає у дослідженні продуктивності

праці персоналу підприємств готельного господарства
України та визначення основних проблем цього проце�
су.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Станом на 1 січня 2014 року в галузі працювало 28,9

тис. осіб, у тому числі керівники та керівні працівники
— 4,7 тис. осіб, спеціалісти — 15,4 тис. осіб, технічні
службовці — 1,4 тис. осіб, робітники — 7,4 тис. осіб [7].

Для цілей нашого дослідження достатньо охопити
вибірку обсягом 50 підприємств готельного господар�
ства України, обраних у випадковий спосіб. Вибірка
здійснена за матеріалами Агентства з розвитку інфрас�
труктури фондового ринку України [8] з необхідним
уточненням матеріалів, які представляли цікавість, у
керівників обраних підприємств.

У цілому в дослідженні взяли участь підприємства
готельного господарства з різних регіонів України: Ав�
тономна Республіка Крим (3), Вінницька область (2),
Волинська область (2), Дніпропетровська область (3),
Донецька область (2), Закарпатська область (1), Запор�
ізька область (2), Кіровоградська область (1), Лугансь�
ка область (2), м. Київ (13), м. Севастополь (1), Мико�
лаївська область (1), Одеська область (1), Полтавська
область (2), Сумська область (1), Тернопільська область
(1), Харківська область (2), Херсонська область (1),
Хмельницька область (1), Чернігівська область (3). Та�
ким чином, вдалося охопити практично всю територію
України.

За організаційно�правовою формою обрано при�
ватні акціонерні товариства — 16, публічні акціонерні
товариства — 16, відкриті акціонерні товариства — 6,
закриті акціонерні товариства — 12.

За кількістю зірок: 1—2* — 2 підприємства, 3* — 33
підприємства, 4* — 13 підприємства, 5* — 2 підприєм�
ства.

За величиною доходу в 2013 р. більшість підприємств
вибірки потрапили в діапазон щодо значень від 1 до 10
млн грн. Ще 28,0% мають дохід понад 10 млн грн.

За кількістю місць поселення виділено 2 групи
підприємств: більшою за 100 — група А (19,4%), меншою
за 100 — група Б (80,6%). Вибірка охопила основні типи
підприємств готельного господарства, розташовані по
всій території України (рис. 1).

Беручи до уваги розміри території України, а також
соціально�економічну диференціацію її регіонів, при
аналізі стану діяльності та регіональних трансформа�
ційних змін, неможливо абстрагуватися від територіаль�

ної ознаки. Основу регіональної диференціації в роз�
витку готельної сфери становлять об'єктивні (гео�
графічні, кліматичні, культурно�історичні, етнічні та ін.)
фактори. Істотний вплив справляють також і фактори
регуляторного характеру, обумовлені рівнем розвитку
туристсько�готельної індустрії в регіонах.

Досліджуючи регіональні особливості організації
цієї діяльності на основі методології статистичного
аналізу формуються характеристики сукупності еко�
номічних, кліматогеографічних, екологічних та інших
ознак регіонів, а також показників функціонування
підприємств і організацій регіональних готельних ком�
плексів.

З огляду на географічну, історичну, етнокультурну
різноманітність регіонів, доцільно для дослідження ви�
користати процедуру кластерного аналізу.

Кластерний аналіз — це спосіб угруповання бага�
товимірних об'єктів, заснований на представленні ре�
зультатів окремих спостережень точками підходящого
геометричного простору з подальшим виділенням груп
як "згустків" цих точок (кластерів). "Кластер" (cluster)
в англійській мові означає "згусток", "гроно винограду",
"скупчення зірок". Даний метод дослідження отримав
розвиток в останні роки в зв'язку з можливістю ком�
п'ютерної обробки великих баз даних.

Кластерний аналіз припускає виділення компактних,
віддалених один від одного груп об'єктів, відшукує "при�
родне" розбиття сукупності на області скупчення
об'єктів. Він використовується, коли вихідні дані пред�
ставлені у вигляді матриць близькості або відстаней між
об'єктами або у вигляді точок у багатовимірному про�
сторі. найбільш поширені дані другого виду, для яких
кластерний аналіз орієнтований на виділення деяких
геометрично віддалених груп, усередині яких об'єкти
близькі.

Вибір відстані між об'єктами є вузловим моментом
дослідження, від нього багато в чому залежить остаточ�
ний варіант розбиття об'єктів на класи при даному ал�
горитмі розбиття.

Існує велика кількість алгоритмів кластерного ана�
лізу, їх можна розділити за способом побудови клас�
терів на 2 типи: еталонні і не еталонні. В процедурах ета�
лонного типу на множині об'єктів задається кілька ви�
хідних зон, з яких починає працювати алгоритм. Етало�
ни можуть являти собою початкове розбиття на класи,
зокрема, центр ваги класу. Після завдання еталонів ал�
горитм виробляє класифікацію, іноді змінюючи певним
способом еталони.

Задача кластерного аналізу полягає в тому, щоб на
підставі інформації, яка містяться в множині об'єктів,
розбити множину об'єктів на певну кількість кластерів
(підмножин) так, щоб кожен об'єкт належав одній і
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Рис. 1. Структура загальної вибірки підприємств готельного
господарства за ознакою "величина доходу" в 2013 р.

Джерело: складено автором за [8].
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тільки одній підмножині розбиття і щоб об'єкти, що на�
лежать різним кластерам, були різнорідними (не�
схожі).

Рішенням задачі кластерного аналізу є розбиття, яке
задовольняє деякому умовою оптимальності. Цей кри�
терій може являти собою деякий функціонал, що вира�
жає рівні бажаності різних розбиттів і угруповань. Цей
функціонал часто називають цільовою функцією. Зав�
данням кластерного аналізу є задача оптимізації, тоб�
то знаходження мінімуму цільової функції при деяко�
му заданому наборі обмежень. Прикладом цільової
функції може служити, зокрема, сума квадратів відста�
ней між кожним елементом вихідних даних і центром
його кластера. (Метод K�середніх ). Дослідник зазда�
легідь визначає кількість класів (k) на які необхідно роз�
бити наявні спостереження, і перші k — спостережень
стають центрами цих класів. Для кожного наступного
спостереження розраховуються відстані до центрів кла�
стерів і дане спостереження ставиться до того класте�
ру, відстань до якого була мінімальна. Після чого для
цього кластеру (в якому збільшилась кількість спосте�
режень) розраховується новий центр ваги (як середнє
по кожному показнику) по всіх включеним в кластер
спостереженнях.

Продуктивність праці розраховується шляхом по�
ділення доходів від експлуатації готелів по регіонах на
середньооблікову кількість штатних працівників в готе�
лях по регіонах.

На рисунку 2 показані результати кластеризації
підприємств за показником продуктивності роботи пра�
цівників готельних підприємств в регіонах України.

За методом К�середніх виділено 3 кластери:
1 — включає тільки м. Київ;
2 — включає підприємства Автономної республіки

Крим, Дніпропетровської, Донецької, Київської, Івано�
Франківської, Львівської, Миколаївської, Одеської,
Тернопільської, Харківської області;

3 — включає підприємства Вінницької, Волинської,
Закарпатської, Запорізької, Житомирської, Кіровог�
радської, Луганської, Полтавської, Рівненської, Сумсь�
кої, Херсонської, Хмельницької Черкаськоої, Черні�
вецької, Чернігівської областей.

Для більш детального аналізу факторів, які вплива�
ють на продуктивність праці, доцільно використати про�
цедуру факторного аналізу. Факторний аналіз дозво�
ляє описати численні явища, які характеризуються
мінливістю і різнорідністю прояви, обмеженою кіль�
кістю чинників впливу та зберігають при цьому основну
частину інформації, зменшити кількість змінних, які
описують процес, виявити структуру взаємозалежності
між ними.

На практиці, вказані обчислення здійснюються ав�
томатизовано за допомогою відповідних пакетів при�
кладних підпрограм для персонального комп'ютера. Всі
подальші обчислення здійснюватись за допомого пакетів
STATISTICA v.7 та Microsoft Excel 2003 [9]. Для вияв�
лення факторів, що визначають взаємозв'язки у функ�
ціонуванні підприємств готельного господарства, вико�
ристано наступні показники [7] за 2006—2013 рр. (крім
окремо помічених): кількість готелів по регіонах, серед�
ня місткість одного готелю по регіонах, коефіцієнт ви�
користання місткості готелів по регіонах, середньооб�
лікова кількість штатних працівників готелів по регіо�
нах, номерний фонд готелів та аналогічних засобів роз�
міщування за типами засобів та кількість структурних
підрозділів сфери сервісу на кінець 2013 р., кількість
обслугованих приїжджих (у т.ч. іноземців в 2013 р.) у
готелях по регіонах, загальний час перебування при�
їжджих у готелях по регіонах, доходи від експлуатації
готелів по регіонах, витрати при експлуатації готелів по
регіонах з урахуванням індексу інфляції.

Для комплексного аналізу, на основі перерахованих
показників формувались також масиви наступних ха�
рактеристик: укомплектованість готелю персоналом,
укомплектованість номерного місця персоналом, уком�
плектованість приїжджих персоналом готелю, кількість
працівників на 1 місце в готелі, завантаженння персо�
налу, продуктивність праці персоналу.

На рисунку 3 показано розподіл поясненої дисперсії
кореляційної матриці результатів господарчої діяль�
ності підприємств готельного господарства України за�
лежно від номера фактора.

Найбільший вклад в загальну дисперсію вносить пер�
ший за значимістю фактор, який пояснює 64,6% загаль�
ного розсіяння. Загалом виділені за критеріями Кайзе�
ра та кам'янистого осипування 8 факторів (1�8), які по�
яснюють 94,7% загальної дисперсії.

Щоб позбутись кореляції між отриманими факто�
рами та отримати можливість їх змістовної інтерпре�
тації, слід здійснити поворот факторної матриці. Після
повороту методом варімакс, який максимізує дисперсію
факторних навантажень кожної складової на вихідні
змінні, отримано матрицю навантажень вихідних
змінних на вибрані фактори. Після здійснення поворо�
ту факторної структури стає можливим змістовно інтер�
претувати знайдені фактори результатів.

Фінальна факторна структура результатів анкетуван�
ня за дисциплінами природничо�наукової підготовки
показана в додатку Н., де показані значення навантажень,
більші за 0,4. Слід відзначити, що переважна більшість
факторних навантажень є позитивними, що свідчить про
наростаючий адитивний вплив факторів на змінні.

Рис. 2. Залежність середньої зарплати працівників від продуктивності їх праці в регіонах України
Джерело: складено автором за [8].
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Фактор 1 пояснює 64,6% загальної дисперсії. Його
навантажують наступні показники: rількість готелів по
регіонах, cередньооблікова кількість штатних праців�
ників готелів по регіонах, кількість обслугованих при�
їжджих у готелях по регіонах, загальний час перебуван�
ня приїжджих у готелях по регіонах, доходи від експ�
луатації готелів по регіонах, операційні витрати, мате�
ріальні витрати, оплата праці, укомплектованість готе�
лю персоналом, середня зарплата, продуктивність праці
персоналу. Назвемо його фактором загальноекономіч�
ної обстановки.

Фактор 2 пояснює 10,3% загальної дисперсії. Його
навантажують наступні показники: укомплектованість
приїжджих персоналом готелю, завантаженння персо�
налу, продуктивність праці персоналу. Назвемо його
фактором використання трудових ресурсів.

Фактор 3 пояснює 9,1% загальної дисперсії. Його
навантажують наступні показники: середня місткість
одного готеля по регіонах, номерний фонд готелів та
аналогічних засобів розміщування за типами засобів на
кінець 2013 року, продуктивність праці персоналу. На�
звемо його фактором якості обслуговування готельно�
го господарства.

Фактор 4 пояснює 10,0% загальної дисперсії. Його
навантажують наступні показники: кількість готелів по
регіонах, структурні підрозділи сфери сервісу, номер�
ний фонд готелів та аналогічних засобів розміщування
за типами засобів на кінець 2013 р. Назвемо його фак�
тором якості додаткового обслуговування.

Фактор 5 пояснює 4,1% загальної дисперсії. Його
навантажують наступні показники: коефіцієнт викори�
стання місткості готелів, завантаження персоналу, се�
редній дохід від перебування осіб за людино�день. На�
звемо його фактором економічної ефективності вико�
ристовування готельного господарства.

Фактор 6 пояснює 9,4% загальної дисперсії. Його
навантажують наступні показники: середня місткість
одного готеля, коефіцієнт використання місткості го�
телів, укомплектованість номерного місця персоналом
(кількість працівників на 1 місце в готелі), продук�
тивність праці персоналу , частка іноземців в 2013 р. На�
звемо його фактором якості обслуговування.

Фактор 7 пояснює 3,8% загальної дисперсії. Його
навантажує показник середньої тривалості ночівлі.Наз�
вемо його фактором тривалості обслуговування.

Фактор 8 пояснює 1,6% загальної дисперсії. Його
навантажують наступні показники: продуктивність
праці персоналу, зміна середньооблікової кількості
штатних працівників готелів, середня зарплата. На�
звемо його фактором зростання обсягів обслугову�
вання.

Аналіз фінальної факторної структури дозволяє
виділити показники, які впливають на продуктивність
праці персоналу, та висунути наступну робочу гіпотезу
дослідження:

Таким чином, продуктивність праці персоналу
підприємств готельного господарства України в регіо�
нах залежить від кількості готелів, середньої місткості
одного готелю, відносної зміни середньооблікової
кількості штатних працівників готелів, частки іноземців
відносно загальної кількості приїжджих, укомплекто�
ваності приїжджих персоналом готелю.

Надалі використано методику багатовимірного рег�
ресійного аналізу [10]. Багатовимірний регресійний
аналіз є розвитком парного регресійного аналізу у ви�
падках, коли залежна змінна пов'язана більш чим з од�
нією незалежною змінною. Для побудови рівняння ба�
гатовимірної регресії використовуватимемо лінійну
функцію

Y=Y0+A1X1+A2X2+…+ε (1),
де Y — залежна змінна, X1, X2, … — незалежні

змінні, A1, A2 , … — постійні коефіцієнти, ε — остаточ�
на помилка.

Для знаходження постійних коефіцієнтів A1, A2 , …
зазвичай використовують метод найменших квадратів. На
практиці, для побудови рівняння багатовимірної регресії
використовують комп'ютерні програми. Результат розра�
хунку рівняння множинної регресії наведено в таблиці 1.

За F�критерієм та t�статистикою, результати роз�
рахунку та всі коефіцієнти рівняння множинної регресії
є значимими. Таким чином, рівняння множинної регресії
продуктивності праці від інших показників має вигляд

Y=13,95+1,63*X1+1,26*X2�58,86*X3+0,002*X4�
270,2*X5,

де Х1� середня місткість одного готеля по регіонах,
Х2 — завантаження персоналу, Х3�частка номерів
вищої, Х4 — першої та Х5� третьої категорій в номер�
ному фонді готелю. Зауважимо, що відсутність залеж�
ності продуктивності праці від частки номерів другої
категорії обумовлена наявністю мультиколінеарності
цього показника від інших.

Оскільки R2=0,92, то отримане рівняння регресії по�
яснює 92% загальної дисперсії і показує, що продук�
тивність праці визначається переважно місткістю готе�
лю, складом його номерного фонду та навантаженням
персоналу.

ВИСНОВОК
Продуктивність праці персоналу підприємств го�

тельного господарства України в регіонах залежить від
місткості готелю, складу його номерного фонду та за�
вантаження персоналу.
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Рис. 3. Розподіл поясненої дисперсії кореляційної матриці результатів господарської діяльності підприємств
готельного господарства України залежно від номера фактора
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В умовах фінансово�економічної кризи та політич�
ної нестабільності в Україні спостерігається дисбаланс
між показниками забезпеченням персоналом і його на�
вантаженням в готельних підприємствах України. Саме
тому надзвичайно актуальним на даний час є впровад�
ження сучасних методів і підходів до формування кад�
рового складу готельних підприємств, впровадження
нових стандартів з готельного обслуговування з позиції
регламентування вимог до персоналу, до удосконален�
ня матеріального стимулювання.
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Множинний R 0,96      

R-квадрат 0,92      

Нормований R-квадрат 0,85      

Стандартна помилка 31,24      

Спостереження 27      

Дисперсійний аналіз       

  df SS MS F Значимість F  

Регресія 5 57951,93 11590,39 11,87641 1,52E-05  

Залишок 21 20494,26 975,9169    

Висновок 26 78446,18     

  коефіцієнти 
стандартна 
помилка 

t-статис-
тика p-значення нижні 95% верхні 95% 

Y-перетення 13,95 99,84 0,14 0,89 -193,68 221,58 

Змінна X 1 1,63 0,23 0,96 0,60 1,14 2,11 

Змінна X 2 1,25 7,12 0,17 0,86 -13,55 16,04 

Змінна X 3 -58,86 132,19 -0,45 0,66 -333,76 216,05 

Змінна X 4 0,002 99,92 0,00 1,00 -207,79 207,79 

Змінна X 5 -270,19 172,43 -0,57 0,53 -628,78 88,40 

Таблиця 1. Результати розрахунку параметрів регресії продуктивності праці
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Україна має значний потенціал розвитку агропро�

мислового комплексу (АПК), але існує ряд проблем, що
суттєво перешкоджають реалізації цього потенціалу,
зокрема: недолік капіталу для підвищення продуктив�
ності і конкурентоспроможності, використання стан�
дартів виробництва, які не відповідають міжнародним,
несприятлива законодавча база.

Ключове значення для максимальної реалізації по�
тенціалу АПК країни має підвищення ефективності і оп�
тимізація використання усіх видів ресурсів. Саме зрос�
тання ефективності через мобілізацію останніх науко�
вих досягнень в аграрній сфері дозволить максимально
раціонально використовувати наявні, обмежені фінан�
сові ресурси, підвищити конкурентоспроможність про�
дукції аграрних підприємств, посилити позиції цих
підприємств на існуючих внутрішніх та міжнародних
аграрних ринках [9], виходити на нові ринки з конку�
рентоспроможною пропозицією та очікуванням висо�
ких прибутків.

Досягнення означених орієнтирів підвищення ефек�
тивності діяльності аграрних підприємств країни вима�
гає значних інвестицій, реалізація яких в умовах еконо�
мічних і політичних проблем в країні досить проблема�
тична. З огляду на це, актуальними є: необхідність роз�
робки нових підходів і механізмів управління [6, с. 87—
89], потреба зміни структури виробництва АПК, впро�
вадження інноваційних і ресурсозберігаючих техно�
логій, а також відповідні організаційні заходи на рівні
підприємства, галузі, регіону, держави [11]. У зв'язку з
цим керівництву підприємств АПК України потрібні
науково обгрунтовані рекомендації відносно формуван�
ня управлінських рішень, які б стимулювали підвищен�
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ня ефективності діяльності підприємств в сучасних умо�
вах, що і визначає предмет дослідження цієї статті і її
актуальність.

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

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР
Проблемами підвищення ефективності АПК займа�

лися вітчизняні академіки�аграрії П.Т.Саблук, В.В.Юр�
чишин, П.І. Гайдуцький, М.В. Зубець, іноземні дослід�
ники, такі як Р.Х. Адуков, Ф.Г. Арутюнян, О.С. Бєлок�
рилова та інші. Теоретичні аспекти даної проблематики
найбільш повно висвітлювались в роботах О.І. Амоші,
Н.Ф. Кропивко, О.В. Ковальової, О.В. Короткова.

У цілому більшість вчених відзначають, що голов�
ними факторами ефективності сучасного аграрного сек�
тору слід вважати: стратегічну спрямованість і ефектив�
на державна аграрна політика. Так, оцінюючи управлі�
ння в АПК, Е.А. Галиновська підкреслює необхідність
глибокого і конструктивного методологічного обгрун�
тування системи управління в аграрному комплексі [5,
с. 45].

В основі побудови такої системи управління має
бути покладене застосування найбільш доцільних спо�
собів підвищення ефективності внутрішньо� та міжга�
лузевих зв'язків, технологій, ціноутворення, соціально�
го розвитку.

Виділення не вирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується означена стаття Ок�
ремі питання ефективності діяльності підприємств АПК
все ще залишаються дискусійними або недостатньо до�
слідженими, зокрема, що стосуються обгрунтування
зв'язку між ефективністю, продуктивністю праці та
інноваційністю в аграрному секторі, саме тому існує
необхідність подальшого вивчення проблематики пошу�
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ку способів підвищення ефективності АПК і формуван�
ня нових наукових рішень, вагомих з точки зору їх тео�
ретичної і практичної значущості для розвитку сучас�
них підприємств АПК.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є дослідження передумов підвищення
ефективності управління підприємствами АПК Украї�
ни

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
 У літературі є багато різноманітних вимірників рівня

ефективності в сільському господарстві, його інтенсив�
ності і результативності. Поняття ефективності часто
ототожнюється в тій чи іншій мірі з поняттям продук�
тивності. З точки зору конкурентоспроможності на
міжнародних і внутрішніх ринках для сільського госпо�
дарства пріоритетними можна виділити два показники
[2]: показник продуктивності праці та показник продук�
тивності землі.

Продуктивність праці залежить від технічного та
технологічного рівня розвитку АПК, отже, є функцією
технічного прогресу. Показник продуктивності праці
залежить також від різноманітних чинників організа�
ційно�економічного характеру, до найважливіших з
яких можна зарахувати: величину господарства, дифе�
ренційованість господарства, кількість робочої сили і її
кваліфікація, організація праці, величина полів, фінан�
сування аграрних заходів.

Другим вимірником, що характеризує ефективність
підприємств АПК, є показник продуктивності землі, що
також залежить від різноманітних чинників, з числа
яких до найважливіших можна зарахувати: якість землі,
кліматичні умови, інтенсивність внесення добрив, охо�
рона рослин, терміни агротехнічних процедур, видів та
сортів продукції. Показник продуктивності землі гово�
рить про потенційні можливості певного регіону краї�
ни, певного господарства, підприємства і залежить від
прогресу в хімічній промисловості та селекції.

Про рівень ефективності кожного підприємства
АПК свідчить головним чином рівень розвитку продук�
тивних сил, до яких зараховують [1; 2]: засоби вироб�
ництва і робочу силу. З огляду на походження засоби
виробництва в АПК діляться на ресурси біологічні,
хімічні і технічні. Оскільки перші дві групи ресурсів без�
посередньо впливають на зростання отриманої вартості
продукції, то вплив технічних ресурсів приводить перш
за все до створення оптимальних умов, сприятливих для
ведення ефективної діяльності підприємством АПК.

Натомість, у АПК основним засобом виробництва є
земля, що використовується, у визначених грунтово�
кліматичних умовах. З уваги на свої ознаки вона в да�
них мікро і макроекономічних умовах вважається пост�
ійно діючим чинником виробничих сил, сама не піддаю�
чись процесу розвитку, а навпаки, при неефективному
користуванні може піддаватися деградації, що поглиб�
люється. Тому необхідно дотримуватись стисло визна�
чених агротехнічних термінів, технологій, матеріалів, що
дозволяють отримати продукцію з найвищою якістю,
при водночас мінімізованих втратах.

Ефективність підприємств АПК є в загальному виг�
ляді співвідношенням ефектів до суми витрат упредмет�
неної праці. Міри ефективності дуже різні, можуть сто�
суватися окремих виробничих чинників або разом всіх
застосованих виробничих чинників. На нашу думку, під
ефективністю АПК слід розуміти зростання виробниц�
тва продукції при можливій економії живої і матеріал�
ізованої праці на одиницю продукції. Проте у ряді ви�
падків додаткові великі вкладення здійснюються з ме�
тою поліпшення умов праці, техніки безпеки, збережен�
ня природного довкілля або проведення інших заходів,

що безпосередньо не впливають на збільшення обсягу
виробництва.

Підприємства, які не роблять економічного надлиш�
ку при реалізації продукції на ринку, несуть втрати.
Якщо воно не має можливості використання зовнішніх
джерел фінансування, то може виявитися перед загро�
зою банкрутства. Отже, вимірником ефективної діяль�
ності підприємства АПК, і, в той же час, умовою його
виживання і розвитку в тривалішій тимчасовій перспек�
тиві, можна вважати і маржинальний прибуток — при�
ріст загальної суми прибутку, отриманого фірмою від
продажу додаткової одиниці продукції.

Проте не безумовна величина маржинального при�
бутку свідчить про ефективність підприємства, а її
співвідношення з понесеними витратами. Це співвідно�
шення характеризує рентабельність діяльності підприє�
мства [10; 12].

При цьому важливим є зіставлення динаміки рента�
бельності підприємств з динамікою продуктивності
праці. Зважаючи на структуру доходів і витрат, які
фіксуються в господарських суб'єктах АПК, показни�
ки рентабельності (отже, ефект) може включати на�
ступні види фінансового результату [3; 4]:

— рентабельність брутто продажів;
— рентабельність продажів;
— рентабельність операційної діяльності;
— рентабельність господарської діяльності;
— рентабельність брутто;
— рентабельність нетто.
Так, відповідно до даних Держкомстату, продук�

тивність праці в сільськогосподарських підприємствах
в останні десять років зростала з року в рік. При цьому
рентабельність сільськогосподарського виробництва
України в 2003—2013 рр. відзначалася досить нестійкою
динамікою (рис. 1) [8].

Спостерігалося падіння рентабельності в післякри�
зовому 2009 року і зниження показника впродовж трьох
останніх років. На 2013 рік рівень рентабельності в се�
редньому по сільгосппродукції знаходився на рівні
11,2%, що співвідноситься з рівнем як по тваринництву
(11,3%), так і по рослинництву (11,1%).

Особливо слід зазначити падіння рентабельності до
рівня збитковості по тваринництву в 2006, 2007 рр. і фун�
кціонування підприємств на рівні окупності в 2008 році,
що було наслідком негативних тенденцій галузі м'ясно�
го скотарства.

Підвищення ефективності діяльності підприємств
АПК України вимагає вдосконалення системи органі�
зації на усіх рівнях управління підприємством на основі
перспективного планування результатів діяльності [14].
Маржинальний дохід, рентабельність, продуктивність
праці, продуктивність землі є показниками, які необхі�
дно контролювати однаково як в коротко�, так і в дов�
гостроковому періоді, особливо у разі складніших і ри�
зикованіших проектів, що вимагають більшого залучен�
ня колективу а також довшого періоду реалізації. Вка�
зані показники повинні стати чинником прийняття ке�
рівництвом підприємств АПК рішень, що стосуються по�
дальшого розвитку підприємств.

Успішне вирішення завдань розвитку АПК нероз�
ривно пов'язане з активізацією інноваційної діяльності
[13], яка виступає необхідною умовою підвищення ефек�
тивності виробництва в усіх галузях і сферах економі�
ки. Інновації як один з інструментів структурної по�
літики придбавають все більшу значущість для підви�
щення конкурентоспроможності підприємств АПК, за�
безпечення їх прискореного і сталого розвитку.

Вивчення умов розвитку інноваційної діяльності в
аграрному секторі України виявило, що найбільш важ�
ливими напрямами розвитку інноваційної діяльності в
сільському господарстві країни на перспективу є на�
ступні (рис. 2).

Організаційно�управлінський чинник діє у тому ви�
падку, коли фірми інтегруються з науковими установа�
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ми, центрами, університетами тощо, внаслідок чого ви�
никають нові організаційні форми, які забезпечують
розвиток інноваційної діяльності. Зважаючи на специ�
фіку розвитку вітчизняного агропромислового комп�
лексу і особливості функціонування аграрних наукових
установ, постає проблема детальної розробки концепції
створення і розвитку інноваційних структур, сферою
інтересів яких є сільське господарство: технопарки, тех�
нополіси, бізнес�інкубатори, регіональні науково�про�
мислові комплекси, науково�технічні центри, спеціалі�
зовані підрозділи підприємств (творчі бригади, проектні
групи), венчурні фірми та ін.).

Забезпечити підвищення ефективності діяльності
підприємств АПК в змозі лише добре навчені кадри, які
окрім суто професійних знань повинні уміти прогнозу�
вати комерційний потенціал нових розробок, володіти
навичками управління фінансами і бути в курсі усього
процесу просування технологій на ринку. Тому не буде
перебільшенням сказати, що запорукою ефективного
інноваційного процесу є якісна освіта.

Інноваційна політика припускає
об'єднання технічної політики і по�
літики капіталовкладень [15]. Вона
спрямована на впровадження нових
технологій і видів продукції, яке пе�
редбачає вибір певних об'єктів дослі�
джень. У аграрному секторі головни�
ми чинниками ефективного господа�
рювання повинні стати подальший
розвиток приватної ініціативи, ство�
рення розгалуженої інфраструктури
аграрного ринку, удосконалення рин�
кових механізмів ціноутворення,
фінансово�кредитної системи і подат�
кової політики, розвиток маркетинго�
вих процесів і формування системи аг�
ромаркетингу [7], залучення інвес�
тицій (у тому числі іноземних) на онов�
лення основного капіталу, формуван�
ня повноцінної інфраструктури інве�
стицій через створення мережі інвес�
тиційних фондів і компаній, бізнес�
центрів, спеціальних (вільних) зон [14],
а також впровадження пільгового ре�
жиму інвестиційної діяльності на те�
риторіях пріоритетного розвитку.

Діяльність суб'єктів, що збира�
ють, поєднують й перетворюють
сільськогосподарські знання, кому�
нікації в інноваційну практику, тех�
нології, повинні бути оснащені адек�
ватним чином і отримувати підтрим�
ку з боку держави, щоб домогтись

впливу в тому масштабі, який сьогодні потрібен. Необ�
хідним є приватно�державне партнерство між агрови�
робниками та органами влади з метою:

— досягнення економії за рахунок масштабу в
спільних проектах з формування та розвитку комуні�
каційних систем в аграрному секторі;

— стимулювання співробітництва, поширення кому�
нікацій, знань і обміну досвідом між агровиробниками,
країнами й регіонами;

— сприяння більш результативним спільним регіо�
нальним і субрегіональним дослідженням і зв'язкам для
більш оптимального використання наявних ресурсів і
посилення розвитку потенціалу в менш масштабних й
більш слабких національних системах.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
У статті досліджені передумови підвищення ефек�

тивності управління підприємствами АПК України в

Динаміка продуктивності праці, грн. на 1 зайнятого в
сільгоспвиробництві, в постійних цінах 2010 року; грн.

Динаміка рентабельності, %

Рис. 1. Продуктивність праці і рентабельність сільськогосподарського виробництва України в 2003—2013 рр.

Рис. 2. Перспективні напрями розвитку інноваційної діяльності в сільському
господарстві України

Розроблено автором.
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умовах необхідності забезпечення підвищення про�
дуктивності праці, технологічного переозброєння та
реалізації інноваційних проектів в даному промисло�
вому комплексі. Визначено, що головна увага має бути
приділена виявленню резервів підвищення ефектив�
ності діяльності підприємств АПК України на основі
ефективного управління наявними ресурсами і вико�
ристання перспектив інтеграції вітчизняних ринків у
світові.

Виділені основні характеристики ефективності
(продуктивність праці, продуктивність землі, маржи�
нальний прибуток, рентабельність), вплив на які через
обгрунтований науково інструментарій управління
визначає можливості для зростання ефективності
діяльності підприємств АПК. З огляду на значення вка�
заних чинників, підвищення ефективності діяльності
підприємств АПК України вимагає вдосконалення си�
стеми організації на усіх рівнях управління підприєм�
ством на основі перспективного планування резуль�
татів діяльності. В цьому сенсі зазначені показники є
характеристиками, які необхідно контролювати одна�
ково як в коротко�, так і в довгостроковому періоді;
вони повинні стати чинником прийняття керівництвом
підприємств АПК рішень, що стосуються подальшого
розвитку підприємств.

Зростаюча роль інноваційного чинника і пов'язані з
цим перспективи отримати, в прийнятні терміни, очіку�
ваний економічний ефект, не дають можливості розра�
ховувати на швидкі результати підвищення ефектив�
ності підприємств АПК через ситуації, яка склалася тут
з впровадженням, практичним використанням новітніх
наукових розробок і їх масовим використанням. Для
вирішення цієї проблеми потрібні дієві інструменти сти�
мулювання інноваційної діяльності на рівні держави,
галузей АПК, конкретних підприємств.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Транснаціональні банки є найважливішим еле�

ментом сучасної світової фінансової інфраструкту�
ри, а забезпечення їх стабільного функціонування
вимагає організації як національної, так і наднаціо�
нальної системи постійного нагляду та контролю за
їх діяльністю, яку мають координувати як глобаль�
ний, так і національні регулятори.

Ефективне регулювання ТНБ є основою фінансо�
вої стабільності в будь�якій країні світу. Глобальна
фінансова стабільність, в свою чергу, грунтується на
адекватній законодавчій та методологічній базі регу�
лювання ТНБ у країнах світу, в першу чергу, розви�
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нених, так званих, країн�лідерів. Діяльність спрямо�
вана на забезпечення стабільності як на національно�
му, так і наднаціональному рівнях, дає позитивні ре�
зультати лише тоді, коли вона підкріплена міцним за�
конодавством та чіткими правилами, які виконують
усі суб'єкти міжнародної банківської діяльності. Саме
тому на сучасному етапі розвитку виникає гостра не�
обхідність у теоретичному переосмисленні поняття
регулювання міжнародної банківської діяльності як
такого, визначенні його співвідношення з поняттям
банківського нагляду, а також у виділенні основних
світових тенденцій розвитку міжнародного банківсь�
кого регулювання та нагляду.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями дослідження сутності банківського
регулювання та нагляду, в тому числі на міжнарод�
ному рівні, займаються як вітчизняні, так і зарубіжні
науковці. Серед представників зарубіжної наукової
думки вагоме місце посідають Девіс Е.Ф., Левелін
Д.Т., Кармайкл Дж., Кейнс Дж., Мишкін Ф., Міркін
Я., Сінкі Дж., Флемінг А., Фрідман М. Розробки в цій
галузі проводяться й провідними вітчизняними вче�
ними, а саме: Адамик Б.П., Ващенко Ю.В., Вороно�
вою Л.К., Гурвич А.М, Костюченко О.А., Криловою
В.В., Міщенко В.І., Петрик О.І., Примосткою Л.О.,
Хаб'юк О., Швець Є.А. та іншими.

Напрацювання цих вчених мають велике теоре�
тичне значення та створюють підгрунтя для подаль�
ших розвідок в даному напрямі, а їх дискусійний ха�
рактер та неоднозначність визначає актуальність си�
стематизації досліджень міжнародного банківсько�
го регулювання та нагляду відповідно до сучасного
рівня економічного розвитку.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є науково�теоретичне об�

грунтування поняття регулювання діяльності транс�
національних банків в країнах світу як на національ�
ному, так і наднаціональному рівнях.

Для досягнення поставленої мети були сформу�
льовані такі задачі:

1) визначити сутність поняття регулювання діяль�
ності ТНБ, його мету, види та методи, а також його
відмінність від поняття управління ТНБ, яке з ним
дуже тісно пов'язано;

2) дослідити співвідношення понять банківсько�
го регулювання та нагляду за діяльністю ТНБ у краї�
нах світу;

3) виокремити ключові питання ефективного бан�
ківського регулювання та нагляду, концептуальні
зрушення у розвитку міжнародного банківського на�
гляду в світі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Спочатку регулювання банківської діяльності,
зокрема діяльності ТНБ, передбачало лише прийнят�
тя законів, що регламентували їхню діяльність по�
вноважними органами, та вживання заходів щодо тих
банків, які потрапили у кризове становище. Проте
випадки банкрутства банків та величина втрат як для
окремих країн, так і для міжнародної спільноти, зро�
стання соціальної напруги у суспільстві стали по�
штовхом до чіткого усвідомлення ролі та значення
банківської системи в економіці кожної країни світу,
яка потребує системного та ефективного регулюван�
ня на постійній основі, реформування інститутів си�
стеми міжнародного банківського нагляду та регу�
лювання, визначення змісту та цільової спрямова�
ності моніторингу за станом глобальної фінансово�
кредитної системи [6, с. 31; 10, с. 1].

Це пов'язано, в першу чергу, з такими специфіч�
ними особливостями ТНБ, як високий рівень фінан�
сової взаємозалежності, заснованість на грошових
коштах, які легко можуть бути виведені з галузі, аку�
мулювання значних фінансових ресурсів, необхідних
для економічного зростання, недостатня відкритість
банківської діяльності, великі обсяги банківських
операцій, які сягають розмірів, вимірюваних мільйо�
нами доларів США. Саме тому розвинені країни світу
усвідомлюють відповідальність за чітке визначення
повноважень і цілей органів регулювання та нагля�
ду банківської діяльності, побудову моделі їх орга�
нізації таким чином, щоб вона відповідала б рівню
розвитку та потребам як національного, так і світо�
вого фінансового сектора.

У контексті дослідження сутності регулювання
банківської діяльності має місце підміна поняття ре�
гулювання та управління, адже вони є тісно пов'яза�
ними, граничними та переходять одне в інше. Саме
тому, перш за все, треба чітко визначити сутність
обох цих понять.

Управляти означає керувати роботою, діяльні�
стю; направляти, мати вплив на перебіг, розвиток
процесів, явищ, надавати їм направленості. Регулю�
вати, в свою чергу, означає підпорядковувати пев�
ному порядку, правилу, упорядковувати; впливати на
економічні процеси для отримання потрібних показ�
ників, досягнення необхідного ступеню задоволен�
ня потреб. Тобто на базовому рівні різниця в термі�
нах "управляти" та "регулювати" полягає в тому, що
перший дає хід якомусь процесу в певному напряму,
в другий цей хід корегує в напрямку цілі, встанов�
люючи правила руху до неї [14, с. 38].

Фахівці з менеджменту вбачають мету управлін�
ня в досягненні стратегічної мети, а регулювання —
в забезпеченні стабільності. У випадку поняття "ре�
гулювання" наголос робиться на підпорядкуванні
певним правилам, системі з метою злагодженості
взаємодії її складових. Тобто це цілісний організм,
мета діяльності якого полягає в тому, щоб привести
і належно впорядкувати всю економічну систему.
Розглядаючи ж поняття "управління", наголос ро�
биться саме на спрямування діяльності, задоволен�
ня потреб, завершення певної діяльності.

Управління банківською діяльністю, на нашу дум�
ку, означає керування роботою банків, їхньою діяль�
ністю заради досягнення визначеної стратегічної
мети на основі принципів організованості, планомі�
рності, координування, стимулювання та контролю.

Поняття регулювання банківською діяльністю
якісно відрізняється від поняття управління нею,
адже воно передбачає визначення підпорядкування
ТНБ певним правилам або й цілій системі, встанов�
лення взаємозв'язку, визначення напряму їхнього
подальшого розвитку з метою злагодженої взаємодії
її складових задля забезпечення фінансової стабіль�
ності у всьому світі.

Поняття регулювання банківської діяльності є
надзвичайно багатогранним. Науковці пропонують
різні підходи до його визначення, які умовно можна
розділити на такі групи:

1. Підхід до регулювання транснаціональних
банків як лише до розробки правової бази з метою
регламентації.

Так, В. Міщенко під регулюванням банківської
діяльності має на увазі насамперед створення відпо�
відної правової бази. Він вважає, що це розробка та
ухвалення законів, що регламентують діяльність
банків. По�друге, це ухвалення відповідними устано�
вами, уповноваженими державою, положень, що рег�
ламентують функціонування банків у вигляді норма�
тивних актів, інструкцій, директив [1, с. 47—48].

Схожої думки притримуються і російські нау�
ковці такі, як Лаврушин О.І., Мамонова І. Д., Феті�
сов Г. Г. Вони визначають банківське регулювання як
встановлення законодавчих норм і регулятивних ви�
мог до діяльності банківських установ, за допомо�
гою яких здійснюється регулювання найбільш істот�
них сторін функціонування банків [17, с. 365].

Американський економіст Кеннет Спонг також
відносить до банківського регулювання розробку за�
конів і правил банківської діяльності, моніторинг
фінансових умов діяльності банків [18, с. 5].

2. Підхід до банківського регулювання як до си�
стеми заходів державного впливу.

Так, Поляков В.П. розуміє поняття "банківське ре�
гулювання" як систему заходів, за допомогою яких дер�
жава через центральний банк забезпечує стабільне й без�
печне функціонування банківської системи [15, с. 139].
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Орлюк О. визначає банківське регулювання як
одну з форм державного управління, що включає си�
стему заходів, за допомогою яких держава через
центральний банк (або інший уповноважений орган)
забезпечує стабільне та безпечне функціонування
банків, а також попереджає дестабілізуючі процеси
в банківському секторі [2, с. 151—152].

Хаб'юк О. під банківським регулюванням має на
увазі формування та застосування державою заходів
впливу на банківську сферу для досягнення держав�
них цілей (забезпечення грошового обігу,
стабільність банківської системи, уникнення моно�
полізації, усунення недоліків міжнародної діяль�
ності банків тощо) [3, с. 25].

Сутність поняття регулювання банківської діяль�
ності у певної групи вчених можна прослідкувати з
іншої точки зори, а саме через визначення мети та
цілей такої діяльності.

На думку Яценюка А., Коваленка В., Міщенка В.
та Коренєва О., мета і завдання банківського регу�
лювання повинні визначатися як єдине ціле й вира�
жатись:

1) у захисті інтересів вкладників, які розміщують
свої кошти в банківських установах, від шахрайства
та неефективного управління банками їх керівницт�
вом;

2) створенні конкурентного середовища в банкі�
вському бізнесі; забезпеченні прозорості політики
банківського сектору в цілому та кожного банку зок�
рема;

3) підтриманні необхідного рівня стандартизації
й професіоналізму в банківському секторі.

Науковці Мороз А., Пуховкіна М. та Савлук М.,
підтримуючи вищезазначену позицію, доповнюють
мету й завдання банківського регулювання ще однією
складовою, а саме підтриманням (забезпеченням)
стабільності та надійності банківської системи з ме�
тою сприяння економічному піднесенню [11, с. 152].

Проаналізувавши особливості поняття банківсь�
кого регулювання та його мету, під банківським ре�
гулюванням ми розуміємо систему заходів, за допо�
могою яких забезпечується стабільне, стійке й без�
печне функціонування ТНБ та всієї міжнародної
банківської системи в цілому, можна попередити де�
стабілізаційні процеси в банківському секторі за ра�
хунок створення належних макроекономічних умов
функціонування, а також встановлення кількісних та
якісних обмежень параметрів банківської діяльності.

Виходячи з мети та цілей банківського регулю�
вання, воно поділяється на два основних види:

1) валютне — проведення грошово�кредитної
політики;

2) пруденційне — спрямоване на забезпечення
стабільності і надійності банків і захист інтересів
вкладників. Воно не передбачає запобігання краху
окремого банку. Воно спрямоване на захист систем�
ного інтересу, носить макроекономічний характер та
виконує превентивну, захисну та забезпечувальну
функції [13, с. 120].

За характером впливу на ТНБ методи регулюван�
ня їх діяльності доцільно розділити на прямі й опо�
середковані.

Метод прямого впливу має, як правило, організа�
ційно�правовий характер і полягає у створенні зако�
нодавчої бази функціонування банківської системи.
В сучасних умовах це, насамперед, прийняття анти�
кризових законів, які вдосконалюють чинне банкі�
вське законодавство.

Метод опосередкованого впливу має економіч�
ний характер і реалізується через грошово�кредит�
не регулювання, яке, в свою чергу, впливає на обсяг
кредитних ресурсів банків, що можуть бути викори�
стані для фінансових вкладень в економіку.

За характером регуляторного впливу на банки
можна виділити два види регулювання банківської
діяльності: саморегуляція через ринковий механізм;
державне регулювання [5, с. 22—23].

Однією важливою категорією, що пов'язана з
банківським регулюванням є "банківський нагляд".
Основні підходи науковців до визначення поняття
банківського нагляду ми систематизували у таблиці
1.

У наукових дослідженнях міститься широкий пе�
релік визначень категорії "банківського нагляду", і
всі вони можуть бути умовно розділені на дві групи.

У першій групі дефініцій основний акцент ста�
виться на трактуванні нагляду як організаційної
форми регуляторної діяльності державних структур
законодавчого рівня, направленої на об'єктивне
унормування банківської діяльності, зокрема визна�
чення Портера Р.С.

Згідно з іншим підходом, визначальною характе�
ристикою банківського нагляду є сукупність його
функцій та змістовних параметрів (визначення Ко�
валенко В.В., Бровкіної Н.С., Цицика К.Ю.) [4, с.
257].

Варто зазначити, що у зарубіжній банківській
науці поняття банківського регулювання та банківсь�
кого нагляду, зазвичай, не розмежовують, а об'єдну�
ють їх терміном "банківський нагляд". Умовно це

Таблиця 1. Підходи до визначення поняття банківського нагляду

Джерело: cкладено автором на основі [12, с. 52; 4, с. 257; 7, с. 249; 9, с. 5; 9].

Автор Трактування поняття
Портер Р.С. Система, якою користується уряд, щоб гарантувати стабільність фінансової 

системи, її безпеку та здоров’я 
Коваленко В.В. Система контролю та активних впорядкованих дій ЦБ країни, спрямованих 

на забезпечення дотримання банками та іншими кредитно-фінансовими 
установами у процесі їх діяльності законодавства країни і встановлених 
нормативів з метою забезпечення стабільності банківської системи та 
захисту інтересів вкладників 

Міщенко В.І. Моніторинг процесів, що мають місце у банківській сфері на різних стадіях 
функціонування банків, а саме: створення нових банків та їх установ, 
діяльності банків, реорганізації та ліквідації банків 

Любунь О., 
Раєвський К., 
Сарахман О. 

Моніторинг усіх видів ризиків, притаманних банківській діяльності, з метою 
зведення до мінімуму насамперед системного ризику, тобто запобігання 
ланцюговій реакції, за якої крах одного або кількох банків може спричинити 
кризу всієї банківської системи 

Бровкіна Н.С. Процес підтримки стабільності банківської системи, що базується на 
прийнятих у відповідності до світової практики та рекомендацій 
Базельського комітету з банківського нагляду нормах наглядового режиму і 
здійснюється шляхом постійного аналітичного обстеження кредитних 
організацій на всіх етапах їх функціонування із застосуванням адекватних 
заходів наглядового реагування 
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перший підхід до співвідношення цих двох понять.
Його підтвердженням є назва міжнародної органі�
зації "Базельський комітет з питань банківського
нагляду", завдання якого полягає у впровадженні
високих та єдиних стандартів у сфері банківського
регулювання.

За другим підходом поняття банківського нагля�
ду та регулювання є самостійними і цілком різними.
Цю думку підтримують Василишин Е.І., Кротюк В.Л.,
Шенг Е. [8, с. 49—50].

За третім підходом регулювання і нагляд є взає�
модоповнювальними та взаємопереплетеними вида�
ми регулятивної діяльності. Цей підхід поділяють
такі науковці, як Орлюк О.П., Грушко В.І., Лаптєв
С.М., Любунь О.С. [7, с. 249—250].

Проаналізувавши підходи до понять "банківський
нагляду" та "банківське регулювання", ми дійшли
висновку, що обидві ці категорії є складними та нео�
днозначними. Банківське регулювання — це функція
державного управління, яка є засобом реалізації
політики держави. Банківський нагляд, з одного
боку, можна розглядати як управлінську діяльність,
що має свої методи, способи та форми реалізації, а з
іншого — це орган державного управління, який про�
водить державну політику у сфері наглядової діяль�
ності.

Виходячи з вищезазначеного аналізу, ми вва�
жаємо банківський нагляд складовою частиною си�
стеми банківського регулювання, яка виконує кон�
тролюючу функцію. Банківський нагляд треба виз�
начати як контроль за діяльністю ТНБ, тобто моні�
торинг за діяльністю банків на всіх етапах їх жит�
тєвого циклу з метою попередження, мінімізації та
запобігання негативних наслідків їх функціонуван�
ня; заходи впливу органу банківського нагляду,
який хоча й не може приймати закони, але здатний
оперативно реагувати на зміни у банківській системі
за допомогою ухваленням підзаконних нормативно�
правових актів.

Особливе місце на сьогоднішній день займає пру�
денційний нагляд, що виступає специфічним засобом
здійснення моніторингу та оцінки системи ризиків
комерційних банків. Слід також зауважити, що
світова тенденція щодо запровадження макропру�
денційного нагляду в практичну діяльність наглядо�
вих органів характеризує зміну функціонального
(змістовного) навантаження банківського нагляду,
іншими словами змінює економічну природу регулю�
вання ТНБ. Центральне місце в макропруденційний
політиці посідають системоутворюючі учасники
фінансового ринку та зв'язки між ними [10, с. 33].
Сучасні тенденції розвитку банківських систем роз�
винутих країн доводять на практиці той факт, що
пруденційний банківський нагляд є ефективним, за
умов коли основою його організації виступає систе�
ма оцінки ризиків [12, с. 53].

Система ефективного банківського нагляду пред�
ставляє собою комплекс заходів, направлених на за�
побігання виникненню системних ризиків в банківсь�
кому секторі, а також на підвищення прозорості та
ефективності банківського системи. Головними пи�
таннями ефективного банківського нагляду виступа�
ють:

1) хто має здійснювати контроль за транснаціо�
нальними банками — структура банківського нагля�
ду;

2) чи є доцільним створення єдиного наглядово�
го органа за всім фінансовим сектором економіки
країни в цілому — сфера контролю органу банківсь�
кого нагляду;

3) на скільки незалежним має бути орган банкі�
вського нагляду від впливу банківських установ та
політичного кола суб'єктів — незалежність банківсь�
кого нагляду.

Ефективна система банківського нагляду повин�
на мати чітко визначені обов'язки і цілі для кожного
органу, задіяного у нагляді за діяльністю ТНБ. Ко�
жен такий орган повинен мати операційну неза�
лежність, прозорі процеси, надійне управління і
адекватні ресурси та бути зобов'язаним звітувати за
виконання своїх обов'язків [12, с. 54].

На сьогоднішній день однією з загальносвітових
тенденцій в розвитку сучасних наглядових систем є
консолідація зусиль державних органів з метою на�
гляду за ринком фінансових послуг. Поряд з цим
пріоритетним стає дотримання принципу ефектив�
ності організаційної структури — досягнення цілей
банківського нагляду за найменших витрат. Вибір
організаційної побудови банківського нагляду виз�
начається, в першу чергу, національними особливо�
стями соціально�економічного розвитку країни, та
зокрема, принципами функціонування її фінансово�
го ринку і системою нагляду за ним.

Серед основних світових тенденцій розвитку бан�
ківського нагляду слід відмітити наступні концепту�
альні зрушення:

1) відбувається перехід на ризик�орієнтований
підхід в банківському нагляду, де ризики виступають
основним джерелом фінансової нестабільності краї�
ни та потребують створення відповідних систем мо�
ніторингу та управління. Ефективне банківське ре�
гулювання має більшою мірою грунтуватися не на за�
безпеченні виконання ТНБ кількісних наглядових
нормативів, скільки на створенні мотивів для веден�
ня ними своєї діяльності без нанесення шкоди кре�
диторам і вкладникам;

2) забезпечення транспарентності функціонуван�
ня основних учасників міжнародного руху капіталу,
зокрема ТНБ, шляхом підвищення рівня публічності
розкриття інформації;

3) зміщення акцентів методичних засад банківсь�
кого нагляду з надмірного державного регулювання
та втручання у банківській бізнес на посилення са�
моорганізації та відповідальності самих ТНБ в оці�
нюванні ризиків, що вимагає високого рівня ринко�
вої дисципліни [10, с. 35].

ВИСНОВКИ Й ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Із логіки нашого дослідження можна зробити на�
ступні висновки:

1) підходи до визначення поняття регулювання
ТНБ можна поділити на дві групи: підхід до банкі�
вського регулювання як лише до розробки правової
бази з метою регламентації; підхід до банківського
регулювання як до системи заходів державного впли�
ву;

2) банківський нагляд, з одного боку, можна роз�
глядати як управлінську діяльність, що має свої ме�
тоди, способи та форми реалізації, а з іншого — це
орган державного управління, який проводить дер�
жавну політику у сфері наглядової діяльності. Бан�
ківський нагляд є основною складовою системи ре�
гулювання, яка виконує контролюючу функцію;

3) однією з сучасних загальносвітових тенденцій
в розвитку сучасних наглядових систем є консоліда�
ція зусиль державних органів з метою нагляду за
світовим ринком фінансових послуг. Пріоритетним
стає дотримання принципу ефективності організац�
ійної структури — досягнення цілей банківського на�
гляду за найменших витрат. Вибір організаційної по�
будови нагляду за ТНБ визначається, в першу чергу,
національними особливостями соціально�економіч�
ного розвитку країни, та зокрема, принципами функ�
ціонування її фінансового ринку і системою нагля�
ду за ним;

4) на сьогоднішній день у світовій практиці не
існує шаблону мегарегулятора, тобто немає ні пев�
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них норм регулювання, ні стандартів побудови інсти�
туційної структури. Характер взаємодії між єдиним
наглядовим органом і центральним банком також не
має однозначного трактування і оцінки. У всіх краї�
нах підходи до вирішення взаємодії цих органів уп�
равління мають свою специфіку.

Таким чином, постійне нарощення кризових тен�
денцій в світовій економіці та необхідність пошуку
оптимальної системи банківського регулювання та
нагляду як на національному, так і наднаціонально�
му рівнях не дозволяють зупинятися на досягнуто�
му і вимагають глибокого вивчення даної проблема�
тики та подальшої розробки підходів до ефективно�
го регулювання транснаціональних банків.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Керування процентними ризиками включає різні ме�

тодики і дії, що банк може використовувати з метою
зменшення ризику зниження власних засобів у резуль�
таті несприятливих змін процентних ставок [3]. Для ана�
лізу процентних ризиків розглядається аналіз переоці�
нки і чутливості. Розглядаються різні аспекти процент�
них ризиків: ризик переоцінки, ризики зміни кривої до�
ходності, базисний ризик, опціони [3].
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У статті проаналізовано ризики операторів міжнародного ринку банківських кредитів та методи

мінімізації та перенесення ризиків при міжнародному кредитуванні. Розглянуто світовий досвід встаB

новлення базових кредитних ставок. В статті для формалізації моделі чутливості потоку банківських

міжнародних платежів введено припущення, що функція поточної вартості потоку вхідних і вихідних

міжнародних платежів NPV неперервна відносно відсоткової ставки R, що дозволило застосувати апаB

рат диференційного числення для знаходження еластичності функції поточної вартості потоку вхідних і

вихідних міжнародних платежів. Це дало можливість одержати формулу приросту функції поточної варB

тості потоку відносно процентної ставки. При цьому використовувався ефективний засіб виміру чутлиB

вості активів і зобов'язань до зміни відсоткової ставки — дюрація функції вартості потоку. Для знаходB

ження значення чутливості потоку використовується еластичність функції потоку вхідних і вихідних

платежів за відсотковою ставкою, що і буде визначати міру відсоткового ризику.

The article analysis risks for operators on international banking loans market and methods of minimizing

and transferring risks in international lending. This work considers the world experience of setting lending rates.

The article is devoted to the formalization of model sensitivity stream bank international payments imposed

assumption that the function of the present value of the stream of incoming and outgoing international payments

NPV is continuous with respect to the interest rate R, which allowed the unit to apply differential calculus for

functions of the elasticity of the present value of the stream of incoming and outgoing international payments.

This enabled us to obtain a formula for the present value function of growth relative to the flow rate. In this case

it uses an effective way of measuring the sensitivity of assets and liabilities to the interest rate changes — the

duration of function of value stream. To determine the value of the flow sensitivity, it is used the elasticity of the

flow function in incoming and outgoing international payments at the interest rate that will determine the extent

of the interest rate risk.
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Процентні ризики можуть мати не тільки несприят�
ливий вплив на доходи банку, але і на його економічну
вартість. Існує два підходи до оцінки цього ризику, що
взаємно доповнюють один одного: традиційний вплив
змін процентних ставок на доходи банку і підхід з по�
гляду економічної вартості, який базується на аналізі
потенційних довгострокових змін процентних ставок.

Однак аналіз економічної вартості заснований на ве�
личезній кількості припущень. Отже, його вірогідність
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залежить від їх точності й обгрунтованості. Тому підхо�
ди до удосконалення такого аналізу є актуальною про�
блемою.

Взагалі одним з основних джерел ризику для будь�
якого фінансового інструменту є ризик зміни ринкових
процентних ставок, або процентний ризик — імовірність
фінансових втрат у зв'язку зі зміною ставок процента
на ринку протягом певного часу. Оскільки динаміку про�
центних ставок складно прогнозувати і їм властива
мінливість, процентний ризик значно зростає і перетво�
рюється на головне джерело банківського ризику вза�
галі [4]. Ризик — невід'ємна складова людського життя.
Він породжується невизначеністю, відсутністю достат�
ньо повної інформації про подію чи явище та неможли�
вістю прогнозувати розвиток подій [5]. Ризик виникає
тоді, коли рішення вибирається з кількох можливих ва�
ріантів і немає впевненості, що воно найефективніше [5].

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДЖЕРЕЛ
Однією з умов міжнародного кредиту є захист від

ризиків.
До ризиків операторів міжнародного ринку банкі�

вських кредитів відносять [7]:
— кредитний ризик, або ризик неплатоспромож�

ності позичальника;
— валютний ризик, пов'язаний з коливаннями ва�

лютного курсу;
— регіональний ризик (ризик, пов'язаний з діяльні�

стю в певному регіоні чи в одній країні);
— органічний ризик, пов'язаний зі змінами ринко�

вих умов і якості всього сектору фінансового ринку;
— ризик зміни ціни товару після укладення контрак�

ту;
— відмова імпортера від прийняття товару, особли�

во при інкасовій формі розрахунку;
— помилки в документах чи оплаті товарів;
— зловживання чи розкрадання валютних коштів;
— коливання процентних ставок;
— інфляція.
У сучасних умовах використовуються такі методи

мінімізації та перенесення ризиків при міжнародному
кредитуванні. Серед них найважливіші такі:

— відбір кредитів та структурування;
— диверсифікація кредитних вкладень — розподіл

наданих кредитів між різними суб'єктами різних країн
у різній валюті;

— професійне оцінювання кредитоспроможності
позичальника;

— вимога якісного і достатнього забезпечення ви�
даних кредитів;

— оперативність при стягненні боргу — термінове
вжиття заходів, щодо стягнення боргу в разі виникнен�
ня у позичальника фінансових проблем;

— надання кредитів синдикатом банків, що дозво�
ляє диверсифікувати ризик між його учасниками залеж�
но від участі в кредиті;

— використання гарантій (уряду чи першокласного
банку);

— страхування міжнародних кредитів (переважно
середньо� і довгострокових експортних) — страхуван�
ня майна кредитора в окремих високоризикових міжна�
родних кредитних операціях у спеціалізованих страхо�
вих організаціях, переважно в державних;

— хеджування (від англ. hedge — огородити, захи�
щати).

Стосовно міжнародного кредиту, що надається, на�
приклад, у доларах США американським банком,
фінансується або вітчизняними (для нього) доларами,
або євродоларами. Для оцінки кредитів, що фінансу�
ються у вітчизняній валюті, банки використовують
власні довідкові (базові) ставки. У США цю роль вико�
нує ставка "прайм�рейт", тобто ставка за кредитами
для першокласних позичальників. Вона є мінімальною
ставкою, яка використовується банком при оцінюванні

кредитів, наданих позичальникам з різною кредитосп�
роможністю.

Ставка "прайм�рейт" кожного банку встановлюєть�
ся на рівні, який повинен покривати витрати отримання
фондів для банку; операційні витрати банку, пов'язані з
даним кредитом; цільову прибуткову маржу.

Витрати фондів для банку характеризуються, в пер�
шу чергу, процентною ставкою, що сплачується за стро�
ковими депозитами. Крім того, рахунки клієнтів вима�
гають витрат на обслуговування, які рідко повністю по�
криваються комісійними, що нараховуються банком за
окремі операції по рахунку. Далі банки підтримують
мінімальні резерви проти вітчизняних депозитів у формі
безпроцентних рахунків у центральному банку. Також
банки в розвинених країнах платять страхові внески за
вітчизняні депозити федеральним агентствам за стра�
хування депозитів. Ці витрати збільшують дійсну
вартість вітчизняних фондів для комерційного банку.

Крім того, процентна ставка повинна відображати
ризики за цим кредитом, оцінювані банком. Для ком�
пенсування додаткових ризиків, пов'язаних з конкрет�
ним кредитом, банки включають в ціну кредиту деякий
спред понад своєї ставки "прайм�рейт". При цьому зау�
важимо, що не існує абсолютно точного способу оцін�
ки впливу перелічених факторів на рівень процентної
ставки. Швидше ставка за конкретним кредитом вста�
новлюється на базі логічних міркувань і досвіду кредит�
них працівників банку. Крім того, також враховуються
ставки, що пропонується конкуруючими кредиторами
на ринку. В цілому відсоткова ставка за міжнародним
кредитом, фінансованому вітчизняними фондами, коти�
рується банком як "наш прайм�рейт, плюс Х річних про�
центних пунктів".

При цьому може бути встановлена фіксована про�
центна ставка, не змінюється протягом усього періоду
кредиту, безвідносно до яких�небудь змін у рівні став�
ки "прайм�рейт". Крім того, банк може котирувати пла�
ваючу ставку процента на кредит, яка буде змінювати�
ся услід за змінами в ставку "прайм�рейт" банку. В ос�
танні десятиліття через високе коливання вартості
фондів для банків на більшість міжнародних кредитів
котирувалися плаваючі ставки.

Розглянемо світовий досвід встановлення базових
кредитних ставок.

1. Середньозважена ставка по міжбанківських кре�
дитах в різних валютах і на різні терміни (від одного дня
до року) — LIBOR (London Interbank Offered Rate), яка
перераховується щодня, враховуючи котирування 16
британських банків�лідерів.

2. Середньозважена ставка по міжбанківських кре�
дитах в євро EURIBOR (European Interbank Offered
Rate), що розраховується за підтримки Європейської
банківської федерації.

3. Ставка KIEIBOR (Kiev Intebank Offered Rate), що
розраховується інформаційним агентством Thomson
Reuters з лютого 1999 року.

4. Індекс KIEVPRIME, який у 2007 році Європейсь�
кий банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) виступив з
ініціативою створення.

5. Український індекс ставок по депозитах фізичних
осіб UIRD (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates) —
індикативна ставка, яка розраховується на основі ном�
інальних ставок по роздрібних депозитах і була запро�
ваджена НБУ у вересні 2011 р. Банки, що формують
UIRD та дані про поточні значення індексу, публікують�
ся на сайті НБУ.

Зауважимо, що в зарубіжній практиці змінна став�
ка використовується і при розрахунку вартості кредитів
і як базова для різних похідних інструментів.

Для аналізу процентних ризиків розглядається
аналіз переоцінки і чутливості. Розглядаються різні
аспекти процентних ризиків: ризик переоцінки, ризи�
ки зміни кривої доходності, базисний ризик, опціони
[1].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Реалізація проектів державно�приватного партнер�

ства (ДПП) у сфері комунального водопостачання (КВ)
України супроводжується дотриманням вимог надзви�
чайно великої кількості нормативно�правових актів.

УДК 330.15

В. В. Стасюк,
аспірант кафедри економічної теорії та міжнародної економіки,
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ДЕРЖАВНОBПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У

КОМУНАЛЬНОМУ ВОДОПОСТАЧАННІ:

ВІДПОВІДНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ НОРМАТИВНОB

ПРАВОВОЇ БАЗИ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ

ЗАКОНОДАВСТВУ

V. Stasiuk,

Postgraduate student of the Department of Economic Theory and International Economics,

Lutsk National Technical University, Lutsk

PUBLICBPRIVATE PARTNERSHIPS IN MUNICIPAL WATER SUPPLY: CORRESPONDENCE
OF THE NATIONAL NORMATIVEBLEGAL BASIS TO EUROPEAN LEGISLATION

Доведено, що вітчизняне нормативноBправове забезпечення, яке являє собою нову правову платфорB

му для реформування комунального водопостачання України, у тому числі і за рахунок запровадження

державноBприватного партнерства, а саме проект Закону України "Про корпоратизацію державних

підприємств", Закон України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого

водоB, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності" та Закон України

"Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" не зовсім вдало поєднує в собі елементи трьох

різних моделей європейських регуляторних структур: моделі управління місцевими органами влади,

концесійної моделі та моделі централізованого управління. Висвітлено результати проведених в Україні

робіт щодо наближення норм вітчизняного питного водопостачання до вимог Водної Рамкової ДиректиB

ви ЄС 2000/60/ЕС та Директиви Ради ЄС щодо якості питної води 98/83/ЕС. Сформульовано задачі, виріB

шення яких на законодавчому рівні сприятиме інтенсифікації державноBприватного партнерства у коB

мунальному водопостачанні України. Зазначено документи, напрацьовані європейською спільнотою, регB

ламентуючих положень яких доцільно дотримуватись при налагодження державноBприватного партнерB

ства у вітчизняному комунальному водопостачанні.

It has been proved that the national normativeBlegal support, which is a new law platform for reforming of

municipal water supply of Ukraine, including the introduction of publicBprivate partnerships, such as the draft

of the Law of Ukraine "On the corporatization of state enterprises", the Law of Ukraine "On peculiarities of lease

or concession of facilities of centralized water supply, heating and sanitation which are in municipal property"

and the Law of Ukraine "On state regulation in the sphere of public services" does not combine successfully the

elements of three different models of European regulatory structures: the model of local authorities management,

the concession model and the model of centralized management. It deals with the results of work in Ukraine

concerning the approximation of national drinking water standards to the requirements of the Water Framework

Directive 2000/60 / EU and Council Directive on the quality of drinking water 98/83 / EU. The tasks, legislative

solution of which will facilitate the intensification of publicBprivate partnerships in municipal water supply of

Ukraine, have been formulated. It has been indicated the documents elaborated by the European community,

which require adherence to their regulatory statements during establishing of publicBprivate partnerships in the

national municipal water supply.

Ключові слова: державно�приватне партнерство, комунальне водопостачання, законодавство.
Key words: public�private partnership, municipal water supply, legislation.

Водночас експерти Європейської економічної комісії
ООН наголошують на необхідності мінімізації обмежу�
вальних законодавчих чинників, а також забезпеченні
гнучкості, зрозумілості та надійності нормативно�пра�
вової бази [1, с. 35—36]. Це цілком резонно, адже по�
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тенційні кредитори й інвестори перед прийняттям
рішення щодо участі в капіталомістких і довготривалих
проектах ДПП у сфері КВ України здійснюють грунтов�
ний аналіз відповідних нормативно�правових актів,
приймаючи за еталон європейські аналоги.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналізу нормативно�правового забезпечення ДПП

та регламентуючого господарську діяльність у водно�
му секторі присвячена значна кількість публікацій за�
рубіжних і вітчизняних науковців. Наприклад, експер�
ти Європейської економічної комісії ООН спрощення/
врегулювання законодавчої бази вважають можливим
досягнути стандартизацією проектів ДПП [1, с. 37], ска�
суванням нормативно�правових актів, що стосуються
концесії, удосконаленням законодавства з ДПП у на�
прямку універсальності норм та поширенням його на всі
проекти партнерства як у секторі економіки, так і со�
ціальної сфери [2, с. 8]. Вітчизняний науковець Степа�
нова В.В. пропонує використання трьох видів типових
("модельних") рекомендаційних договорів: про спільну
діяльність, про ДПП, про концесію й оренду як один із
шляхів врегулювання нормативно�правового забезпе�
чення у цій сфері [3] тощо. Однак аналізу відповідності
європейським аналогам вітчизняних законодавчих актів,
регламентуючих правовідносини у водогосподарсько�
му комплексі (зокрема у напрямку запровадження у
ньому ДПП) у зазначених і значній кількості інших пуб�
лікацій, виявити не вдалося.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Вищевикладене дозволяє сформулювати завдання
дослідження — виконати аналіз відповідності євро�
пейським аналогам вітчизняного нормативно�правово�
го забезпечення, яке являє собою нову правову основу
для реформування підгалузі КВ, зокрема і за рахунок
імплементації форм і механізмів ДПП, а також норм
вітчизняного питного водопостачання вимогам відпо�
відних Директив Ради ЄС.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Враховуючи політичну та економічну ситуацію в
Україні, приватний інвестор на сьогоднішній день не
поспішає брати участь у проектах ДПП, насамперед, че�
рез загрозу неповернення інвестицій. Однак ситуація
може кардинально змінитись у випадку, якщо вітчизня�
не законодавство забезпечуватиме захист його інтересів
на рівні європейського. Особливо актуально це для сфе�
ри КВ, де для повернення інвестицій потрібні тривалі
терміни, враховуючи значну капіталомісткість проектів
ДПП. Враховуючи розроблені Національним інститутом
стратегічних досліджень пріоритети інвестиційної пол�
ітики в модернізації економіки України [4, с. 46] та ре�
комендації Європейської економічної комісії ООН [1,
с. 7—9], вважаємо, що для вирішення цього завдання по�
трібно вирішити наступні задачі на законодавчому рівні:

— розробити механізм справедливої компенсації
приватному партнеру понесених ним збитків у разі до�
строкового припинення договору ДПП у сфері КВ з
ініціативи державної/комунальної сторони;

— розробити механізм компенсації державною/ко�
мунальною стороною приватному партнеру різниці між
затвердженими та економічно обгрунтованими тарифа�
ми на водопостачання;

— розробити механізм гарантування фінансування
проекту ДПП державною/комунальною стороною про�
тягом всього періоду його реалізації;

— забезпечити можливість державній/комунальній
стороні надавати пільги приватному партнеру у випад�
ку, коли збільшення тарифів на водопостачання про�
блематичне з огляду на політичну чи економічну ситу�
ацію;

— передбачити можливість і розробити механізм за�
міни приватного партнера у разі невиконання ним взя�
тих зобов'язань без проведення нового конкурсу;

— передбачити можливість вирішення спорів міжна�
родним арбітражним судом у випадку, коли приватним
партнером є нерезидент України чи підприємство з іно�
земними інвестиціями;

— визначити види підтримки проектів ДПП у КВ, що
можуть надаватись органами державної влади чи місце�
вого самоврядування;

— уточнити положення законодавства, що регулює
видачу ліценцій на водогосподарську діяльність, дозво�
ливши процедуру прискореної видачі ліцензій для реа�
лізації проектів ДПП у сфері КВ.

Паралельно повинні удосконалюватись вітчизняні
законодавчі акти в сфері ДПП за рахунок імплементації
найбільш прогресивних норм відповідного європейсь�
кого законодавства. У цілому адаптація законодавства
України до acquis communautaire (з французької —
"надбання Співтовариства"), передбачена ст. 51 "Угоди
про партнерство та співробітництво" між Україною та
Європейським Співтовариством і його державами, є од�
нією із головних складових політики європейської інтег�
рації України, а також одним із найважливіших аспектів
співробітництва України та ЄС. Окрім того, зазначена
стаття передбачає, що Україна докладатиме зусилля в
напрямку забезпечення поступової сумісності свого
законодавства із законодавством Співтовариства, але не
визначає, якого ступеня наближення планується досяг�
нути. На сьогодні адаптація законодавства України до
законодавства ЄС відбувається згідно положень Зако�
ну України (ЗУ) "Про Загальнодержавну програму адап�
тації законодавства України до законодавства Євро�
пейського Союзу".

Аналіз рекомендацій експертів Європейської еконо�
мічної комісії ООН [1, с. 41]) дозволяє стверджувати,
що при налагодженні ДПП у КВ, як і в будь�якому іншо�
му секторі економіки, доцільно якомога повніше за�
проваджувати регламентуючі положення: Директиви з
ефективного управління ДПП ("Guidelines for Successful
Public�Private Partnerships", March 2003, "PPP Gui�
delines"); "Зеленого документа" про ДПП та Громадсь�
кого закону про контракти з державою та концесії ("The
Green Paper on Public�Private Partnerships and
Community Law on Public Contracts and Concessions",
April 2004, "PPP Green Paper"); Документа про ДПП та
Громадського закону про контракти з державою та кон�
цесії, листопад, 2005 р. ("Communication on Public�
Private Partnerships and Community Law on Public
Contracts and Concessions", November 2005); Документа
про концесії від 29 квітня 2000 р. ("Communication on
Concessions"); Директиви про контракти з державою від
31 березня 2004 р. ("Public Contracts Directive"); Дирек�
тиви з питань контрактів із державою ("Public Contracts
Directive"), а також Директив ЄС із закупівель.

Прогресивним кроком у наближенні вітчизняного
водного законодавства до європейського стала розроб�
ка законодавчих актів, які в значній мірі складають нову
правову основу для реформування підгалузі КВ, зокре�
ма за рахунок запровадження ДПП, а саме:

— проекту ЗУ "Про корпоратизацію державних
підприємств" (розробленого Мінекономрозвитку
відповідно до пункту 119.1.2. Національного плану дій
на 2012 р. щодо впровадження Програми економічних
реформ на 2010—2014 роки "Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держа�
ва", затвердженого Указом Президента України від
12.03.2012 №187, який регулює правові, економічні та
організаційні відносини, пов'язані з перетворенням
державних підприємств (в тому числі тих, що мають
стратегічне значення для економіки та безпеки держа�
ви, а також тих, що не підлягають приватизації згідно
з ЗУ "Про перелік об'єктів права державної власності,
що не підлягають приватизації") у державні акціонерні
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товариства. Станом на сьогоднішній день порядок кор�
поратизації підприємств регулюється ЗУ "Про управ�
ління об'єктами державної власності", "Про акціонерні
товариства", Указом Президента України від 15.06.1993
№210 "Про корпоратизацію підприємств", постанова�
ми Кабінету Міністрів України від 05.07.1993 №508
"Про затвердження Положення про порядок корпо�
ратизації підприємств", від 19.07.1993 №556 "Про зат�
вердження Положення про спостережну раду", які
визначають корпоратизацію як перетворення підприє�
мства у акціонерне товариство, 75 відсотків акцій яко�
го належать державі;

— ЗУ "Про особливості передачі в оренду чи конце�
сію об'єктів централізованого водо�, теплопостачання і
водовідведення, що перебувають у комунальній влас�
ності";

— ЗУ "Про державне регулювання у сфері кому�
нальних послуг", яким визначено національний регуля�
торний орган для всіх видів послуг, що надаються за ра�
хунок експлуатації певного виду інфраструктури. Ця ре�
гуляторна структура є центральним органом виконав�
чої влади, юридичною особою, яка відповідає за ліцен�
зування, встановлення тарифів на послуги для визначе�
них суб'єктів господарювання та контроль за їх діяль�
ністю.

Однак детальний аналіз цих законів і нормативно�
правових актів, використаних для їх розробки, показує,
що вони не зовсім вдало поєднують в собі елементи
трьох різних моделей європейських регуляторних
структур, а саме: моделі управління місцевими органа�
ми влади, концесійної моделі та моделі централізова�
ного управління. За моделлю управління місцевими
органами державної влади, типовою для Німеччини та
Італії, послуги водопостачання мають надаватись муні�
ципальними публічними підприємствами. Хоча на сьо�
годнішній день існує декілька модифікацій даної моделі,
однак функції управління залишаються, зазвичай, за
державним сектором. В Італії в 1990 р. муніципалітетам
дозволено створювати окремі публічні підприємства
("municipalizzate"), а у 1994 р. законодавчо закріплено
інтегровану організацію водного сектора в окремо взя�
тих виборчих округах. На основі міжмуніципальної
співпраці дозволено передавати право надання послуг
водопостачання вибраному операторові на всій тери�
торії "ambiti territoriali optimali" ("оптимальні терито�
ріальні області" — прототип адміністративно�територ�
іальних одиниць). При цьому керівний орган "ambiti
territoriali optimali" може залучати до співпраці приватні
компанії, хоча на сьогоднішній день більшість послуг
водопостачання надається всетаки державними підпри�
ємствами [5].

За концесійною моделлю ("французька модель")
міська влада несе відповідальність за забезпечення на�
лежного рівня послуг водопостачання, хоча досить ча�
сто не приймає участі в управлінні ним. Муніципалітети
практикують передачу в концесію чи оренду систем во�
допостачання приватним компаніям, хоча мають право
експлуатувати їх самостійно або з допомогою муніци�
пальних публічних корпорацій. На основі "контрактів
делегації повноважень" забезпечується надання послуг
водопостачання близько 80% населення Франції. По�
рівняно з "голландською моделлю" (за якою відбуваєть�
ся акціонування державного підприємства зі збережен�
ням 100% акцій у власності держави) та моделлю "PFI"
("приватна фінансова ініціатива"), за якою системи КВ
належать державі, а надання окремих послуг (наприк�
лад, водоочищення) здійснюється приватним сектором
в рамках контракту ДПП [6], саме "французька модель"
дозволяє досягнути найвищих результатів у водогоспо�
дарській діяльності практично у всіх її напрямах.

Модель централізованого управління властива для
Великобританії ("британська модель"), за якою прива�
тизація активів ВКГ здійснюється при одночасному по�
силенні державного нагляду та розвиткові державної

підтримки приватних підприємств). Великобританія —
єдина в Європі країна, де місцеві органи державної вла�
ди майже повністю усунені від надання послуг водопо�
стачання. Оператори систем водопостачання признача�
ються для певного регіону органом державного регу�
лювання водного господарства. При цьому на них по�
кладаються жорсткі зобов'язання, виконання яких чітко
відслідковується національним регуляторним органом.
Останній визначає тарифну сітку, якої повинен дотри�
муватись оператор. Така модель позбавлена конкурен�
тності, хоча наразі розглядається питання розвитку
конкурентного середовища в системі водопостачання,
щонайменше для промислових користувачів [5; 6].

Судячи з того, що в Україні у 2012 р. успішно завер�
шено проект Твінінг, спрямований на раціоналізацію
управління водним господарством на місцевому рівні,
який спільно реалізовували Міністерство регіонально�
го розвитку, будівництва та житлово�комунального гос�
подарства України та Міністерство екології, сталого
розвитку та енергетики Французької Республіки [7], то
для вітчизняних центральних органів виконавчої влади
найбільшу зацікавленість, очевидно, становить "фран�
цузька" модель.

Тобто очевидно, що кардинальне реформування КВ,
створення у ньому сприятливих умов для становлення
та розвитку ДПП, можливе лише у разі імплементації
прогресивних норм європейського законодавства (на�
самперед, положень Водної Рамкової Директиви ЄС
2000/60/ЕС [8; 9] та Директиви Ради ЄС щодо якості
питної води 98/83/ЕС [10]) практично у всі базові нор�
мативно�правові акти, які регулюють водопостачання в
Україні, зокрема Водний кодекс України, ЗУ "Про пит�
ну воду та питне водопостачання", ЗУ "Про загально�
державну цільову програму "Питна вода України" на
2011—2020 роки" тощо.

Адже Водна Рамкова Директива, забезпечуючи які�
сну законодавчу базу для досягнення доброго (термін
із цієї Директиви) статусу поверхневих і підземних вод�
них об'єктів, є стратегічним програмним документом для
діяльності європейського водного сектора. За нею для
поверхневих вод добрий статус визначається добрим
екологічним і хімічним статусом. Екологічний статус
визначається, насамперед, за станом біологічних еле�
ментів (риба, донні безхребетні, водна флора) й оці�
нюється за п'ятьма класами: відмінний, добрий, задо�
вільний, поганий і дуже поганий. Хімічний статус виз�
начається за вмістом пріоритетних забруднювальних ре�
човин — важких металів (кадмій, свинець, нікель, ртуть)
і органічних речовин, токсичних для живих організмів.
До останніх на сьогоднішній день Директивою 2013/39/
ЄС про пріоритетні речовини віднесено 45 забруднюю�
чих речовин, 33 з яких визначено Директивою 2008/105/
ЄС про екологічні стандарти в сфері водної політики.
При цьому хімічний статус оцінюється лише двома кла�
сами: а) добрий; б) неспроможний досягнути доброго.
Для підземних вод добрий статус визначається як доб�
рий хімічний та кількісний статус.

Водна Рамкова Директива ставить досить амбіційне
завдання — до 2015 р. всі поверхневі водні об'єкти всіх
країн�членів ЄС повинні мати добрий екологічний і
хімічний статус. Щодо України, то досягнення в ній
цілей Водної Рамкової Директиви вбачається міжнарод�
ними експертами в реалізації (за кошти ЄС) протягом
десятирічного періоду цілого ряду завдань (в рамках
проекту ЄС "Додаткова підтримка Міністерства екології
та природних ресурсів України у впровадженні секто�
ральної бюджетної підтримки" під егідою консорціуму
на чолі з Ерtisa), графік виконання яких представлений
в роботі [11].

Директива Ради 98/83/ЄС "Про якість питної води,
призначеної для споживання людиною" від 3 листопада
1998 року [10] спрямована на забезпечення захисту здо�
ров'я людини від несприятливого впливу будь�якого
забруднення питної води. Згідно зі ст. 4 цієї Директиви,
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безпечність і чистота води, призначеної для споживан�
ня людиною, повинні забезпечуватись відсутністю в ній
мікроорганізмів, паразитів і будь�яких речовин, які в
сукупності або концентрації становлять потенційну за�
грозу здоров'ю людини, за рахунок дотримання
мінімальних вимог стандартів якості питної води, наве�
дених у додатку 1 (частини А та В) і ст. 5 даної Директи�
ви. Гарантування безпечності та чистоти води, призна�
ченої для споживання людиною, здійснюється за раху�
нок нормування 48 мікробіологічних і хімічних її показ�
ників. Вимоги Директиви поширюються на питну воду з
усіх систем водопостачання, що обслуговують понад 50
осіб або постачають більше 10 м3 на добу, на питну воду
в цистернах, пляшках, контейнерах, воду, що викорис�
товується в харчовій промисловості тощо.

Щодо України, то досягнення в ній цілей Директи�
ви Ради 98/83/ЄС "Про якість питної води, призначе�
ної для споживання людиною" вбачається міжнародни�
ми експертами в реалізації протягом п'ятирічного пері�
оду ряду завдань (в рамках проекту ЄС "Додаткова
підтримка Міністерства екології та природних ресурсів
України у впровадженні секторальної бюджетної
підтримки", який фінансується Євросоюзом і впровад�
жується консорціумом на чолі з Ерtisa з січня 2012 р.),
перелік яких наведено в роботі [11].

В Україні протягом певного періоду вже ведуться
роботи з наближення норм питного водопостачання до
європейських. Зокрема 01.01. 2009 р. набув чинності
Державний стандарт України ДСТУ 4808:2007 "Джере�
ла централізованого питного водопостачання. Гігієнічні
та екологічні вимоги щодо якості води і правила виби�
рання", яким замінено ГОСТ 2761�84 і в якому втілені
вимоги ЗУ "Про питну воду та питне водопостачання".
Він встановлює гігієнічні, екологічні та технологічні ви�
моги до джерел централізованого питного водопоста�
чання та призначений для використання всіма суб'єкта�
ми господарювання у цій сфері, а також органами, котрі
здійснюють у ній державний нагляд. Крім того, розроб�
лені проекти нових державних стандартів "Джерела цен�
тралізованого господарсько�питного водопостачання,
гігієнічні та екологічні вимоги до якості води та прави�
ла вибору", "Питна вода підвищеної якості. Вимоги та
контроль за якістю", "Вода питна фасована. Загальні
технічні умови", "Питна вода. Вимоги та контроль за
якістю" та проект Національного стандарту України
"Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості"
[12] тощо.

Зокрема аналіз проекту останнього стандарту по�
казує, що перелік показників якості питної води визна�
чається у ньому залежно від джерела водопостачання,
вторинного забруднення води внаслідок застосування
реагентів у процесі її підготовки, оцінювання рівня ток�
сичності доочищеної води нецентралізованого питного
водопостачання. Вимоги щодо якості питної води охоп�
люють 80 показників і подано 10 окремими групами. У
цілому цей проект стандарту відповідає:

— вимогам чинного законодавства України: ЗУ "Про
питну воду та питне водопостачання", ЗУ "Про забез�
печення санітарного та епідемічного благополуччя на�
селення", ЗУ "Про загальнодержавну цільову програму
"Питна вода України" на 2011�2020 роки" та ДСанПіН
2.2.4�171�10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призна�
ченої для споживання людиною", затверджені наказом
МОЗ України від 12.05.2010 №400;

— нормативним вимогам Директиви Ради 98/83/ЄС
"Про якість питної води, призначеної для споживання
людиною" від 3 листопад 1998 року;

— керівним настановам ВООЗ із забезпечення якості
води, призначеної для вживання людиною "Guidelines
for Drinking — water Quality. Third edition. — Geneva:
World Health Organization, 2004. — Vol. 1: Recommen�
dations".

Однак затвердження згаданих вище проектів стан�
дартів постійно відтерміновуються, оскільки реалізація

зазначених у них вимог залежить від технологічних і
фінансових можливостей підприємств КВ та потребує
модернізації/оновлення інфраструктури водопостачан�
ня, застосування сучасних реагентів для очищення та
знезараження води тощо. Крім того, в країні практично
відсутня лабораторна база для аналізу води за запро�
понованими в проектах стандартів показниками її
якості. Адже на сьогоднішній день перевірка якості
води, що подається системами ЦВ, здійснюється згідно
ГОСТ 2874�82 та ДСанПіН 383, за якими щоденно по�
винні підлягати контролю 20 показників якості води, а
щомісячно та щорічно — відповідно 47 та 75 показників;
у той самий час, як Директиви Євросоюзу передбача�
ють щоденний контроль 70 показників якості води.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ,
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
За оцінкою міжнародних і вітчизняних експертів,

станом на сьогоднішній день водне законодавство Ук�
раїни лише частково відповідає вимогам згаданих Ди�
ректив, при цьому ступінь відповідності Водній Рамковій
Директиві ЄС 2000/60/ЕС низький, а Директиві Ради 98/
83/ЕС "Про якість питної води, призначеної для спо�
живання людиною" — високий [13, с. 50—51]. Очевид�
но, що удосконалення чинної нормативно�правової бази
з ДПП, питного водопостачання, а також контролю
якості води, приведення її вимог до рівня європейських
стандартів залишається актуальним завданням держав�
ної ваги. Тому подальші дослідження полягатимуть у
відстеженні змін у відповідній нормативно�правовій базі
у зазначеному напрямку, їх аналізові на відповідність
вимогам європейських стандартів, та розробці рекомен�
дацій щодо удосконалення законодавчого забезпечен�
ня водогосподарської діяльності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Фінансова система, що сформувалась в Україні, ста�

не ефективною, коли в її складі поряд із державними
фінансами чільне місце займуть місцеві фінанси як са�
мостійний інститут. В основі місцевих фінансів лежать
місцеві бюджети, які мають забезпечувати виконання
функцій органів місцевого самоврядування, покладені
на них згідно з законодавством України.

Актуальність даної теми полягає в тому, що ме�
ханізм функціонування місцевих бюджетів повинен
створити таку систему відносин, яка б повноцінно за�
безпечувала фінансовими ресурсами усі сторони роз�
витку адміністративно�територіальної одиниці, визна�
чала оптимальність формування джерел доходів і про�
порційність та економність витрачання грошових
коштів, які мали б задовольняти потреби територіаль�
них громад та виконання повноважень місцевих органів
влади.
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кою бюджетної системи. Вони є основою фінансової бази місцевих фінансів. Обсяги фінансових ресурсів

місцевих бюджетів покликані забезпечувати рівень соціальноBекономічного розвитку територій, рівень

матеріального добробуту, соціального захисту і соціального забезпечення територіальних громад.

In the country's financial system are important local budgets, which are the most numerous part of the

budgetary system of the state, they are the main financial base of local Finance. The amount of financial resources
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Усучасних умовах розвитку і становлення України
першочерговим завданням є реформування системи дер�
жавних фінансів та формування ефективних механізмів
фінансового забезпечення функціонування територій,
шляхом зміцнення фінансової бази органів місцевого
самоврядування з метою надання їм не тільки само�
стійно управляти територіями, але й самостійно забез�
печувати себе фінансовими ресурсами, зокрема, фор�
мувати місцеві бюджети.

 АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок із дослідження формування, регу�
лювання місцевих бюджетів, напрямів вдосконалення
здійснення видатків місцевих бюджетів внесли вітчиз�
няні науковці�економісти О. Василик, О. Кириленко,
І. Луніна, С. Юрій, В. Опарін, І. Руденко, О. Макаренко,
С. Мочерний і інші. В цих дослідженнях розглядались
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питання особливостей формування місцевих бюджетів,
налагодження ефективного механізму міжбюджетних
відносин як основи фінансового забезпечення стабіль�
ності соціально�економічного розвитку адміністратив�
но�територіальних одиниць.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналізування функціонування місце�

вих бюджетів в Україні, проблем їх формування та ви�
конання органами місцевого самоврядування, дослід�
ження та обгрунтування шляхів реформування держав�
них фінансів направлених на їх децентралізацію, на ос�
нові змін до законодавчих актів, зокрема, Бюджетного
кодексу України та визначення завдань і заходів щодо
здійснення цієї реформи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Функціонування місцевих бюджетів в Україні забез�

печені законодавчою базою, зокрема Бюджетним ко�
дексом України (2010 р.), щорічними законами про Дер�
жавний бюджет України, Законом України "Про місце�
ве самоврядування в Україні".

Закон України "Про місцеве самоврядування в Ук�
раїні" (1997 р.) дає визначення місцевому самовряду�
ванню, закріплює його принципи, основним з яких є
принцип правової, організаційної та матеріально�
фінансової основи місцевого самоврядування. Цей За�
кон визначає, що бюджети місцевого самоврядуван�
ня (місцеві бюджети) — це план утворення і викорис�
тання фінансових ресурсів необхідних для забезпе�
чення функцій і повноважень місцевого самовряду�
вання [1].

Відповідно до Бюджетного кодексу України місцеві
бюджети — це головна фінансова база, що зосередже�
на в розпорядженні Рад народних депутатів та органів
місцевого самоврядування, які складають, розглядають,
затверджують і виконують свої бюджети, розпоряджа�

ються переданими в їх підпорядкування підприємства�
ми і отримують від них доходи [2].

Щорічні закони України про Державний бюджет Ук�
раїни містять інформацію щодо обсягів міжбюджетних
трансфертів — дотацій вирівнювання, додаткових до�
тацій та субвенцій, які передаються місцевим бюджетам
з метою фінансового вирівнювання територій, збалан�
сування місцевих бюджетів і забезпечення гарантова�
них державою рівня мінімальних соціальних послуг на�
селенню регіону.

У 2010 року розроблено і затверджено відповідну
методологічну базу щодо складання бюджетних про�
грам, результативних показників їх виконання для
місцевих бюджетів за галузями: державне управління;
охорона здоров'я; освіта; культура; соціальний захист,
соціальне забезпечення; фізична культура і спорт; жит�
лово�комунальне господарство.

Фінансовою основою функціонування органів місце�
вого самоврядування виступають сформовані бюджетні
ресурси, які зосереджені у місцевих бюджетах.

У Бюджетному кодексі України відображено одне
із концептуальних положень місцевого самоврядуван�
ня — закріплення джерел доходів за власними повно�
важеннями органів місцевого самоврядування. Такий
крок направлений на посилення інституту місцевого са�
моврядування та місцевих фінансів, оскільки дозволить
залучити активність територіальних громад до напов�
нення бюджетів та ефективності і економності їх ви�
користання.

У сучасній українській економіці фінансові ресурси
органів місцевого самоврядування в більшості випадків
обмежуються доходами, які поступають до місцевих
бюджетів із Державного бюджету.

Відповідно чинного законодавства сформовано
структуру доходів місцевих бюджетів — власні джере�
ла надходжень та міжбюджетних трансфертів, що є зак�
ріплені відповідно до законодавства.

Рис. 1. Структура доходів місцевих бюджетів за 2010—2013 рр.

Таблиця 1.  Надходження доходів до місцевих бюджетів України
за 2011—2013 рр. (без міжбюджетних трансфертів)

Джерело: [7].
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Частка доходів у зведеному фонді місцевих бюджетів
за 2011—2013 роки зменшилася і це призводить до зни�
ження ролі місцевих бюджетів у бюджетній системі Ук�
раїни. Наслідком цього стали зростання залежності
місцевих бюджетів від трансфертів Державного бюдже�
ту. Недостатність фінансових ресурсів місцевих бюджетів
призводить до неналежного виконання функцій і повно�
важень органами місцевого самоврядування (табл. 1) [5].

На основі аналізу показників доходів місцевих бюд�
жетів України за січень — вересень 2013 року в порівнянні
з аналогічним періодом 2012 року, відбулось їх зростання
на 5,2% і становили 76,4 млрд грн. без врахування міжбюд�
жетних трансфертів, а з врахування таких трансфертів
збільшились на 3,7% і становили 158,9 млрд грн. В обсягах
бюджетних ресурсів зросла частка дотацій вирівнювання
і субвенцій в частині соціального захисту населення на 9,7%
та 12,9% відповідно, а частка дотацій на соціально�еконо�
мічний розвиток регіонів скоротилась на 53,8%. Відповід�
но трансферти із Державного бюджету до місцевих бюд�
жетів збільшились на 2,4% — із 80,6 млрд грн., до82,5%
млрд грн. Значний обсяг трансфертів із Державного бюд�
жету означає можливість вільно, на розсуд органів місце�
вого самоврядування використання дотацій вирівнюван�
ня. Проте така частка трансфертів призводить до залеж�
ності місцевих бюджетів від Державного бюджету та виз�
начає їхню слабкість у вирішенні нагальних питань і зав�
дань власними зусиллями [6].

У Законі України "Про Державний бюджет України
на 2014 рік" не передбачалось принципово нових змін в
частині формування взаємовідносин Державного і
місцевих бюджетів. За рахунок трансфертів з Держав�
ного бюджету і доходів місцевих бюджетів, що врахо�
вуються при визначенні міжбюджетних трансфертів та
спрямовуються на виконання делегованих державних
повноважень, передбачено сформувати понад 80% до�
ходів місцевих бюджетів трансфертами з Державного
бюджету, які залишаються основним джерелом місце�
вих бюджетів.

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України,
прогнозований обсяг доходів місцевих бюджетів на 2014
рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних
трансфертів, розраховано в загальній сумі 74 млрд 138,
9 млн грн., що на 1 млрд 494,2 млн грн. або 2,1% більше,
ніж у 2013 році.

Прогнозний обсяг доходів місцевих бюджетів на
2014 рік розрахований в сумі 109 млрд 204,8 млн грн. або
6,6% ВВП, що на 171,4 млн грн. менше обсягів доходів у
2013 році (на 0,2%) [7].

Основними джерелами доходів місцевих бюджетів
в Україні є, закріплені за бюджетами місцевого само�
врядування, податки і збори, які враховуються при ви�
значенні обсягів міжбюджетних трансфертів, а також
доходи, що не враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів. До зовнішніх джерел на�
лежать дотації, субвенції і запозичення.

Власними дохідними джерелами місцевих бюджетів
являються: податок на доходи фізичних осіб; плата за
землю; єдиний податок та власні надходження бюджет�
них установ, які знаходяться на даній території.

У таблиці 2 охарактеризовано рівень цих надход�
жень до місцевих бюджетів за період з 2010—2013 роки
і прогноз на 2014 рік за цими джерелами.

Як видно власні надходження до місцевих бюджетів
з 2012 року почали скорочуватись і в прогнозованому
2014 році визначено їх вагоме скорочення, що означає
про несприятливу політику держави по відношенню до
територій України.

Недостатність власних коштів для виконання повно�
важень місцевих органів влади є результатом їх неспро�
можності виконувати делеговані їм функції. Якщо у 2010
році питома вага обсягу власних доходів місцевих бюд�
жетів, спрямованих на забезпечення делегованих повно�
важень місцевим органам влади становила 26,3% всіх до�
ходів місцевого бюджету, у 2012 р. — 37,4%, у 2013 —
38,7%, то у 2014 передбачалось скорочення до 22,1 %
[6].

Таблиця 2. Джерела надходжень до місцевих бюджетів України
за 2010—2013 рр.

Рис. 2. Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб
за 2010—2013 рр. (прогноз на 2014 р.)
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вих бюджетів відображають соціальну спрямованість і
покликані фінансово забезпечити всі сфери соціально�
культурного розвитку території (регіону) та функції, які
покладені на органи місцевого самоврядування згідно
законодавства. Видатки місцевих бюджетів, встановлені
рішенням про місцеві бюджети і повинні забезпечити соц�
іальну сферу територій та конкретні цілі, пов'язані з ре�
алізацією програм за переліком, визначених Бюджетним
кодексом України. Бюджетним кодексом України перед�
бачено критерії розмежування видів видатків між місце�
вими бюджетами, що здійснюються на основі принципу
субсидіарності із врахуванням критеріїв повноти надан�
ня послуги та наближення її до конкретного споживача.

 Видатки місцевих бюджетів України, в основному,
спрямовуються на захисні статті бюджетів, що зумов�
лено обмеженою ресурсною базою місцевих бюджетів.
За проаналізований січень — вересень 2013 р. зросли
видатки на соціальний захист і соціальне забезпечен�
ня населення регіонів — на 4,8 млрд грн. (13,1%); та ос�
віту — на 2,7 млрд грн. (5,3%). Негативним є те, що в
цьому періоді часу зменшились видатки на житлово�
комунальне господарство — на 2,3 млрд грн. (на 34,4%)
та економічну діяльність регіонів на 0,9 млрд грн.
(12,9%) [6].

 На основі даних таблиці 2 наведено динаміку над�
ходжень по джерелах за 2010—2013 роки (прогноз на
2014 р) до місцевих бюджетів України.

 Зміцнення дохідної бази місцевих органів влади, роз�
виток місцевого оподаткування, здійснення ефективного
бюджетного регулювання є основними проблемами роз�
витку регіонів. З метою покращення дохідної бази місце�
вих бюджетів можна виділити такі напрями:

— збільшення частки власних доходів місцевих бюд�
жетів;

— сприяння розвитку малого і середнього бізнесу;
— збільшення доходів від місцевого господарства,

забезпечення прибутковості комунальних господарств;
— забезпечення економного і цільового використан�

ня бюджетних коштів регіону;
— ефективний контроль з боку місцевих органів вла�

ди за формуванням і використанням коштів місцевих
бюджетів тощо.

Видатки місцевих бюджетів відіграють важливу роль
у соціально�економічному розвитку території. За допо�
могою видатків місцевих бюджетів органи місцевого са�
моврядування повинні вирішувати основні завдання по�
кладені на них Законом України "Про місцеве самовря�
дування в Україні" [1]. Структура і склад видатків місце�

Рис. 3. Динаміка надходжень плати за землю за 2010—2013 рр.
(прогноз 2014)

Рис. 4. Динаміка надходжень єдиного податку з юридичних і фізичних осіб за  2010—2013 рр.
(прогноз на 2014 р.)
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 Прогнозований обсяг видатків місцевих бюджетів, що
враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів,
на 2014 рік встановлений в сумі 134 млрд 540,0 млн. грн., з
них на оплату праці працівників бюджетної сфери стано�
вить 111 млрд 556,6 млн грн. або 82,9%, що на 7 млрд 789,
млн грн. (6,1%) обсягу видатків більше, ніж у 2013 році.
Зростання видатків зумовлене прогнозним підвищення
розміру мінімальної заробітної плати, яке, насправді, не
відбувається в зв'язку з відомих економічних та політич�
них причин, що виникли в сучасній Україні.

 У 2014 році прогнозовано 234 млрд 305,9 млн грн.
обсягу видатків та надання кредитів, без врахування
коштів, що передаються до Державного бюджету. Ці
прогнозні видатки є меншими за видатки місцевих бюд�
жетів у 2013 році. Основну частину видатків 2014 року
прогнозується направити на:

— освіту — 74 млрд 210,6 млн грн. або 31,2% загаль�
ного обсягу видатків;

— соціальний захист і соціальне забезпечення — 68
млрд 131,4 млн грн. або 28,7% загального обсягу ви�
датків;

— охорону здоров'я — 49 млрд 239,6 млн грн. або
20,7% загального обсягу видатків.

Крім цього, у 2014 році найбільшу частку грошових
коштів має бути направлено на оплату праці — це 113
млрд 256,6 млн грн. або 47,7% загального обсягу видатків
місцевих бюджетів, що є більше на 10 млрд 741,7 млн
грн., ніж у 2013 році [7].

 За останні роки змінилась структура видатків місце�
вих бюджетів, вона стала лише соціальною і, відповід�
но, видатки місцевих бюджетів забезпечували виплати
у соціальній сфері (освіті, охороні здоров'я, соціальний
захист і соціальне забезпечення) — це оплата праці пра�
цівникам бюджетних установ, виплати за комунальні по�
слуги цих установ, пільги і субсидії населенню.

 Структура видатків загального і спеціального
фондів місцевих бюджетів наведена в таблиці 3.

 Така динаміка дає можливість вважати, що загаль�
ний обсяг видатків місцевих бюджетів України за 2011—
2012 роки мав тенденцію до зростання. Проте виконання
місцевих бюджетів у 2013 році говорить про протилежну
дію і виконання плану видатків місцевих бюджетів по за�
гальному і спеціальному фондах становив 89,6%.

 Недостатність фінансових ресурсів у місцевих бюд�
жетах для розвитку регіонів зумовлена низкою важли�
вих факторів, які впливають на них:

— більшість регіонів не мають достатньої податко�
вої бази;

— непривабливість для інвесторів;
— не мають достатніх потенційних можливостей та

об'єктів для залучення коштів міжнародних організацій
на реалізацію своїх проектів. Відповідно такі регіони
більше за інших потерпають від нестачі коштів і тому по�
требують використання різноманітних механізмів та
інструментів фінансової підтримки свого розвитку з боку
держави [6].

Надмірна залежність місцевих бюджетів від Держав�
ного бюджету, відсутність реального впливу на форму�
вання обсягів власних фінансових ресурсів у місцевому
бюджеті, їх неефективне використання та мала частка
видатків місцевого бюджету на розвиток території —
все це негативно впливає на соціально�економічний роз�
виток місцевого самоврядування, на неефективне їх уп�
равління.

 Аналізуючи місцеві бюджети України попередніх пе�
ріодів, можна зауважити пряме втручання органів держав�
ної влади у діяльність органів місцевого самоврядування.
Надходження до місцевих бюджетів показали, що місцеві
податки і збори не відігравали важливої фіскальної ролі в
наповненні місцевих бюджетів і відповідно місцеві органи
влади не були зацікавлені у додатковому залученні коштів
від справляння місцевих податків і зборів.

 Основними недоліками формування і використан�
ня місцевих бюджетів можна виділити:

а) невідповідність сучасних тенденцій формування
доходів місцевих бюджетів цілям підвищення їх фінан�
сової спроможності;

б) відсутність стимулів ефективного використання
власного фінансового потенціалу території;

в) неефективна структура місцевих бюджетів;
г) неефективне управління ресурсами місцевих бю�

джетів;
д) надмірна соціальна спрямованість місцевих бюд�

жетів, що негативно пливають на недофінансування ви�
датків розвитку території.

 Сьогодні в Україні механізм формування місцевих
бюджетів є недостатньо ефективним і характеризується
низькою часткою доходів та високою залежністю від Дер�
жаного бюджету. За рахунок власних доходів місцеві орга�
ни влади не можуть самостійно фінансувати всі видатки,
пов'язані із виконанням своїх функцій. Зберігається тен�
денція до збільшення частки дотацій, залишається малою
частка місцевих податків і зборів та неподаткових надход�
жень. Такий стан власних доходів місцевих бюджетів адек�
ватний тому законодавству, що діє сьогодні в Україні, за
умов якого місцеві органи влади фактично позбавлені ак�
тивно розширювати власну фінансову базу [3].

 Підвищення ефективності формування та виконан�
ня місцевих бюджетів, впровадження їх середньостро�
кового планування та орієнтація на результат є важли�
вою складовою бюджетної політики. Запровадження
програмно�цільового методу складання і виконання
місцевих бюджетів, що ефективно діє у більшості країн
Європи, започатковано і в Україні. Концепцію застосу�
вання цього методу у бюджетному процесі схвалено
розпорядженням Кабінету Міністрів України від
02.08.2002 р. № 538�р. Наказом Міністерства фінансів
України "Про деякі питання запровадження програм�
но�цільового методу складання та виконання місцевих
бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 визначено зміни
бюджетного процесу на місцевому рівні.

 ВИСНОВКИ
 Важливим напрямом досягнення фінансової спро�

можності місцевих бюджетів в сучасній Україні є децен�
тралізація державних фінансів, яка б, в повній мірі, дала
можливість органам самоврядування самостійно визна�
чати шляхи формування та напрями реалізації їх фінан�
сової політики, зокрема фіскальної.

Функціонування вітчизняної соціально�економічної
системи має багато проблем, вирішення яких лежать в
площині фінансової системи. Тому потреба в удоско�
наленні і реформуванні державних фінансів є, як ніко�
ли, актуальною, де основне місце мають зайняти місцеві
фінанси країни. Такі зміни передбачаються провести
шляхом вирішення певних завдань, зокрема:

1) створення ефективної системи управління грома�
дами регіону на принципах самоврядування;

Таблиця 3. Видатки місцевих бюджетів за 2011—2013 роки
(без міжбюджетних трансфертів)

Видатки 
(млн грн.) 

Факт.дані 
2011 р. 

Факт.дані 
2012 р. 

 

План на 2013 р. 
із врахув.  

внесених змін 

Факт. дані 
2013 р. 

 

Виконання 
плану затверд. 
м. радами, % 

Загальн фонд 149 833,2 188 638,6  202 664,2 194 900,9 96,2 
Спеціал. фонд 28 237,3 32 594,2 40 874,8 23 335,2 57,1
Усього: 178.070,5 221 232,8 243 539,0 218 236,1  89,6 
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2) розширення фінансової бази та забезпечення
фінансової самостійності територіальних громад;

3) визначення фінансовою основою здійснення орга�
нами місцевого самоврядування власних повноважень
податків і зборів, які пов'язані із відповідною терито�
рією;

4) надання органами місцевого самоврядування пра�
ва регулювати ставки місцевих податків, зборів до своїх
бюджетів, залучення кредитних ресурсів для іннова�
ційно�інвестиційного розвитку територій [3].

Вирішення завдань зміцнення фінансової основи
місцевого самоврядування у середньостроковій перс�
пективі передбачає подальше вдосконалення фінансо�
вого законодавства, що забезпечить цілісність, по�
слідовність і стабільність фінансової політики у сфері
місцевих фінансів [4]. Для цього законодавство Украї�
ни має чітко визначити структуру власних доходів місце�
вих бюджетів, провести основні положення децентрал�
ізації сектору державного управління, які зможуть по�
кращити місцеве оподаткування. Нормативно�правова
база має бути направлена на:

— врегулювання механізму фінансового забезпечен�
ня діяльності місцевих органів влади;

— визначення джерела фінансування видатків на
виконання власних (самоврядних) повноважень цих
органів;

— створення умов до прозорості планування і ви�
користання бюджетних коштів;

— створення міцної ефективної системи фінансо�
вого контролю діяльності органів місцевого самовряду�
вання.

 Реалізація цих і інших заходів децентралізації дер�
жавних фінансів сприятиме переходу від патерналістсь�
кої моделі міжбюджетних відносин до внутрішньооріє�
нтованої моделі соціально�економічного розвитку те�
риторіальних громад, ефективного використання їх
власного фінансового потенціалу та підвищить фінан�
сову самостійність територій [8].

 На основі Пояснюючої записки Міністерства
фінансів до проекту Закону України "Про внесення змін
до Бюджетного кодексу України (щодо бюджетної де�
централізації"у серпня 2014 року [9], визначено план
заходів реалізації Концепції реформування місцевого
самоврядування, зокрема в частині місцевих фінансів.
Сформований цілий комплекс напрямів їх виконання, в
основі яких лежить:

1) забезпечення бюджетної автономії та фінансової
самостійності шляхом самостійного формування місце�
вої фінансової бази, надання права органам місцевого
самоврядування регулювати ставки місцевих податків і
зборів, систематизувати видаткові повноваження;

2) закріплення за місцевими бюджетами стабільних
джерел доходів та розширення дохідної бази місцевих
бюджетів за допомогою встановлення єдиних норма�
тивів відрахувань загальнодержавних податків (подат�
ку на доходи фізичних осіб та податок на прибуток
підприємств) за кожною ланкою бюджету, в подальшо�
му запровадити середньострокове планування на місце�
вому рівня і надання базових дотацій для підвищення
фіскальної спроможності місцевих бюджетів;

3) децентралізація видаткових повноважень та
чіткий розподіл компетенцій сформований за принци�
пом субсидіарності, при якому з державного бюджету
передаються певні повноваження із окремих міністерств
і відомств органам місцевого самоврядування;

4) надання нових видів трансфертів та посилення
відповідальності профільних міністерств за реалізацією
державної політики у відповідних галузях;

5) визначення нового механізму бюджетного регу�
лювання та вирівнювання [9].
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