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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні під час буріння нафтових і газових сверд�

ловин в різних нафтогазопромислових районах Украї�
ни прийняття рішень в значній мірі здійснюється сами�
ми операторами�бурильниками в більшості випадків на
інтуїтивному рівні. Ці рішення грунтуються, головним
чином, на власному досвіді та професійних навичках, що
не завжди відповідає фактичному рівню складності, не�
чіткості та невизначеності, які характеризують процес
буріння свердловин у цілому. Враховуючи, що процес
буріння свердловин є нелінійним стохастично�хаотич�
ним процесом, який здійснюється за умов апріорної та
поточної невизначеності щодо структури і параметрів
об'єкта та перебуває під впливом різного типу адитив�
них і мультиплікативних завад, важливою складовою
системи управління має стати система підтримки прий�
няття управлінських рішень, орієнтованих на досягнен�
ня мінімальних витрат на буріння свердловин до проек�
тного горизонту.

УДК 658.5:622.276:622.24
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A CONCEPTUAL APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL SUPPORT
DECISIONJMAKING PROCESSES IN THE SYSTEM CONTROLLING THE BUSINESS SEGMENT OF
THE ECONOMY UPSTREAM

У статті розглянуто сутність та доцільність застосування систем підтримки процесів прийняття рішень

менеджерами нафтогазовидобувних підприємств корпоративної структури, зокрема бурових

підприємств. Проаналізовано концептуальні підходи до управління нафтогазовидобувними підприємJ

ствами корпоративної структури. Розглянуто метод інформаційної підтримки процесів прийняття

управлінських рішень за умов апріорної та поточної невизначеності цього процесу на основі викорисJ

тання інформаційних технологій на різних рівнях інтегрованої системи управління, застосування якого

забезпечить зменшення витрат на буріння свердловин. Доведено, що використання підтримки прийнятJ

тя рішень менеджерами в системі управління витратами дає економію за рахунок ефективного управліJ

ння усіма видами ресурсів і оптимізації витрат на буріння нафтових і газових свердловин.

The article examines the nature and feasibility of systems support decision making by managers oil and gas

companies corporate structure, including drilling companies. Analyzed conceptual approaches to the

management of oil and gas companies corporate structure. The method of informational technology support

decisionJmaking under conditions of uncertainty and the current priori this process through the use of information

at different levels of an integrated management system, the use of which will reduce the cost of drilling wells. It

is proved that the use of decision support managers in the management saves costs through effective management

of all kinds of resources and optimize the cost of drilling oil and gas wells.

Ключові слова: бізнес�сегмент економіки upstream, управління витратами підприємств, процес прийнят�
тя рішень, підтримка, система.

Key words: business segment upstream economy, expense management companies, decision�making support system.

У даний час для буріння нафтових і газових сверд�
ловин використовується нове покоління трьохшарош�
кових доліт, які забезпечують проходку на одне долото
до 2000 м, а також алмазні долота з проходкою до 6000
м, що майже на два порядка більше у порівнянні з про�
ходкою традиційних шарошкових доліт. За таких обста�
вин, а також враховуючи високу ціну доліт нового по�
коління, особливо алмазних, дослідження у напрямі
розвитку систем підтримки прийняття рішень менедже�
ра бурового підприємства набуває особливої актуаль�
ності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Аналізування наукових публікацій [1; 2 та ін.] пока�
зало, що для управління підприємствами і організаціями
використовуються різні концептуальні підходи: систем�
ний, процесний, функціональний, ситуаційний, культу�
рологічний; характеристику яких наведено у роботі [1, с.
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27—28]. Розглядаючи концептуальні підходи до управл�
іння нафтогазовидобувними підприємствами корпора�
тивної структури [3—6 та ін.], було встановлено, що у
даній галузі економіки застосовують наступні підходи:

— системний, коли підприємство розглядається як
сукупність взаємозв'язаних елементів, функціонування
яких залежить від впливу зовнішніх та внутрішніх чин�
ників;

— процес ний, що передбачає поєднання усіх видів
діяльності підприємств в один ланцюжок і розглядає
управління підприємством як процес;

— функціональний, який розглядає управління
підприємством крізь призму п'ятьох основних управлі�
нських функцій: планування, організація, мотивування,
регулювання та контролювання;

— ситуаційний, який в умовах мінливості ринково�
го середовища покликаний аналізувати та враховувати
всі обставини і ситуації, які в конкретний момент впли�
вають на підприємство;

— системно�синергетичний, який є новим напрямом
в управлінській науці, що має на меті вирішення широ�
кого кола завдань, котрі належать здебільшого до мо�
делювання складних економічних систем, які характе�
ризуються наявністю численних внутрішньо�системних
зв'язків, у тому числі зворотних перехресних та ієрар�
хічних [3].

У зв'язку з великою складністю об'єкта управління
усі ці підходи часто використовуються одночасно. Про�
те в умовах інтелектуалізації економіки отримати ви�
сокі результати в управлінні підприємством можна лише
тоді, коли менеджер має необхідне інформаційне забез�
печення і систему підтримки процесів прийняття рішень
(СППР). Фактично проблема підтримки процесів прий�
няття рішень полягає в автоматизації творчої частини
праці відповідальної групи працівників організаційно�
го управління підприємством, тобто керівників усіх
рангів і осіб, які приймають рішення за реальних умов
їхньої діяльності.

Питанням створення СППР присвячені наукові до�
слідження таких зарубіжних науковців як Michael S.Scott
Marton [7], Gerzity Thomas P [8], Gordon Bitter Davis [9],
John D.C. Little [10], Peter G.W.Keen [11] та інших. Про�
те у вітчизняній науковій літературі майже не обгово�
рюються методичні підходи до створення СППР для ме�
неджерів нафтогазовидобувних підприємств корпора�
тивної структури, зокрема для бурових підприємств.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування необхідності і доц�

ільності вдосконалення науково�методичних підходів до
створення системи підтримки процесів прийняття
рішень при управлінні підприємствами бізнес�сегменту
економіки upstream.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Розвиток бізнес�сегменту економіки upstream на

глобальному рівні характеризується загальними для
багатьох країн світу процесами, серед яких, зокрема,
такі: інтенсивний розвиток новітніх технологій пошу�
ково�розвідувальних робіт, видобування вуглеводнів,
транспортування і переробки нафти і газу безпечними,
екологічно чистими, енергозберігаючими способами;
інтелектуалізація управління підприємствами, що видо�
бувають нафту і газ; збільшення промислових запасів
багатьох родовищ за період їх експлуатації завдяки ви�
добутку нафти удосконаленими методами; стрімкий
розвиток породоруйнівного інструменту нового поко�
ління, а також іншого нафтопромислового обладнання.

Важливим завданням, що можливо розв'язати за
допомогою інноваційних технологій, є реалізація ком�
плексу організаційних, технологічних і фінансових за�
ходів, що забезпечують інформаційну підтримку про�
цесів прийняття рішень менеджерами підприємств, що
видобувають вуглеводні.

Нині відома велика кількість методів контролю і
управління процесом буріння нафтових і газових свер�
дловин, але далеко не усі вони задовольняють вимоги
практики, зокрема щодо контролю процесу формуван�
ня витрат на буріння у реальному часі з урахуванням
невизначеності цього процесу. У зв'язку з цим актуаль�
ними є теоретичні та експериментальні дослідження,
спрямовані на розроблення методів інформаційної
підтримки процесів прийняття управлінських рішень за
умов невизначеності процесу буріння нафтових і газо�
вих свердловин.

Розглядається метод інформаційної підтримки про�
цесів прийняття управлінських рішень за умов апріор�
ної та поточної невизначеності цього процесу. Завдан�
ня полягає у тому, щоб знайти раціональний шлях за�
безпечення менеджера бурового підприємства вірогід�
ною інформацією щодо процесу формування витрат на
поглиблення свердловини до проектної глибини у ре�
жимі on�line.

Доцільним, на нашу думку, є розроблення методу
інформаційної підтримки процесу прийняття управлі�
нських рішень на основі використання інформаційних
технологій на різних рівнях інтегрованої системи управ�
ління, застосування якого забезпечить зменшення ви�
трат на буріння свердловин.

Досягнення поставленої мети здійснюється шляхом
вирішення таких основних завдань [3, с. 304]:

— аналіз інформаційних процесів у інформаційно�
обчислювальному комплексі підприємства;

— створення структури системи збору і первинного
оброблення інформації щодо витрат на буріння сверд�
ловини;

— обгрунтування необхідності створення інформа�
ційних вузлів на рівнях управління бізнес�процесами і
технологічними процесами та створення інтегрованої
системи.

Сьогодні у розвитку нафтогазовидобувної галузі
настав етап, коли подальший прогрес пов'язаний із за�
провадженням систем автоматизованого проектування
і управління як усією галуззю, так і її окремими підсис�
темами — нафтогазовидобувними підприємствами кор�
поративної структури.

Основним джерелом економічної ефективності
діяльності нафтогазовидобувних підприємств є ско�
рочення і оптимізація витрат на спорудження свер�
дловин як на стадії проектування, так і на стадії бу�
ріння до проектної глибини. Оптимізація витрат на
буріння досягається скороченням витрат на споруд�
ження свердловини, збільшенням механічної швид�
кості буріння, мінімізацією відхилень траєкторії сто�
вбура свердловини від проектної, збільшенням точ�
ності потрапляння вибою свердловини в продуктив�
ний пласт, підвищенням надійності кріплення сверд�
ловин та ін.

Тому системи управління витратами бурових під�
приємств повинні виконувати такі функції [3, с. 305]:

— управління усіма видами ресурсів;
— збір та оброблення інформації з систем управлі�

ння нижнього рівня;
— розрахунок оптимальних режимів буріння, про�

мивання свердловини, спуско�підіймальних операцій за
економічним критерієм "мінімум собівартості одного
метра проходки";

— розрахунок поточного плану виробництва і пла�
нових завдань для окремих бурових та цехів, які забез�
печують оптимальне використання фінансових, мате�
ріальних, енергетичних та трудових ресурсів;

— облік і контроль стану устаткування, технологіч�
них режимів і виконання планових завдань (геолого�тех�
нічного наряду, режимно�технологічної карти та ін.);

— управління технічним обслуговуванням і ремон�
том устаткування;

— ведення планової, облікової і звітної докумен�
тації.
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Рис. 1. Інформаційні процеси в інформаційно+обчислювальному
комплексі нафтогазовидобувного підприємства

корпоративної структури

Складено автором за результатами дослідження.

Відзначимо, що облікова інформація як ядро еко�
номічної інформації підприємства є одним із видів да�
них, що характеризують виробничо�господарську
діяльність бурового підприємства. Це обумовлено тим,
що вона точніше, повніше, достовірніше, оперативніше
і всебічніше за будь�яку іншу. Вона моделює як зв'язки
підприємства з навколишнім середовищем, так і його
внутрішню структуру. Окрім цього, облікова інформа�
ція дає змогу розподіляти права виконавців та їхню
відповідальність за економічну ефективність [16]. Об�
лікова інформація бурового підприємства відрізняєть�
ся великим обсягом і різноманітністю, а також складн�
істю логічної та відносною простотою арифметичної об�
робки. Проте їй властивий масовий характер обчислень,
які виконуються за типовими алгоритмами з певною
періодичністю. Окрім цього облікова інформація має
складну ієрархічну структуру, на нижньому щаблі якої
містяться інформаційні одиниці�реквізити, що не підда�
ються подальшому логічному поділу [16] у системі уп�
равління витратами.

Виконання вище названих функцій системою управ�
ління витратами дає економію за рахунок ефективного
управління усіма видами ресурсів і оптимізації витрат
на буріння свердловин. Проте якщо на основі одержа�
ної інформації і ухвалених управлінських рішень не
здійснюється управлінська дія на об'єкт або не контро�
люється результат дії (відсутній зворотний зв'язок), то
така система управління економічної ефективності не
дає і, як правило, недостатньо ефективна або зовсім
збиткова.

Більше того, застосування складних математичних
моделей під час проектування і управління нафтогазо�
видобувними підприємствами без інформаційної
підтримки прийняття управлінських рішень за умов не�
визначеності цього процесу вимагає дуже великих ви�
трат або повністю неможливе.

У зв'язку з розвитком комп'ютерно�інтегрованих
бізнес�систем під час роботи з інформацією на бурово�
му підприємстві не обійтися без використання новітніх
інформаційних технологій [12, с. 31—38; 13, с. 10—15],
а саме: систем управління базами даних; баз знань; сис�
тем реального часу — автоматизованих систем управ�

ління технологічними процесами і систем
телемеханіки; систем автоматизованого
проектування будівництва свердловин; гео�
логічних банків даних; пошуку документів;
архітектури "клієнт — сервер"; Іnternet/
Іntranet/Extranet.

Зазначимо, що метою створення інфор�
маційної системи на буровому підприємстві
має бути підвищення ефективності діяль�
ності, зниження економічних і трудових
витрат на усіх етапах виробничого циклу.
Призначенням такої системи є комплекс�
не вирішення завдань збору, накопичення,
систематизації, зберігання, спеціальної
обробки і аналізу звітної планово�еконо�
мічної, технологічної, геологічної, гео�
фізичної і геохімічної інформації у процесі
будівництва свердловин, а також інформа�
ційної підтримки прийняття управлінських
рішень в умовах апріорної і апостеріорної
невизначеності процесу (рис. 1).

Ядром інформаційної системи є обчис�
лювальна система, яка керує роботою об�
числювальних засобів, що входять до її
складу, зберігає, аналізує облікову інфор�
мацію, вимірювальні дані і видає результат
на дисплей — для індикації, на принтер —
для документування і на зовнішній носій
інформації — для зберігання.

Інформаційна система може бути по�
будована як трирівнева інтегрована ієрар�
хічна структура (рис. 2), яка складається з

територіально розподілених об'єктів, які виступають у
ролі інформаційних вузлів [14, с. 1170—1187].

Об'єктами першого, тобто локального, рівня є ок�
ремі бурові установки та усе обладнання, встановлене
на буровому майданчику.

 Другий рівень — це регіональні управління буро�
вих підприємств — експедиції та відділення бурових
робіт (ЕБР, ВБР), філії, підрозділи і служби.

 Третій рівень — управління бурових робіт (УБР),
відділи і служби його центрального офісу.

У інформаційних вузлах локального рівня забезпе�
чується отримання, збір, накопичення первинної геоло�
го�технологічної і геолого�геофізичної інформації,
здійснюється первинний контроль якості даних та їх
попередня обробка. За допомогою програмних засобів
побудови системи проводиться інтерпретація даних і по�
будова моделей у межах виробничих завдань бурової.
Контроль витрат на буріння здійснюється представни�
ком супервайзерської служби надрокористувача [15] на
основі інформації, яка надходить від технічних засобів
контролю, та візуальної інформації щодо витрат мате�
ріалів (рис. 3).

Отримані на буровій дані щодо витрат енергоносіїв,
доліт, труб, матеріалів та ін. передаються на інформа�
ційний вузол регіонального рівня. Можлива передача
інформації як на паперових або машинних носіях, так і
з використанням електронних засобів зв'язку. За наяв�
ності відповідних автоматизованих засобів зв'язку і ко�
мунікацій між вузлами економічна інформація може
передаватись і у реальному часі. При цьому забезпе�
чується можливість представлення даних одночасно
декільком інформаційним вузлам системи. Одним з них
може бути управління бурових робіт, яке у такому ви�
падку буде оперативно отримувати дані безпосередньо
з бурової.

До оснащення бурового майданчика, щонайменше
входять засоби збору інформації, комп'ютер, локальна
база даних і табло бурильника. У цьому випадку дані,
які надходять від давачів через пристрій узгодження на
комп'ютер, проходять у ньому первинну обробку у ре�
жимі on�line, відображаються на табло бурильника і
акумулюються у власній локальній базі даних.
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Рис. 2. Структура інтегрованої інформаційної системи
бурового підприємства

Складено автором за результатами дослідження.

 Подальше оброблення отриманих даних у тако�
му варіанті може бути забезпечене лише ретроспек�
тивно шляхом переносу їх до пунктів оброблення
інформації за допомогою магнітних носіїв.

За наявності на буровому майданчику станції
ГТД, яка має у своєму складі декілька персональних
комп'ютерів, що об'єднані у локальну інформаційно�
обчислювальну мережу, на її основі за допомогою
програмних засобів створення системи можуть бути
побудовані автоматизовані робочі місця (АРМ) пев�
ної спеціалізації, які інформаційно і логічно пов'я�
зані між собою. Сукупність АРМ засобів збору да�
них, комплексів обладнання і засобів зв'язку ство�
рює інформаційний вузол локального рівня.

Передбачається можливість створення АРМ та�
ких спеціалізацій: супервайзера, технолога, бурового
майстра, геолога, а також сервера бурового майданчи�
ка. До комп'ютера АРМ геолога приєднується додатко�
во спеціальне обладнання для геофізичних і геохімічних
досліджень, а до сервера — електронні засоби зв'язку
та інші інформаційні вузли системи.

Крім програмного забезпечення станції ГТД, на
кожний з комп'ютерів може бути додатково встановле�
но прикладне програмне забезпечення. Склад програм�
ного забезпечення на кожному комп'ютері визначаєть�
ся виробничою необхідністю і можливостями користу�
вача, з урахуванням реального рівня оснащення буро�
вих засобами обчислювальної техніки і зв'язку.

Розглянемо побудову інформаційних вузлів регі�
онального рівня. На об'єктах управління регіональ�
ного рівня програмні засоби побудови інформаційних
систем дають змогу створювати регіональні центри
збору і оброблення інформації, формувати АРМ спец�
іалістів різних відділів і служб у філіях бурових ком�
паній, управліннях бурових робіт, на сервісних
підприємствах.

За наявності електронних засобів зв'язку з локаль�
ними об'єктами (буровими майданчиками) на цьому рівні
можна налагодити прийом від них геолого�технологіч�
ної інформації, інформації щодо поточних витрат енер�
горесурсів, організувати роботу диспетчерської служ�
би.

Оскільки у базах даних об'єктів цього рівня можуть
накопичуватися дані, які надходять від множини пов'я�
заних з ним бурових, то зростають можливості узагаль�
нення інформації, підвищення якості і вірогідності ре�
зультатів, які отримуються при обробці.

Кількість і спеціалізація АРМ у вузлі не регламен�
товані і визначаються ступенем забезпеченості його за�
собами обчислювальної техніки, які об'єднані у локаль�
ну інформаційно�обчислювальну мережу. У базах даних
інформаційних вузлів регіонального рівня накопичуєть�
ся як вихідна, так і оброблена інформація. Вона дає змо�
гу здійснювати комплексний аналіз даних, що надходять
з локальних інформаційних вузлів та інших джерел, про�
водити їх інтерпретацію, а також моделювання процесів
розробки та експлуатації родовищ нафти і газу.

У більшості ситуацій результати обробки інформації
використовуються, перш за все для вирішення власних
виробничих завдань. При формуванні трирівневої сис�
теми вони передаються також на об'єкти вищого рівня
управління. Крім того, результати узагальнення даних,
отриманих від декількох сусідніх бурових, можуть пе�
редаватися на будь�який з об'єктів локального рівня як
складова інформаційного забезпечення їх діяльності.

Розглянемо побудову інформаційних вузлів тре�
тього рівня управління. Перехід до аналітичного управ�
ління підприємством аналогічний описаному для регіо�
нального рівня. Відмінність полягає лише в тому, що
джерелами інформації тут можуть бути як локальні, так
і регіональні об'єкти. При цьому передбачається мож�
ливість отримання інформації у режимі on�line як без�
посередньо з бурових, так і шляхом ретрансляції таких
даних через регіональні центри.

Передача даних звітності та інформації інших видів
у режимі of�line може здійснюватися з використанням
будь�яких засобів доставки: телефонного зв'язку, елек�
тронної пошти, кур'єрської пошти та ін.

До структури інформаційного вузла УБР входять:
технологічний відділ, виробничо�технічний відділ, відділ
експлуатації інформаційних систем, геологічний відділ,
інженерно�диспетчерська служба, відділ головного ме�
ханіка, відділ головного енергетика, відділ матеріально�
технічного забезпечення і комплектації обладнання,
бухгалтерія, відділ вежобудування, транспорту і капі�
тального будівництва, відділи кадрів, соціального роз�
витку, діловодства та господарського обслуговування,
юридичний, військово�мобілізаційний. Важливою умо�
вою ефективного функціонування об'єкта верхнього
рівня є реалізація центральної бази даних на окремому
сервері. Дані до інформаційних вузлів цього рівня, як
правило, повинні надходити з баз даних регіональних
інформаційних вузлів, але частина з них може надходи�
ти і безпосередньо з локальних інформаційних вузлів.

У інформаційних вузлах третього рівня здійснюєть�
ся збір і накопичення економічної інформації, яка за�
безпечує аналіз і прогноз макроекономічних показників,
генерацію стратегічних управлінських рішень, визначен�
ня поточного стану і перспектив розвитку. Програмні
засоби інформаційної системи дають змогу і на цьому
рівні реалізувати у режимі on�line диспетчерський кон�
троль процесу буріння на окремих бурових.

Проте на рівні бізнес�процесів потрібна лише інтег�
рована інформація щодо технологічних процесів: се�
редні значення витрат за певний проміжок часу, загаль�
на кількість пробурених метрів та ін. Зрозуміло, що такі
дані повинні надходити до системи не рідше, ніж дані
реального часу щодо технологічних процесів. Неузгод�
женість природи і призначення даних нижнього рівня
управління з даними верхнього рівня управління викли�
кає необхідність створення проміжного інтегруючого
центру, який міг би стати сполучною ланкою між цими
різнорідними потоками даних. Крім того, на сучасному
буровому підприємстві необхідна інформаційна систе�
ма, яка може забезпечити доступ до архівних даних го�
ловним спеціалістам та інженерно�технічному складу,
які беруть участь в управлінні виробництвом. Система з
такими можливостями дає змогу досліджувати і зістав�
ляти хід технологічних процесів з енерговитратами на
різних установках з метою аналізу стану об'єктів опти�
мізації виробництва.

 Узагальнена схема інтегрованої інформаційної си�
стеми підприємства наведена на рисунку 4.

Середнім овалом схеми умовно представлена части�
на системи, у якій відбувається найбільш інтенсивний
обмін інформацією між іншими підсистемами інтегро�
ваної системи управління підприємством. Аналіз існу�
ючих розробок автоматизованих систем управління
бізнес�процесами показує, що ця частина існуючої сис�
теми у більшості випадків автоматизована недостатньо.

Для інтегрованих систем управління нафтогазови�
ми підприємствами розроблені програмні засоби таки�
ми фірмами як Aspen Tech (Info+), Honeywell (PHD),
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Рис. 4. Узагальнена схема інтегрованої інформаційної
системи нафтогазовидобувного підприємства

корпоративної структури

Сформовано автором за результатами дослідження.

OSIsoft (PI�System) та ін. [12, с. 31—38; 13, с. 10—15].
Аналіз функціональних можливостей і досвіду експлу�
атації довів, що найбільш відомим і функціонально роз�
винутим з програмних продуктів цього призначення є
пакет Plan Information System (PI�System).

Цей програмний продукт використовується на ос�
нащених інформаційними системами підприємствах та�
ких нафтогазових фірм як Shell, Exxon, Texaco та ін.

PI�System дає змогу за допомогою інтерфейсів от�
римувати дані від: розподілених систем керування (DCS);
систем оперативного контролю, збору даних і управлі�
ння (SCADA); безпосередньо від контролерів (PLC); ла�
бораторних систем (LINS); пристроїв ручного введен�
ня.

Інформація з інтерфейсів передається на сервер, де
обробляється за оригінальними алгоритмами стиснен�

ня і стає доступною в уніфі�
кованому форматі поряд з
іншими для споживачів
інформації бізнес�системи.

Отже, побудова інфор�
маційної системи нафтога�
зовидобувного підприєм�
ства корпоративної струк�
тури на основі PI�System дає
змогу не тільки вирішувати
більшу частину технічних
проблем, але й аналізувати
економічні процеси на ос�
нові зібраних в одному місці
і представлених для подаль�
шого аналізу даних [3, с.
316].

У більшості ситуацій
SCADA�система є необхід�
ною базою для побудови
інтегрованої системи управ�
ління процесом формування
витрат підприємств. Вона по�
винна бути відкритою і мати
можливості інтегруватися з
іншими системами. Як прави�
ло, ці завдання вирішуються
на рівні програмного забез�
печення, і найбільшу роль тут
відіграють розповсюджені
технології і стандарти. Для
побудови систем управління
найчастіше застосовують
SCADA�пакети американсь�
кої компанії Intellution, зок�
рема такі як FIX 32, iFiX, FIX
DMAC�S. Остання версія
SCADA�пакета iFiX 30 вико�
ристовує передові інфор�
маційні технології від
Microsoft і власні розробки.
Пакет підтримує розподіле�
ну архітектуру клієнт�сервер

і такі технології, як Visnal Basic for Application (VBA) 6.3,
OLE for Process Control (OPC) 2.0, Component Object
Model (COM), Active X, Secure Containment та ін. [12].

З іншого боку, бурові майданчики — це терито�
ріально розподілені об'єкти, для яких доцільним є ви�
користання радіоканалу для забезпечення надійного ме�
ханізму обміну даними між центральним диспетчерсь�
ким пунктом і керованими об'єктами управління. Більше
того, такий канал повинен забезпечувати не тільки збір
інформації, але й передачу управлінських дій. Цю склад�
ну задачу вирішує система MOSCAD компанії Motorola
[13, с. 10—15].

Отже, інформаційна система у сукупності з автома�
тизованим збором інформації з бурових майданчиків
дасть змогу:

— оперативно здійснювати збір інформації щодо
витрат на буріння свердловин, підвищити вірогідність її
інтерпретації та обробки;

— створювати умови для вірогідного прогнозування
процесів формування витрат на будівництво свердловин
і тим самим давати можливість розробляти і реалізову�
вати ефективніші проектні рішення і управлінські дії;

— підвищити якість проектування і управління про�
цесом формування витрат на буріння свердловин за ра�
хунок більш обгрунтованого вибору проектних і управ�
лінських рішень, а також підвищити результативність
управління процесом формування витрат на буріння
свердловин за рахунок скорочення періодів між черго�
вими прийняттями рішень;

— стимулювати розвиток наукових досліджень у га�
лузі методики, проектування і управління процесом

U(t) — керувальні дії; y(t) — вихідний сигнал об'єкта;
f(t) — параметри, що контролюються станцією ГТД; z(t) — завади;

Рис. 3. Система збору та первинної обробки інформації щодо витрат на буріння
свердловини

Сформовано автором за результатами дослідження.
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формування витрат на буріння свердловин, а також на�
копичувати досвід і знання висококваліфікованих
фахівців і використовувати його для цілей прогнозуван�
ня та управління нафтогазовидобувним підприємством
корпоративної структури.

ВИСНОВОК
Запропоновано структуру системи інформаційної

підтримки процесів прийняття управлінських рішень
менеджера нафтогазовидобувного підприємства, яка
дає змогу оперативно здійснювати збір інформації щодо
витрат, підвищити вірогідність її інтерпретації та оброб�
ки; створити умови для вірогідного прогнозування про�
цесів формування витрат і тим самим надати можливість
розроблення та впровадження ефективних проектних
рішень та управлінських дій на рівні підприємства; підви�
щити якість планування за рахунок більш обгрунтова�
ного вибору практичних управлінських рішень; накопи�
чувати досвід і вдосконалювати знання висококваліфі�
кованих фахівців та використовувати їх для цілей пла�
нування і управління нафтогазовими підприємствами.
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ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Науково�технологічний розвиток національної еко�
номіки визначається дієвістю низки чинників, серед яких
суттєвої ваги набирають соціальні, дослідження ос�
танніх здійснюється з де більшого в напрямку виокрем�
лення функцій учасників інноваційного процесу. Однак
в умовах інноваційної економіки відбувається модифі�
кація функціональних ролей суб'єктів інноваційної
діяльності, що залишаються до кінця не вивченими.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналізуючи соціальні умови інноваційної діяльності,
можна виокремити: соціальні умови процесів створення
(розробки) нововведення; впровадження інновації; реалі�
зації інноваційної продукції. На всіх етапах інноваційного
процесу задіяні різні суб'єкти, які виконують певні функції.

Об'єктивну основу виникнення нововведень станов�
лять нові потреби, які формуються в певних сферах
людської діяльності на рівні окремої людини, підприєм�
ства чи суспільства загалом і котрі не можуть бути задо�
волені наявними методами чи результатами діяльності.
Надалі ці потреби або залишаються незадоволеними, що
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Аналізуються функції суб'єктів інноваційного процесу на різних етапах його реалізації. Визначено
соціальні характеристики моделей інноваційного процесу (лінійної, ринкової, інтегрованої та нелінійної).
Виявлено основні напрями трансформації функцій суб'єктів інноваційного процесу в умовах переходу
до нелінійних взаємозв'язків між учасниками інноваційної діяльності. Нелінійна модель передбачає не
лише орієнтацію інновацій на споживчий попит, ще й синтез різних видів нововведень (технічних, техJ
нологічних, організаційних, управлінських, соціальних) упродовж всього інноваційного процесу, тобто
інноваційний процес первинної інновації (товару, послуги) супроводжується масою вторинних інновацJ
ійних процесів, спрямованих на вдосконалення товару чи послуги, а також технологічних особливостей
його створення, пакування, методів продажу, способів розрахунку та доставки. Фактично самі користуJ
вачі (споживачі) інновацій часто пропонують не лише окремі покращення до товару або послуги, а й
шляхи технічного або технологічного вирішення запропонованої новації, тобто вони виконують одноJ
часно функції і творця, і замовника, і виконавця, і користувачаJспоживача інновації.

The functions of the subjects of the innovation process at different stages of its implementation have been
analyzed. Social characteristics of the innovation process models (linear, market, integrated and nonJlinear)
have been defined. The main directions of transformation functions at subjects of the innovation process in the
transition to a nonJlinear relationships between innovation stakeholders have been revealed. The orientation of
the innovation not only on consumer demand, but also the synthesis of different types of innovations (technical,
technological, organizational, managerial, social) throughout the innovation process nonlinear model have been
included, the primary innovation process innovations (goods and services) is accompanied by a many of secondary
innovation processes for improving the product or service, and the technological features of its creation,
packaging, sales techniques, methods of calculation and delivery. In fact, the users (consumers) innovations
often offer not only the individual to improve the product or service, but also the way of technical or technological
solutions innovations, they perform all functions: the creator, the customer, the performer, and user innovation.
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призводить до депресії, а то й кризи відповідних галузей
суспільного буття, а то й суспільства в цілому, або задо�
вольняють за допомогою конструювання нових, адекват�
них цим потребам способів і результатів, тобто завдяки
інноваційній діяльності. Інноваційна діяльність, що спря�
мована на більш повне задоволення зростаючих та мінли�
вих потреб людей, становить суть інновацій. Варто пого�
дитись із М. Лапіним: "нововведення є проявом іннова�
ційної діяльності людей, формою її організації для цілес�
прямованого задоволення потреб, які змінюються під
впливом закономірного розвитку суспільства" [1, с. 45.]

Соціологи [2, 3] відзначають, що інноваційний роз�
виток економіки сприяв розповсюдженню нової моделі
людини — homo creativus, людини творчої. Ідею твор�
чої людини розвиває відомий російський економіст і
соціолог В. Іноземцев. У одній зі своїх робіт він підкрес�
лює: "Творчість — це принципово новий тип людської
активності, вона не є елементом економічної організації,
яка домінувала впродовж тисячоліть. Творча активність
не створює ринкових благ, вона не породжує до життя
ринкові принципи розподілу, оскільки метою творця є
не уречевлене благо, а розвиток власної особистості.
Творча активність не може піддаватись експлуатації, бо
відчуження матеріальних і нематеріальних продуктів
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такої діяльності, якщо навіть воно має місце, не вступає
у протиріччя із основною ціллю творця — його само�
вдосконаленням. Перехід від праці до творчої актив�
ності є найбільш фундаментальною зміною сучасного
суспільства" [4]. Відомий дослідник технічної творчості
Дж. Джонс писав: "Для винайдення будь�чого нового і
для його використання потрібно змінити не тільки будь�
чиє (або своє) оточення, а й змінити самого себе і спосіб
свого сприйняття і, можливо, навіть дещо змінити й саму
реальну дійсність" [2, с. 87]. Найбільш суттєвим резуль�
татом творчості є не тільки створення оригінальних ма�
теріальних/нематеріальних об'єктів, які раніше не існу�
вали, а й перетворення самого суб'єкта творчості, його
внутрішнього світу. І тут уже причинно�наслідкові зв'яз�
ки "соціальні чинники — інновації — соціальні наслідки"
настільки переплітаються, що виявити які з них є пер�
шопричиною, а які наслідком досить складно [5].

Аналізуючи соціальну базу інновацій А. Пригожин
визначає центральною проблему людини, суб'єкта інно�
ваційної діяльності, яка створює особливий соціальний
простір, що зрештою і визначає хід інноваційного розвит�
ку, його вектор та результат. Автор пропонує групову
структуру контингенту інноваторів, виокремлюючи в ній
творців і реалізаторів; професіоналів і суб'єктів самодіяль�
ної творчості. Позиційний аналіз дає можливість виявити
бар'єри, які перешкоджають впровадженню інновації, і
уточнити специфіку відношення до нововведення різних
груп інноваторів. А. Пригожин описує ініціативне відно�
шення до інновації у розробників, сприяюче — в організа�
торів, проектувальників, користувачів і
протидіюче — у виробників [6].

Ідея особливої ролі "творців" в умо�
вах постіндустріального суспільства на�
лежить Е. Тофлеру [7], який складаючи
прогнозні оцінки розвитку суспільства,
висловив тезу про ймовірну зміну його
соціальної структури, основу якої скла�
дуть два класи: один представлений ак�
тивними творчими людьми з високою
інтенсивністю і продуктивністю профес�
ійної діяльності; другий — пасивними
людьми з низьким рівнем ефективності,
соціального становища і здатності до
змін. Новий вид соціальної стратифікації
населення є, на нашу думку, наслідком
інноваційного розвитку економіки. Осо�
бисті якості інноваційної та традиційної
особистостей описав Е. Хаген, визначив�
ши, що інноваційна особистість з'яв�
ляється у особливих умовах, котрі він на�
зиває "виходом за границі статусу", що
виникають в умовах відкритої соціаль�
ної мобільності [1, с. 58].

Розвиває ідею особливої ролі творців
Ю. Корчагін, прибічник теорії людсько�
го капіталу, який стверджує, що саме на�
явність відповідного людського капіталу,
зростання його величини та якості було
рушійною силою інноваційного розвит�

ку [8]. Особливого значення у процесах розвит�
ку набували ментальність та культура народу —
база формування етики праці, підприємництва,
основа якості праці; вагомі складові накопичено�
го народом національного людського капіталу як
головного інтенсивного чинника розвитку і гене�
ратора інновацій. Іншим суттєвим чинником фор�
мування людського капіталу є освіта, її якість, по�
ширення, доступність та відповідність потребам
інноваційної економіки.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

На сьогодні питання соціальної значимості
інновацій, наслідків інноваційного процесу для

суспільства майже не вивчені. Фактично відсутні дослі�
дження соціальної ефективності науково�технологічно�
го розвитку національної економіки. Враховуючи бага�
тогранність виявленої проблеми стає очевидно, що вив�
чення її потребує комплексного підходу та застосуван�
ня різних методів дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у визначенні значимості іннова�

ційного розвитку економіки у соціальному зростанні
України за допомогою методу експертного опитування.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Зростання значущості соціальних чинників у науково�

технологічній діяльності можна прослідкувати за динамі�
кою розвитку моделей інноваційного процесу.

Першу модель можна умовно назвати моделлю пропо�
зиції, адже вона орієнтована на пропонування і впровад�
ження наукової ідеї в кінцевий продукт, який апріорі по�
трібен кінцевому споживачу — державі, бізнесу або окремій
людині. Комерційний успіх не обов'язковий, головне — ре�
алізація ідеї. В цій моделі основний акцент соціалізації спря�
мований на вхідні параметри, тобто формування соціаль�
них умов інноваційного розвитку. Розширення державно�
го фінансування наукового знання здійснює двоякий вплив
на суспільний добробут, з одного боку, збільшенням його
за рахунок нарощування виробництва суспільних благ, а з
іншого — зменшенням через втрати економічної ефектив�
ності.

Етап 
інноваційного 

процесу 
Дійові особи Функції 

Створення творці 
 

відкриття, винахід ідеї;
підготовка ідеї до реалізації 

Виробництво інвестори, замовники персоніфікація потреби у інновації;
матеріалізація її у грошових коштах 

працівники організацій, 
які впроваджують 
інновації 

сприяння (супротив) інновації
 

Споживання споживачі, користувачі формування соціального замовлення 
на інновацію 

Таблиця 1. Соціально+економічні функції суб'єктів інноваційного
процесу

Складено автором за джерелами [1, с. 45; 2, с. 82�86].

№ 
з/п 

Назва 
моделі Час появи Соціальні характеристики 

1. Лінійна 50-60 рр. ХХ ст. -  спрямованість на розвиток фундаментальної 
науки, а отже отримання нового знання, яке за 
своєю суттю є суспільним благом; 
-  залучення до інноваційного процесу значної 
кількості інтелектуальних працівників; 
-  достатнє фінансування всього процесу; 
- відірваність від споживача. 

2. Лінійна 
ринкова 
модель 

70-ті рр. ХХ ст.,
К. Фрімен 

- орієнтація на потреби споживача; 
- залежність економічної ефективності від 
задоволення попиту споживача. 

3. Інтегрована 
модель і 

друга половина 
80-х рр. ХХ ст.,  
Р. Росвелл 

- орієнтація на потреби суспільства і ринку;
- взаємозв’язок соціальних потреб та  
технологічних можливостей їх реалізації; 
- розширення кола суб’єктів процесу та їх 
соціальних функцій через перехід від послідовної 
до паралельної реалізації етапів інноваційного 
процесу.  

4. Нелінійна 
інтегрована 
модель  

кінець 90-х рр. 
ХХ ст., А.Динкін 

- поєднання наукових та ринкових досліджень;
- принцип паралельної діяльності, що веде до 
зростання зайнятості через збільшення кількості 
дослідників; 
- зростання кількості міждисциплінарних 
досліджень; 
- широке розповсюдження НДДКР у сферу 
нематеріального виробництва 

Таблиця 2. Динаміка соціальних аспектів інновацій у моделях інноваційного
процесу
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Друга модель формується під тиском попиту, на цьому
етапі загострюється протиріччя між економічною ефектив�
ністю та соціальною спрямованістю інновацій. Адже тут
відбувається перенесення центру тяжіння інноваційного
процесу з виробництва суспільних благ на виробництво
індивідуальних благ. Ринкова орієнтація інноваційного про�
цесу на прибутковість призводить до: скорочення сектора
фундаментальних досліджень; пріоритетність інновацій, які
супроводжуються передусім меншими витратами, а не спря�
мовані на максимальне задоволення споживача; переважан�
ня економічних цілей над соціальними.

У результаті, на нашу думку, змінюється суспільний
добробут, створений інноваційним процесом, і ці зміни вик�
ликані двома протилежно спрямованими явищами. По�пер�
ше, відбувається зростання суспільного добробуту за ра�
хунок збільшення надлишку споживача від зростання
кількості задоволених масовим виробництвом індивідуаль�
них потреб та нарощування надлишку виробника від
збільшення кількості продаж інноваційної продукції. По�
друге, із згортанням сектора фундаментальних досліджень
зменшується обсяг виробленого нового знання, тобто сус�
пільного загальнодоступного блага. Загальний напрям змін
обсягу суспільного добробуту залежатиме від того, яке із
двох явищ переважатиме. Фактично визначене нами про�
тиріччя залишається не розв'язаним дотепер.

Неможливість опису різних проявів інноваційного про�
цесу в межах лінійної моделі змусило дослідників у кінці
XX ст. звернутися до розробки різних нелінійних моделей,
в яких передусім зростає значення соціальної складової
інноваційної діяльності. Основний принцип їх побудови
пов'язує взаємодію інноваційного процесу із зовнішнім се�
редовищем, а також встановленням численних зворотних і
паралельних зв'язків між зростаючою кількістю учасників.

Третя модель ув'язує чинники попиту та пропозиції
інноваційної діяльності на основі зростаючого взаємо�
зв'язку суспільних потреб і технологічних можливостей їх
задоволення, що веде до урівноваження, зменшення ампл�
ітуди коливання позитивно та негативно діючих на суспіль�
ний добробут чинників. Інтегрована модель інноваційного
процесу, започаткувала перехід від розгляду інноваційно�
го процесу як переважно послідовного до розуміння інно�
вації як паралельного процесу, що включає одночасно еле�
менти НДДКР, розробки зразків, виробництва і т. ін.

Четверта модель розширює поле наукових досліджень
й уможливлює принцип паралельної діяльності, тобто од�
ночасної роботи над ідеєю декількох міждисциплінарних
груп спеціально підготовлених фахівців, що є представни�
ками дослідних, маркетингових, виробничих та сервісних
підрозділів. Особливого розповсюдження така модель заз�
нає у сфері послуг — торгівлі, страхуванні, фінансових по�
слугах, виробництві програмних продуктів, освіті тощо.
Багатоваріантність появи новаторських рішень зумовлює
схильність інноваційних ланцюгів до невпорядкованості.

Дослідники [9] відмічають тенденцію зростання внеску в
сучасний інноваційний процес соціальних структур. Джере�
лом інновацій усе частіше слугує повсякденний досвід інже�
нерів, торгових агентів, інших найманих працівників, безпо�
середніх споживачів. Поява нововведень, які надходять зі
сфери виробництва, збуту та споживання більш характерна
для систем із розвинутими взаємозв'язками між економіч�
ними агентами, і саме там не тільки виникає нелінійна модель
інноваційного процесу, модель багатьох джерел інновацій,
вона постійно розвивається і ускладнюється. Адже ця мо�
дель передбачає, крім орієнтації інновацій на споживчий по�
пит, ще й синтез різних видів нововведень (технічних,
технологічних, організаційних, управлінських, соціальних)
упродовж всього інноваційного процесу, тобто інноваційний
процес первинної інновації (товару, послуги) супроводжуєть�
ся масою вторинних інноваційних процесів, спрямованих на
вдосконалення товару чи послуги, а також технологічних
особливостей його створення, пакування, методів продажу,
способів розрахунку та доставки тощо.

Важливим напрямом соціальних змін, що відбуваються
під впливом формування та розвитку інноваційної еконо�

міки, є трансформація взаємовідносин "інновації�спожи�
вач". Варто виділити декілька аспектів таких змін: зміна фун�
кціональної ролі споживача; модифікація поведінки спожи�
вача.

В умовах інноваційної економіки роль споживача заз�
нає змін від переважно пасивної до більш активної. Фак�
тично можна говорити про формування можливостей для
відносин нового типу "споживач для споживача" та "спо�
живач для бізнесу" поряд із традиційними "бізнес для спо�
живача" і "бізнес для бізнесу", коли споживач сам впливає
на інноваційний процес через свої пропозиції щодо вдос�
коналення товару, покращення його окремих характерис�
тик, методів продажу та розрахунків.

Визнання споживача значущим джерелом інноваційних
ідей призвело до того, що на дисперсних ринках спожив�
чих товарів виробники здійснюють постійний моніторинг
споживчих переваг. Дослідники [10] відзначають, що біля
80% нововведень у виробництві наукових приборів, а також
технологічних приборів для виробництва напівпровідників
створені споживачами. Значно сприяє інноваційній актив�
ності споживача те, що з переходом до інноваційної еконо�
міки модифікується його функція, і він стає користувачем
новітнього блага, а не споживачем в класичному розумінні.
Користувачі — це фірми або окремі індивіди, які отриму�
ють вигоду від використання розробки, товару або послу�
ги. Емпіричні дослідження Гарвардської бізнес�школи по�
казують, що значна частка користувачів — від 10% до май�
же 40% — займаються модифікацією або розробкою вико�
ристовуваних ними продуктів. Такі результати виявлені при
дослідженні споживання декількох промислових товарів та
товарів широкого вжитку у Великобританії, Канаді та
Нідерландах. При цьому інноватори часто безкорисно
діляться інформацією і не дотримуються прав власності на
інтелектуальні продукти не тільки тому, що на практиці
досить складно ефективно захистити більшу частину інно�
вацій за допомогою секретності або прав інтелектуальної
власності, а й тому, що інноватор отримує від такого без�
коштовного розкриття інформації суттєву особисту виго�
ду. Дослідження онлайнових проектів із розробки вільно
доступного програмного забезпечення засвідчують, що се�
редня кількість учасників проекту становила 9, при цьому 7
із них були користувачами. До того ж, 24% із 364 фірм�ко�
ристувачів високотехнологічного обладнання для середнь�
ого та малого бізнесу в різних галузях отримували допомо�
гу в своїх НДДКР від інших користувачів того ж обладнан�
ня [10]. Новатори, котрі вільно розкривають свої розробки
часто стикаються із тим, що саме користувачі пропонують
удосконалення для покращення новації, що є взаємовигід�
ним. При цьому користувачі отримують більш удосконале�
ний продукт практично безкоштовно, а фірми�розробники
мають можливість покращити репутацію, швидше розпов�
сюдити інновацію, охопити нею більшу кількість користу�
вачів, скористатись послугами будь�якого постачальника
безкоштовних інновацій, що, зазвичай, є менш затратним,
ніж розробка своїми силами. Цей аспект інноваційної діяль�
ності отримав навіть назву — "інновації, створені спожива�
чами" (user driven innovation). Серед країн, у яких спожи�
вачі активно впроваджують інновації, називають Данію та
Фінляндію. Для стимулювання процесу створення інновацій
користувачами, виробники здійснюють спеціальні заходи
із залучення споживачів у інноваційний процес, активніше
вивчають їх попит (до прикладу через "живі лабораторії"),
поширюють інформацію про користь інновацій, запропо�
нованих людьми, підтримують відкриті соціальні мережі
тощо [11].

Зміна функціональної ролі споживача зумовлена тим,
що відкрита інновація є неконкурентним благом, яке ха�
рактеризується позитивним зовнішнім ефектом, адже ко�
жен користувач отримує сповна її корисність і вартість,
витративши лише частину загальних коштів на її розроб�
ку. Вільно доступна інновація стає суспільним благом, при
цьому зростає суспільний добробут, адже має місце од�
ночасне збільшення вигоди користувача�споживача і ви�
робника.
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До того ж, зміни в поведінці споживача, його освіті, рівні
його доходів, а отже, і у формуванні попиту на нові товари, є
не тільки причиною, а й наслідком розвитку інноваційної еко�
номіки. Інноваційний процес залежний від споживача та його
попиту, однак він впливає і на самого споживача, змушуючи
його самовдосконалюватися та розвиватися для освоєння
новітніх товарів, які стають буденними. При чому швидкість
появи нових товарів та переходу їх у категорію традиційних
настільки висока, що споживач змушений повсякчас чомусь
навчатись. Знання стають складовою частиною товарів, ви�
робництва, послуг і розваг, тому завод, офіс і дім перетво�
рюються на навчальні заклади [9, с. 35—36]. Дедалі частіше
інтерактивні засоби навчання вбудовують у товари, тому ко�
ристування ними передбачає навчання. Сучасні інформаційні
технології та їх продукти надають людині нові можливості
та відкривають нові горизонти для розвиту особистості. Ре�
зультати досліджень Міністерства торгівлі США засвідчи�
ли: радіо знадобилось 30 років, щоб досягти аудиторії в 50
мільйонів осіб, телебаченню — 13 років, Інтернету — лише 4
роки [12]. Нові медіа вимагають від людей не лише модифі�
кації чогось вже наявного в них, але вироблення цілком но�
вих якостей — високого рівня абстрактного мислення, швид�
кості реакції, готовності до постійного підвищення рівня ос�
віти. Згадані вимоги стосуються не тільки окремих індивідів,
але й груп усіх рівнів, а також способів їх взаємодії. Навчити
споживача пред'являти запити освіченої людини щодо но�
вих технологій і нових суспільних стосунків так само важли�
во, як і просто задовольняти його вимоги.

Таким чином, розвиток економіки, що базується на
інноваціях, призводить до того, що чітке закріплення фун�
кціональних ролей за суб'єктами інноваційного процесу
розмивається, фактично самі користувачі (споживачі) інно�
вацій стають їх творцями. Вони часто пропонують не лише
окремі покращення до товару або послуги, а й шляхи техн�
ічного або технологічного вирішення запропонованої но�
вації, виступаючи одночасно і творцем, і замовником, і ви�
конавцем, і користувачем�споживачем інновації. Саме тому
в Інноваційній стратегії ОЕСР [13] одним із найважливіших
аспектів інноваційного розвитку країн визнана освіта спо�
живачів інновацій, громадян та компаній, що стають актив�
ними учасниками інноваційного процесу.

ВИСНОВКИ
Отже, становлення і розвиток інноваційної еконо�

міки залежні від соціальних чинників, зокрема різних
суб'єктів інноваційної діяльності, соціально�економічні
функції яких в умовах нелінійного інноваційного про�
цесу трансформуються. Особливих змін зазнає функц�
іональна роль споживача�користувача, який стає ще й
творцем, експериментатором, інноватором. Поява но�
вих функцій суб'єктів інноваційного процесу потребує
подальших соціально�економічних досліджень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним з найважливіших чинників забезпечення кон�

курентоспроможності України у світовій економіці, з
одного боку, і сприяння її переходу на засади реально�
го (а не декларативного) інноваційно�інвестиційного мо�
дернізаційного розвитку — з іншого, є ефективне вико�
ристання потенціалу інтелектуальної власності взагалі
та викладачів і співробітників вищих навчальних закладів
зокрема [1].

Інноваційна модель розвитку передбачає систем�
не впровадження досягнень науки в реальний сектор
економіки, а також активізацію інноваційної діяль�
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ності організацій і бізнес�структур. Очевидним є те,
що найважливішу роль у даному процесі повинна
відігравати інноваційна діяльність ВНЗ. З огляду на
це важливою складовою конкурентоспроможності
вищих навчальних закладів стають орієнтовані на май�
бутнє та прогресивний розвиток інновації, спрямовані
на створення змін у системі навчання та збереження
їх позитивного результату. Крім того, навчальні зак�
лади, які приділяють увагу інноваційній діяльності,
здатні швидше адаптуватися до змін у зовнішньому
середовищі, що створює їм додаткові конкурентні
переваги.
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За таких умов важливим пріоритетом державної
інноваційної політики України повинно бути створен�
ня сприятливого інноваційного клімату та надання
різнобічної підтримки вже існуючим та створюваним на
базі державних ВНЗ малим інноваційним підприєм�
ствам, технопаркам та бізнес�інкубаторам. Особливе
значення це має для технологічних університетів, ос�
кільки в реальному секторі економіки України, незважа�
ючи на наявний ресурсний потенціал держави, в основ�
ному вичерпані можливості нарощування виробництва
за рахунок екстенсивних факторів. Одним із чинників
інноваційного розвитку країни є інноваційний бізнес в
цілому, а також його важлива складова — малі інно�
ваційні підприємства, технопарки та бізнес�інкубатори,
успішність функціонування яких при ВНЗ підтверд�
жується зарубіжним досвідом. вирішення цих та інших
питань у контексті підвищення конкурентоспромож�
ності ВНЗ потребує реструктуризації діяльності універ�
ситетів з виокремленням інноваційної складової, як
пріоритетної. Необхідність більш глибокого осмислен�
ня новітніх концепцій управління конкурентоспромож�
ністю вищих навчальних закладів та факторів їх фор�
мування визначає актуальність даного дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Однією з важливих умов розвитку економіки знань
є підвищення ролі в цьому процесі вищих навчальних
закладів. Це обумовлюється такими специфічними ха�
рактеристиками ВНЗ, як: відповідальність за відтворен�
ня науково�технічного та інтелектуального потенціалу,
без чого інноваційний розвиток неможливий; функціо�
нування заради виконання важливої соціальної функції,
а не отримання та максимізації прибутку; ВНЗ є не лише
навчальними центрами, але й центрами розвитку науки
та інновацій. Так, у Законі України "Про вищу освіту" в
числі основних завдань вищого навчального закладу
виокремлюються завдання, спрямовані на виконання на�
укової функції [2]: провадження наукової діяльності
шляхом проведення наукових досліджень і забезпечен�
ня творчої діяльності учасників освітнього процесу,
підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і вико�
ристання отриманих результатів в освітньому процесі;
забезпечення органічного поєднання в освітньому про�
цесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності; збе�
реження та примноження моральних, культурних, нау�
кових цінностей і досягнень суспільства; налагодження
міжнародних зв'язків та провадження міжнародної
діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і
культури.

Радикальні соціально�економічні трансформації, які
супроводжують процес інноваційного розвитку еконо�
міки, з одного боку, потребують продукування фунда�
ментальних знань, з іншого — характеризуються підви�
щенням значення прикладних досліджень. За таких
умов, зосередження інноваційної діяльності в окремих
університетах є фактором, що принципово змінює їх
статус на глобальному ринку освітніх послуг та висо�
котехнологічної продукції, перетворюючи на провідних
суб'єктів глобальної інноваційної мережі [3]. В Законі
України "Про вищу освіту" інноваційна освітня та нау�
ково�дослідна діяльність є основними ознаками визнан�
ня навчального закладу університетом (академією,
інститутом) [2]. Зазначене дозволяє зробити висновок,
що розбудову системи конкурентоспроможних вищих
навчальних закладів, здатних акумулювати і примножу�
вати власний інтелектуальний потенціал і формувати
інтелектуальний капітал нації, а також сприяти сис�
темній інтеграції освіти і науки та трансферу технологій
у виробництво, є одним із пріоритетних стратегічних
завдань державного рівня, спрямованим на досягнення
міжнародних конкурентних переваг країни в цілому.

До ефективних форм співпраці ВНЗ і бізнес�струк�
тур у сфері інновацій слід віднести створення відповід�

ної інфраструктури, пристосованої для заохочення і
підтримки прикладних досліджень в галузі науки і тех�
ніки у співпраці із залученими ззовні дослідниками, ус�
тановами, урядовими агентствами та приватними ком�
паніями. Практика зарубіжних університетів засвідчи�
ла, що функціонування малих інноваційних підприємств
на їх базі надає вищим навчальним закладам переваги,
серед яких: додаткові джерела фінансування діяльності
ВНЗ; реалізація наукових інноваційних проектів; сти�
мулювання наукової діяльності; надання практичних
знань студентам; підвищення конкурентоспроможності
випускників на ринку праці; підвищення іміджу ВНЗ.

У такому партнерстві вищий навчальний заклад по�
винен допомагати підприємствам зробити правильний
вибір на кожній із стадій їх інноваційного розвитку, ви�
ступати в ролі консультанта і помічника, сприяти зрос�
танню інноваційного потенціалу та підвищенню ефек�
тивності їх діяльності. При цьому ВНЗ покликаний ви�
конувати і освітню функцію шляхом розробки та впро�
вадження інтерактивних освітніх продуктів. Це сприя�
тиме популяризації інноваційного підходу в діяльності
і бізнес�структур, і освітніх продуктів, виступаючи фак�
торами їх конкурентоспроможності.

До найбільш авторитетних дослідницьких центрів
світового рівня, дослідження яких сконцентровані
навколо стратегічного розвитку висококонкурентних
університетів світу, належать: The Center for Studies in
Higher Education at UC Berkeley, The Center for Inter�
national Higher Education (при Бостонському коледжі),
The Center for Higher Education Policy Studies (при Школі
менеджменту та управління в університеті Твенте), The
Center for World�Class Universities of Shanghai Jiao Tong
University.

Особливий досвід організації наукової та іннова�
ційної діяльності має Німеччина: Федеральний уряд цієї
країни прагне просувати науку й дослідження вперед,
розглядаючи їх як ключові чинники інновацій, які вис�
тупають фактором зростання. Так, у період з 2010 і до
2013 року федеральні кошти в дослідження та розвиток
освіти планувалося збільшити на 12 мільярдів євро з
метою спрямування у 2015 році в цю галузь близько де�
сяти відсотків внутрішнього валового продукту [4]. Не�
обхідно відзначити, що наукові дослідження найвищо�
го рівня здійснюються в сотнях наукових інститутів,
об'єднаних у таких організаціях, як: Співтовариство
імені Гельмгольца, Товариство імені Фраунгофера та
Співтовариство імені Лейбніца, у яких визначним нау�
ковцям створюються такі умови для праці, які можуть
запропонувати лише небагато установ у всьому світі.

Особливістю діяльності Товариства ім. Макса План�
ка, до складу якого належить 77 інститутів, є організа�
ція дослідницької роботи: інститути, що входять до його
складу, самостійно визначають наукову тематику, одер�
жують найкращі умови для праці та самостійність у ви�
борі своїх співробітників. Для Товариства ім. Фраунго�
фера характерною є тісна співпраця з промисловістю:
так, понад 80 науково�дослідних закладів проводять
прикладні дослідження, передусім у галузі інженерних
наук. 86 інститутів Співтовариства ім. Лейбніца прово�
дять дослідження не лише у природничих, але й у гума�
нітарних, соціальних та економічних науках. Під дахом
Співтовариства ім. Гельмгольца об'єднані 16 німецьких
науково�дослідних закладів високих технологій — ве�
ликі, часто екстремально дорогі установи, відомі в усьо�
му світі, як, наприклад, Товариство досліджень важких
іонів (ТДВІ), Німецький центр ракових досліджень
(НЦРД), Німецький електронний синхротрон у Гамбур�
гу (НЕС) чи Інститут полярних і морських досліджень
ім. Альфреда Вегенера. Щороку інститути ім. Гельмголь�
ца приваблюють тисячі зарубіжних дослідників, які ко�
ристуються інколи навіть єдиним у світі унікальним об�
ладнанням для фізичних чи медичних експериментів [3].

Товариство ім. Макса Планка, Товариство ім. Фра�
унгофера, Товариство ім. Лейбніца та товариство
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ім. Гельмгольца мають відповідні підрозділи, функцією
яких є підтримка науковців в області впровадження на�
укових результатів при університетах та НДІ. Послуги,
які надаються такими підрозділами, включають: кон�
сультування, сприяння у створенні інноваційного
підприємства, підготовку бізнес�плану, фінансування та
промислове впровадження винаходів.

Аналогічний досвід існує і в національних ВНЗ. Так,
у Харківському національному університеті ім. В.Н. Ка�
разіна було відкрито Інноваційний центр, який створе�
но з метою ефективної комерціалізації наукових, техн�
ічних і технологічних розробок [5]. В його структурі
функціонують: відділ трансферу й комерціалізації нау�
кових, технічних і технологічних розробок; відділ із сер�
тифікації, патентування, ліцензування та інтелектуаль�
ної власності; відділ з розвитку міжнародних відносин і
грантової діяльності; аналітичний відділ. Стратегічни�
ми завданнями інноваційного центру визначено створен�
нія в університеті середовища, орієнтованого на ефек�
тивне використання наукового, науково�технічного й
технологічного потенціалу ВНЗ з метою розробки,
впровадження і промислового освоєння нової техніки,
технологій і продуктів інтелектуальної діяльності нау�
ково�педагогічних працівників, студентів і аспірантів;
залучення до активної дослідної діяльності в галузі ви�
соких та інноваційних технологій науково�педагогічних
працівників, аспірантів і студентів університету; розви�
ток і впровадження інноваційних підходів і методів у
навчальний процесс; формування бази інноваційних
розробок університету, національних і світових фондів
та програм фінансування інноваційних проектів, різно�
манітних грантів.

До основних заходів, спрямованих на активізацію
наукової та інноваційної діяльності ВНЗ України та
сприяння її здійсненню, що реалізовувалися в Україні
в останні роки, слід віднести: розробку Державної
цільової науково�технічної та соціальної програми
"Наука в університетах"; внесення змін до Закону Ук�
раїни "Про здійснення державних закупівель", які да�
ють можливість вищим навчальним закладам та нау�
ковим установам без проходження тендерної проце�
дури здійснювати закупівлі за кошти спеціального
фонду державного бюджету; відновлення дії угоди
між Україною та Європейським співтовариством про
наукове і технологічне співробітництво, якою перед�
бачено фінансову підтримку наукових проектів вищих
навчальних закладів, наукових установ шляхом
звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ при вве�
зенні на митну територію України наукового облад�
нання, устаткування, комплектуючих виробів; запро�
вадження комплексних міжвузівських наукових про�
ектів, яке планувалося розпочати у 2013 р., з метою
концентрації фінансових й людських ресурсів на пріо�
ритетних напрямах розвитку науки і техніки та вирі�
шення важливих наукових, економічних, суспільних
проблем, уникнення дублювання тематик, об'єднан�
ня зусиль декількох наукових шкіл на вирішенні на�
гальних проблем.

Не залишалися осторонь цих процесів і наукові кола
вищих національних закладів України. Так, Резолюцією
Міжнародного науково�практичного форуму "Наука і
бізнес — основа розвитку економіки", який відбувся
11—12 жовтня 2012 року в м. Дніпропетровськ, визна�
чено [6]: стратегічним пріоритетним напрямом діяль�
ності ВНЗ і науково�дослідних установ України комер�
ціалізацію наукових досліджень; під час формування на�
укових парків доцільність об'єднання наукових шкіл і
матеріально�технічної бази наукових досліджень, ура�
ховуючи попит реального сектору економіки; не�
обхідність прискорення роботи ВНЗ щодо входження
української міжуніверситетської мережі трансферу
технологій та її інтеграції в європейську мережу EEN;
доцільність висвітлення в мас�медіа досвіду спільних
фундаментальних і прикладних наукових розробок ВНЗ

і бізнес�структур з метою поширення кращих та їх ко�
мерціалізації.

Враховуючи вимоги сучасності, існуючий досвід та
зважаючи на важливість вирішення питання забезпечен�
ня проривного розвитку держави в певних галузях знань
за моделлю поєднання освіти, науки та інновацій, спри�
яння її інтеграції у світовий освітньо�науковий простір,
у ст. 30 Закону України "Про вищу освіту" визначено
статус дослідницького університету [2]. Основними кри�
теріями, за якими університету може бути надано ста�
тус дослідницького, визначено такі: (1) розгалужена
інфраструктура та матеріально�технічна база, що забез�
печують провадження науково�освітньої діяльності на
світовому рівні, зокрема визнані наукові школи, цент�
ри, лабораторії тощо; (2) міждисциплінарність освіти і
науки, потужна фундаментальна складова наукових
досліджень, якість яких підтверджена, зокрема, публі�
каціями у вітчизняних і міжнародних рецензованих фа�
хових виданнях; (3) забезпечення високоякісної фахо�
вої підготовки докторів наук та здатність впроваджу�
вати і комерціалізувати наукові результати, якість сис�
теми підготовки та підвищення кваліфікації наукових
кадрів у вищому навчальному закладі; (4) рівень інтег�
рації у світовий освітньо�науковий простір, зокрема
кількість міжнародних проектів, створених об'єктів пра�
ва інтелектуальної власності, спільних з підприємства�
ми та іноземними вищими навчальними закладами нау�
кових проектів, грантів тощо; (5) місце в національно�
му, галузевих та/або міжнародних рейтингах вищих
навчальних закладів; (6) кількість публікацій за показ�
никами визнаних міжнародних наукометричних баз та
у міжнародних реферованих виданнях.

Отримання статусу дослідницького розширить пра�
ва університетів, зокрема щодо [2]: базового фінансу�
вання за окремою бюджетною програмою Державного
бюджету України на провадження наукової діяльності
в обсязі не менш як 25 відсотків коштів, що передбача�
ються на його утримання, для проведення наукових до�
сліджень, підтримки та розвитку їх матеріально�техніч�
ної бази; формування на конкурсних засадах тематики
фундаментальних та прикладних наукових досліджень,
науково�технічних розробок і самостійного затверд�
ження річного тематичного плану; формування на своїй
базі інноваційних структур різних типів (наукових та
технологічних парків, бізнес�інкубаторів, малі
підприємств тощо) на засадах поєднання інтересів ви�
сокотехнологічних компаній, науки, освіти, бізнесу та
держави з метою виконання і впровадження інновацій�
них проектів; прийняття остаточних рішень щодо при�
своєння вчених звань; самостійно утворення разових
спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій на
здобуття наукового ступеня доктора філософії; вста�
новлення нормативів чисельності осіб, які навчаються,
на одну посаду науково�педагогічного та наукового
працівника; самостійно визначення статей та обсягів
витрат власних надходжень; самостійного формування
і затвердження штатного розпису науково�педагогіч�
них, наукових, педагогічних та інших працівників у ме�
жах визначених в установленому порядку коштів за�
гального фонду на оплату праці та в межах наявних у
вищому навчальному закладі власних надходжень; реа�
лізації інших прав, передбачених законодавством.

Це надасть можливість активізувати наукову
діяльність в університетах та поглибити її взаємодію з
навчальним процесом шляхом розвитку дослідницької
діяльності у ВНЗ; збільшення обсягу фінансування на
оновлення матеріально�технічної бази університетів;
залучення молодих фахівців у вітчизняний сектор нау�
кових досліджень і розробок, забезпечити розвиток
провідних наукових шкіл тощо.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Для досягнення теоретичного, методологічного і

технологічного проривів в усіх сферах діяльності вищо�
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го навчального закладу, без яких унеможливлюється по�
долання економічних і технологічних криз, формуван�
ня нового бачення перспектив і досягнення цілей вищої
школи, потребується створення і підтримка дієздатної
системи управління інноваційною діяльністю ВНЗ як
основи забезпечення його конкурентоспроможності.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення ефективних форм інно�

ваційної діяльності ВНЗ у контексті забезпечення його
конкурентоспроможності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Важливість та пріоритетність інноваційного розвит�

ку ВНЗ обумовлює необхідність розробки методологі�
чних та методичних засад, практичного інструментарію
та нормативного забезпечення, формування адекватної
інноваційним завданням ВНЗ системи стратегічного
управління. В той же час слід зважати і на проблеми,
які постають перед ВНЗ на етапі інноваційних перетво�
рень, серед яких потребують першочергового вирішен�
ня: питання оренди приміщень і наукового обладнання;
проблема кадрового забезпечення, що обумовлено дією
низки чинників, а саме: недостатністю кадрів та їх низь�
кою професійною підготовкою, відсутністю у молоді
можливостей реалізації творчих здібностей в умовах
обмеженості фінансування, небажанням молоді пов'я�
зати своє життя з наукою; удосконалення системи
інформаційної підтримки малих інноваційних підпри�
ємств при ВНЗ (існує дефіцит інформації про засоби
державної підтримки, про послуги з кредитування та
лізингу, про потенційних інвесторів, про нові технології
та обладнання); питання фінансової підтримки за відсут�

ності реальних фінансово�кредитних механізмів забез�
печення такої підтримки (необхідно інтенсивно залуча�
ти джерела зовнішнього фінансування малих інновац�
ійних підприємств при ВНЗ, розробляючи модифікації
схем венчурного фінансування інноваційних проектів,
бізнес�ангельську мережу, стимулюючи малі інноваційні
підприємства при ВНЗ до участі у міжнародних проек�
тах).

Для вирішення цих та інших проблем необхідним є
формування стратегії розвитку сучасного університе�
ту, визначення стратегічного бачення як початку ново�
го етапу у розвитку ВНЗ. При цьому під стратегічним
баченням в даному контексті розуміють "…чіткий, про�
думаний напрям розвитку, який дає змогу оптимально
розподілити ресурси в часі та створити (обрати) унікаль�
ну стратегію, методи і моделі її досягнення. Стратегіч�
не бачення ВНЗ має відповідати на питання "Яким буде
заклад через 30—50 років і що для цього потрібно?" [7].

При розробці стратегічного бачення і відповідної
стратегії доцільно враховувати такі особливості:

— необхідність створення і використання банку да�
них соціальних, економічних, політичних показників з
метою прогнозування тенденцій розвитку освітньої га�
лузі на регіональному (національному, міжнародному)
рівні;

— врахування результатів об'єктивного моніторин�
гу результативності роботи університету при складанні
стратегії та в процесі її реалізації;

— визначення ринкової ніші університету в освітній
та науково�дослідній сфері;

— націленість на підвищення ефективності органі�
зації роботи університету, в тому числі підвищення ре�
зультативності навчальної діяльності студентів, на�

Рис. 1. Системні чинники формування стратегічного бачення та стратегії інноваційного розвитку ВНЗ

Системні чинники формування 
стратегії інноваційного розвитку ВНЗ 

Невирішені проблеми Особливості формування Першочергові заходи 

- питання оренди 
приміщень та науково-
дослідного обладнання; 

- необхідність 
підвищення кадрового 
потенціалу; 

- створення системи 
інформаційної підтримки 
наукової та інноваційної 
діяльності; 

- проблема 
фінансування та 
формування реального 
фінансово-кредитного 
механізму підтримки 
наукової та інноваційної 
діяльності ВНЗ; 

- низький рівень 
матеріально-технічної 
бази науково-навчальних 
центрів вищих 
навчальних закладів; 

- створення мережі 
науково-навчальних 
центрів і в подальшому 
центрів колективного 
користування 
обладнанням 
 

– створення і використання 
банку даних  соціальних, 
економічних, політичних 
показників з метою 
прогнозування тенденцій 
розвитку освітньої галузі 
регіону, України;  
– врахування результатів 
об’єктивного моніторингу 
результативності роботи 
університету при складанні 
стратегії та в процесі її 
реалізації;  
– визначення ринкової ніші 
університету в освітній та 
науково-дослідній сфері;  
– націленість на підвищення 
ефективності організації роботи 
університету, в тому числі  
підвищення результативності 
навчальної діяльності 
студентів, навчально-
методичної та науково-
дослідної роботи 
професорсько-викладацького 
складу; 
– залучення зовнішніх 
інвестицій у розвиток науково-
дослідної та інноваційної 
роботи, матеріально-технічної 
бази університету 

- створення центрів 
експертизи інноваційних 
проектів на базі ВНЗ з 
метою оцінки актуальності 
ідеї та потенціалу для її 
впровадження; 

- створення центрів 
трансферу технологій, що 
сприятиме встановленню 
контакту з підприємствами-
партнерами, вирішенню 
кадрових питань, 
формуванню клієнтської 
бази на початковому етапі 
розвитку малих 
інноваційних підприємств; 

- створення холдингових 
фірм при ВНЗ, що 
дозволить впорядкувати і 
скоординувати діяльність 
дрібних наукових 
підрозділів та інноваційних 
підприємств при ВНЗ;  

- створення великих 
дослідницьких лабораторій 
для реалізації зв’язку «ВНЗ 
– мале інноваційне 
підприємство» 
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вчально�методичної та науково�дослідної роботи нау�
ково�педагогічних працівників;

— залучення зовнішніх інвестицій у розвиток нау�
ково�дослідної та інноваційної роботи, матеріально�
технічної бази університету.

На рисунку 1 представлено основні чинники фор�
мування стратегії інноваційного розвитку ВНЗ, які сис�
тематизовано за ознаками наявних проблем, особливо�
стей формування стратегії інноваційного розвитку та
першочергових заходів по її реалізації.

Реалізація інноваційної стратегії неможлива без
формування відповідної політики у сфері інноваційної
та наукової діяльності. Визначено, що інноваційна та
наукова політика ВНЗ повинна формуватися виходячи
з таких основних принципів:

— цілісність наукового та освітнього процесів і їх
спрямованість на економічний і соціальний розвиток
суспільства;

— концентрація наукових і фінансових ресурсів на
пріоритетних напрямах досліджень, проведення повно�
го циклу досліджень і розробок, що закінчуються ство�
ренням готової продукції;

— підтримка провідних наукових шкіл і колективів,
окремих вчених, здатних забезпечити високий рівень
наукових досліджень і освіти;

— підтримка підприємницької діяльності у науко�
во�технічній сфері;

— інтеграція науки і освіти в міжнародне співтова�
риство.

Успішність реалізації інноваційної політики, орієн�
тованої на досягнення конкурентних переваг, потребує

реструктуризації організаційної структури універси�
тетів з метою переходу на нову, інноваційну структуру.
До переваг, які досягаються вищими навчальними зак�
ладами завдяки формуванню інноваційної структури
управління слід віднести: розвиток науки та трансферу
технологій; зростання рівня мотивації персоналу ВНЗ;
розвиток наукових шкіл та колективів; підвищення рівня
конкурентоспроможності випускників ВНЗ на ринку
праці; більш приваблива освітня пропозиція. Зазначене
формує позитивний імідж інноваційно�орієнтованого
університету.

Як показують дослідження, європейські універси�
тети все більшу увагу приділяють трансферу техно�
логій. Перш за все, це сприяє не тільки отриманню до�
даткових джерел фінансування, а й створенню образу
навчального закладу, випускники і наукові працівни�
ки якого не лише мають високий освітній рівень, а є
творцями та бенефіціантами економічного успіху, по�
в'язаного з комерціалізацією технологій. Об'єктом ре�
структуризації повинні бути всі структурні підрозділи
університету, але перш за все — базові підрозділи "опе�
раційного рівня". Інноваційна матрична система управ�
ління ВНЗ в контексті забезпечення його конкурентос�
проможності може бути представлена декількома
рівнями (рис. 2), взаємодія яких повинна забезпечува�
ти реалізацію інноваційного процесу на всіх його ста�
діях.

Як видно з рис. 2 на стратегічному рівні функціону�
ють ректорат та вчена рада університету, визначаючи
стратегію інноваційного розвитку, політику в інно�
ваційній, науковій та інших сферах діяльності. На фун�
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Удосконалено автором за даними [8].

Рис. 2. Інноваційна матрична система управління вищим навчальним закладом
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кціональному рівні — функціональні підрозділи, які за�
безпечують життєдіяльність ВНЗ у всіх сферах (на�
вчальній, науковій, фінансово�економічній, культурній,
господарській та ін.) і так звана техноструктура, яка
являє собою поєднання функціональних наукових та
інноваційних підрозділів і центрів.

Реструктуризацію організаційної структури управ�
ління університетом в контексті забезпечення його інно�
ваційного розвитку та підвищення конкурентоспромож�
ності необхідно здійснювати на підставі таких базових
принципів:

1. Виділення стратегічно важливих для університе�
ту напрямів підготовки за ознаками: відповідності про�
філю університету; шансу реального лідерства за цими
напрямками на регіональному (національному, міжна�
родному) рівні; обмеження за кількістю таких напрямів
(5—6 за рекомендаціями експертів); формування у по�
тенційних клієнтів стійкої асоціації даних напрямів
підготовки з конкретним університетом.

2. Побудова оргструктури інститутів (факультетів)
з обов'язковим відображенням виділених напрямків у
їх найменуваннях. При цьому необхідно визначити оп�
тимальну кількість інститутів (факультетів, кафедр, се�
реднього штату кафедр).

Іншим підходом до вирішення питань забезпечення
інноваційного розвитку ВНЗ є створення підрозділу,
який відповідає за інноваційну діяльність. Яскравим при�
кладом такої інноваційної структури є структура уп�
равління інноваційної політики та організації іннова�
ційної діяльності МДУ ім. М. Ломоносова. Такий під�
розділ виступає осередком інноваційної думки універ�
ситету, дозволяє акумулювати науковий досвід та впро�
ваджувати його в практичне застосування шляхом
трансферту технологій, наукових парків та інкубаторів
[8]. Вибір інноваційної структури університету повинен
здійснюватися із врахуванням кількості напрямів підго�
товки фахівців, широти наукової тематики та розмірів
ВНЗ. Загальним для усіх типів інноваційних організа�
ційних структур залишається необхідність трансферту
інновацій в практичну діяльність, зокрема в освітній
процес.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Загальну модель організації діяльності українських
університетів необхідно будувати з урахуванням світо�
вих тенденцій, а саме з орієнтацією на: постійне підви�
щення якості вищої освіти, оновлення її змісту та форм
організації навчально�виховного процесу; оптимізації
системи вищої освіти, її диференціації; інтеграції та гло�
балізації освітніх і наукових систем; кооперації бізне�
су, освіти й науки; капіталізації освітніх послуг і науко�
вих розробок; формування багатовекторної системи
інвестиційного забезпечення університетської освіти,
розвиток державно�приватного партнерства в цій сфері;
розвиток малих інноваційних підприємств в структурі
ВНЗ.

Для реалізації ефективної національної модерніза�
ційної політики потребується розробка методологічних
та методичних засад розвитку інноваційного сектора
економіки, стимулювання інноваційної активності ма�
лих інноваційних підприємств при ВНЗ, що сприятиме
як підвищенню їх конкурентоспроможності та форму�
ванню позитивного іміджу, так і інноваційному прогре�
су суспільства в цілому. Враховуючи недостатній рівень
дослідженості феномену конкурентоспроможності
університетів в умовах глобалізації, подальші дослід�
ження планується спрямувати на вирішення завдання
комплексного аналізу сучасних концепцій забезпечен�
ня конкурентоспроможності університетів на націо�
нальному та міжнародному рівнях та факторів їх фор�
мування з метою розробки наукових основ управління
конкурентоспроможністю національної освітньої сис�
теми.
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ВСТУП
Із розвитком цивілізації, бурхливим зростанням

чисельності населення Землі, обсягів виробництва та
його відходів, проблеми взаємин суспільства і природи
дедалі актуалізуються.

До найактуальніших питань життєвого середовища
людства належать деградація довкілля, виснаження
природних ресурсів і екологічна безпека. Ці чинники
набули особливого значення наприкінці XX — початку
XXI ст. У багатьох країнах деградація біосфери призве�
ла до великомасштабних природних катаклізмів, по�
гіршення якості життя та здоров'я громадян. Це зумо�
вило потребу розроблення методологічних засад еко�
логізації соціально�економічної системи виробничих і
невиробничих сфер і, відповідно, ефективного механіз�
му практичної реалізації стратегії сталого розвитку.
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ECOLOGIZATION OF THE SOCIOJECONOMIC SYSTEM AS BASIS OF STEADY DEVELOPMENT OF
ECONOMY

Визначено необхідність у концептуальному обгрунтуванні основних напрямів екологізації сучасної госJ

подарської системи та її соціальноJекономічних компонентів, науковоJтехнічного прогресу як на глобальJ

ному рівні, у масштабах окремої країни, так і на регіональному рівні. Підкреслено, що у державі постійно

зменшується фінансування природоохоронної діяльності, що сприяє збільшенню ризику великомасшJ

табних техногенних аварій і катастроф. Зроблено висновок, що, розробляючи екологічну стратегію, неJ

обхідним є врахування таких факторів: рівень економічного потенціалу підприємства в контексті сталоJ

го розвитку, а також наявний досвід щодо реалізації екологічних програм та ефективність діючої систеJ

ми екологічного менеджменту, від яких будуть залежати і конкретні цілі в екологічній сфері, і відповідна

стратегія. При розробці екологічної стратегії важливо також враховувати очікування зацікавлених сторін,

що є однією з умов соціальної відповідальності бізнесу та індикатором сталого розвитку підприємства та

країни в цілому.

A necessity is certain for the conceptual ground of basic directions of ecologization of the modern economic

system and her socioJeconomic components, scientific and technical progress both at global level, in the scales

of separate country and at regional level. Underline that in the state constantly diminishes financing of nature

protection activity that assists the increase of risk of largeJscale technogenic accidents and catastrophes. Drawn

conclusion, that developing ecological strategy, a necessity is taking into account of such factors: level of

economic potential of enterprise in the context of steady development, and also had an experience and efficiency

of the operating system of ecological management in relation to realization of the ecological programs, from

that will depend and concrete aims in an ecological sphere, and corresponding strategy. At development of

ecological strategy it is important also to take into account expectation of parties concerned, that are one of

terms of social responsibility of business and by the indicator of steady development

Ключові слова: екологізація, економіка, соціально�економічна система, сталий розвиток.
Key words: ecologization, economy, socio�economic system, steady development.

НАУКОВА ПРОБЛЕМА
Загострення екологічних проблем диктує потребу

екологічної спрямованості розвитку економіки. Для
його забезпечення необхідні достатній рівень досвіду та
наявність інноваційних методів, що створює підстави для
вдосконалення технологічних процесів підприємств
різних галузей економіки задля мінімізації негативно�
го впливу на довкілля та біорізноманіття.

З моменту обрання курсу на сталий розвиток про�
блемі екологізації господарської діяльності приділяєть�
ся значна увага.

Створено наукові засади економічної оцінки збитків
від екодеструктивного впливу господарської діяльності
та окреслено шляхи забезпечення екологічної безпеки,
певного удосконалення зазнало екологічне законодав�
ство, сформовано економічні основи еколого�економі�
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чного управління підприємством, екологіч�
ної економіки, екологічного маркетингу та
екологічного менеджменту.

Варто зазначити, що Кабінет Міністрів
України 17 жовтня 2007 р. ухвалив Концеп�
цію стратегії національної екологічної пол�
ітики України на період до 2020 р. Ця Кон�
цепція спрямована на поліпшення екологі�
чної ситуації, раціональне використання та
відтворення природних ресурсів, послідов�
не зниження екологічних ризиків для здо�
ров'я людини, введення системи екологіч�
ного маркування товарів і продуктів харчу�
вання, приведення якості питної води у
відповідність європейським стандартам,
підвищення якості повітря, запобігання
змінам клімату шляхом технічного переоснащення ви�
робничого комплексу та введення енергоефективних і
ресурсоощадних технологій [1].

АКТУАЛЬНІСТЬ
Усе це обумовлює актуальність теми дослідження,

необхідність у концептуальному обгрунтуванні основ�
них напрямів екологізації сучасної господарської сис�
теми та її соціально�економічних компонентів, науко�
во�технічного прогресу як на глобальному рівні, у мас�
штабах окремої країни, так і на регіональному рівні.

Дослідженням даної проблеми присвятили свої
праці такі вітчизняні та закордонні науковці такі, як:
В. Барейша, О. Веклич, В. Веснін, В. Волович, Н. Гази�
зуллін, С. Глазьєв, М. Кабацький, Г. Клименко, Кофі
Аннан, Л. Купинець, В. Ліщук, Р. Лу�
цик, Л. Мельник, В. Мойсеєнко, О.
Несвєтов, Р. Перелет, Ю. Стадниць�
кий, В. Степанков, И. Синякевич, С.
Харичков, О. Царенко, А. Циганков, Г.
Шматков, В. Щербината ін.

"Сталий розвиток в Україні — це
процес розбудови держави на основі
узгодження і гармонізації соціальної,
економічної і екологічної складових з
метою задоволення потреб сучасних і
майбутніх поколінь. Сталий розвиток
розглядається як такий, що не тільки
породжує і сприяє економічному зро�
станню держави, а й справедливо роз�
поділяє його результати, відновлює
довкілля та сприяє подоланню
бідності" [2].

Екологічна ситуація в Україні но�
сить загрозливий характер. На рисун�
ку 1 відображена структура забрудне�
них територій згідно з даними Ради з
вивчення продуктивних сил України
НАНУ [3].

Рівень техногенного навантажен�
ня на природне середовище в Україні
досить високий і перевищує анало�
гічний показник розвинутих держав у
4—5 разів. 25 вересня 2013 р. Україна
потрапила до списку країн з най�
гіршою екологію, де, за статистикою
Національного управління з по�
вітроплавання і дослідження косміч�
ного простору США, від брудного по�
вітря щороку вмирає 301 тис. людей. В
Україні наявною є тенденція до руй�
нації довкілля та незворотних втрат
природних ресурсів [4].

Прогнозується ризик зростання
кількості повеней, підтоплення міст,
зсувних процесів. Згідно з оцінками
Міністерства України з питань надзви�
чайних ситуацій та у справах захисту

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
збитки від підтоплення, зсувних і карстових процесів
складають щорічно 350—400 млн грн.

У державі постійно зменшується фінансування при�
родоохоронної діяльності, що сприяє збільшенню ри�
зику великомасштабних техногенних аварій і катастроф.

Індекси витрат на охорону навколишнього середо�
вища свідчать про постійне, хоча й нерівномірне зрос�
тання цього показника, % до попереднього року: у 2000
році — 119,5; 2001 — 114,0; 2002 — 104,1; 2003 — 117,8;
2004 — 132,8; 2005 — 118,4; 2006 — 103,9; 2007 — 131,6;
2008 — 125,6; 2009 — 90,9; 2010 — 101,4; 2011 — 98,7;
2012 — 105,4 [5].

Частка ж витрат на охорону навколишнього сере�
довища за рахунок Держбюджету склала в динаміці, %
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Рис. 1. Структура забруднених територій згідно з даними
Ради з вивчення продуктивних сил України НАНУ

На основі опрацювання [3].

Рис. 2. Характеристика напрямів екологізації соціально+економічної
системи України

Систематизовано авторами за даними [6; 7].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екологізація 
законодавчої  бази 

- облік екологічних наслідків для держави і населення при 
прийнятті того чи іншого закону в будь-якій галузі; 
-  орієнтація законодавчих і нормативних документів на 
екологічні проблеми та їхній дозвіл  

Екологізація 
податкової системи 

- необхідно затвердити податки і податкові ставки таким чином, щоб 
будь-якому виробнику було максимально вигідно переорієнтувати 
свою діяльність на екологічно безпечну, ніж сплачувати штрафи; 
- варто полегшити податковий тягар для виробників екологічно чистої 
продукції, підприємств, які надають природоохоронні послуги, 
виробляють природоохоронне устаткування, використовують 
ресурсозберігаючі та безвідходні технології 

Екологізація 
виробництва 

- впровадження маловідходних і безвідходних технологій; 
- переоснащення виробничих потужностей на ресурсозберігаючі 
технології; 
-  створення окремих виробничих комплексів, де крім виробництва, 
здійснюється також переробка і повторне використання відходів 
виробництва, тобто існує повний рециклінг виробництва;  
- орієнтація на випуск екологічно чистої продукції 

Екологізація 
інвестицій 

- залучення інвестицій для вирішення природоохоронних проблем. Ними 
можуть виступати як сама держава, так і окремі внутрішні й іноземні 
компанії; 
- збільшення фінансування на екологічний фактор з боку держави 

Екологічне виховання й 
освіта 

- формування базових знань учнів, студентів про необхідності 
зберігати і раціонально використовувати наявні природні блага; 
- необхідно забезпечити доступність екологічної інформації для 
населення. Люди повинні одержувати необхідну інформацію про 
природоохоронні заходи, що вживаються та про екологічну ситуацію 
в регіоні; 
- проведення конференцій, круглих столів серед спеціалістів з 
екологічних питань задля обміну досвідом 
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в капітальних інвестиціях: у 2000 р. — 7,9; 2001 — 17,0;
2002 — 11,8; в 2003 — 29,1; 2004 — 12,9; 2005 — 8,5; 2006
— 10,3; 2007 — 9,7; 2008 — 19,0; 2009 р. — 20,5; 2010 —
21,3; 2011 — 20,9; 2012 — 23,2. Дещо більшими, але з тен�
денцією до зниження, є значення загальних витрат на
природоохоронну діяльність до ВВП, %: 2000 р. — 1,9;
2001 — 1,8; 2002 — 1,7; 2003 — 1,7; 2004 — 1,7; 2005 —
1,6; 2006 — 1,4; 2007 — 1,4; 2008 — 1,3; 2009 — 1,2; 2010
— 1, 1,4; 2011 — 1,25; 2012 — 1,32 [5]. Для порівняння —
в розвинутих країнах світу близько 20 % інвестицій в
природоохоронну сферу спрямовується на розробку
екологічно чистих технологічних процесів, а витрати на
екологію складають близько 3—6 % по відношенню до
ВВП.

Необхідно визнати, що хоча останнім часом і спос�
терігалося зростання витрат на охорону навколишньо�
го середовища, їх рівень явно недостатній для розв'я�
зання існуючих в Україні екологічних проблем. Крім
того, потребує вдосконалення і система інформування
про стан природоохоронної діяльності в Україні, обме�
женою є система показників, що характеризують рівень
використання природних ресурсів в різних регіонах,
вплив підприємств різних галузей економіки на довкіл�

ля, якість заходів в галузі
природоохоронної діяль�
ності, в т.ч. інноваційного ха�
рактеру, споживання підпри�
ємствами природних ресурсів
(матеріаломісткість, енер�
гомісткість) та забруднення
ними довкілля тощо. Так,
дані, що наводяться в офіцій�
них статистичних збірках, не
містять інформації про впро�
вадження екологічно чистих
технологій виробництва по
жодній з галузей економіки
України, виробництво еколо�
гічно чистої продукції, її ча�
стку в загальному випуску, в
тому числі інноваційної.

Таким чином, необхідно
розробити ряд дій та стра�
тегій щодо вдосконалення
та підвищення ролі даної
проблеми в структурі соц�
іально�економічної системи
економіки та забезпечення
сталого розвитку довкілля
при вирішенні соціально�
економічних питань на рівні
держави.

На наш погляд, варто ви�
ділити деякі найбільш важ�
ливі і першочергові напрямки
екологізації соціально�еко�
номічної системи економіки,
що потребують негайного
освоєння і професійного
підходу (рис. 2) [6; 7].

Досягнення цієї мети
значною мірою залежить від
своєчасного виявлення кола
основних проблем та оцінки
можливостей підприємства
(країни) реалізувати еколог�
ічну стратегію. Зазначимо,
що для здійснення екологі�
зації суспільного виробницт�
ва потребується розробка
відповідної методології, ме�
ханізмів впровадження
новітніх наукових досягнень
задля забезпечення раціо�

нального природокористування, а також розвиток дер�
жавної системи моніторингу навколишнього природно�
го середовища, контролю за виконанням програм енер�
гоефективності та ресурсозбереження, вдосконалення
системи статистичної звітності та інформування. Кінце�
вою метою таких перетворень у контексті сталого роз�
витку повинно бути досягнення збалансованого розвит�
ку екологічної, соціальної та економічної сфер. Це за�
безпечується завдяки функціонуванню системи еколо�
гічного менеджменту підприємства, інтегрованої в за�
гальну систему управління (рис. 3). Встановлено, що
важливе значення при цьому слід приділяти причинно�
наслідковому аналізу факторів та встановленню взає�
мозв'язків між бізнес�процесами, які визначають мож�
ливості еколого�орієнтованого розвитку.

ВИСНОВКИ
Розробляючи екологічну стратегію, вважаємо не�

обхідним враховувати такі фактори: рівень економі�
чного потенціалу підприємства в контексті сталого
розвитку, а також наявний досвід щодо реалізації еко�
логічних програм та ефективність діючої системи еко�
логічного менеджменту, від яких будуть залежати і

Розроблено авторами [8].

Рис. 3. Структурно+логічна схема системи екологічного менеджменту підприємства
як соціально+економічної системи

Діагностика проблем, оцінка потенціалу 
підприємства (країни) в контексті сталого 

розвитку  
( і й )

Стратегія сталого 
розвитку  

Постановка цілей, розробка екологічної 
стратегії  

Аналіз можливостей 
фінансування 

природоохоронних 
програм та заходів 

Еколого-економічна 
оцінка технологій 

(аналіз технологічних 
альтернатив) 

Аналіз організаційно-технічного 
рівня виробництва та стану 

основних засобів 
природоохоронного призначення 

Планування екологічної діяльності 
(розробка етапів реалізації екологічної стратегії) 

Затвердження програми заходів та бюджетів

Розробка 
інструментів 

моніторингу  та 
контролю результатів 

екологічної 
діяльності 

Управління виробничим 
процесом та 

використанням ресурсів 

Внутрішній екологічний моніторинг та 
екологічний контроль 

Управління 
персоналом 

Управління впливом на 
навколишнє природне 

середовище 

Взаємодії із 
зацікавленими 
сторонами 

Аналіз та оцінювання результатів 
екологічної діяльності 

Складання соціальної 
звітності та інформування 

зацікавлених сторін 

Висновки і рекомендації щодо 
вдосконалення  системи 

екологічного менеджменту, 
сертифікація системи екологічного 

менеджменту (продукції) 

Коригуючі дії

Організація екологічної діяльності

Сертифікація системи 
екологічного 
менеджменту 

(продукції) 

Екологічний аудит



25www.economy.in.ua

Економiка та держава № 2/2015

конкретні цілі в екологічній сфері, і відповідна стра�
тегія.

Крім того, важливими умовами досягнення еколо�
гічної результативності є мотивація керівництва підпри�
ємств, кваліфікація та мотивація персоналу, а також
фінансові можливості щодо реалізації екологічних про�
грам. При розробці екологічної стратегії важливо та�
кож враховувати очікування зацікавлених сторін, що є
однією з умов соціальної відповідальності бізнесу та
індикатором сталого розвитку підприємства та країни
в цілому.

Також доцільно акцентувати увагу на тому, що зміна
пріоритетів розвитку та діяльності підприємств як ос�
новних забруднювачів довкілля сприятиме досягненню
таких додаткових цілей:

— оптимізація операційних процесів та скорочення
операційних витрат (скорочення відходів виробництва
та (або) їх переробка, збільшення ефективності вико�
ристання всіх видів ресурсів (матеріальних, енергетич�
них та ін.));

— покращення іміджу та ділової репутації (створен�
ня позитивного гудвілу, підвищення цінності бренду),
прогрес при проходженні міжнародної сертифікації на
відповідність стандартам якості та екологічного менед�
жменту, що дасть можливість виробникам розвивати
бізнес, підвищувати рівень якості та конкурентоспро�
можності продукції, розширювати ринкові позиції,
підвищувати ефективність діяльності підприємства в
цілому;

— підвищення лояльності персоналу, клієнтів, місце�
вих громад та інвесторів;

— скорочення претензій з боку регулюючих органів;
— покращення управління підприємством, в тому

числі завдяки запобіганню екологічним та іншим ризи�
кам, підвищення стабільності та стійкості розвитку
підприємства в довгостроковій перспективі;

— налагодження та формування ефективних дієвих
відносин з іншими підприємствами, урядовими структу�
рами та неурядовими організаціями;

— поліпшення фінансових та економічних показ�
ників діяльності тощо, в тому числі за рахунок досяг�
нення економії витрат на сировину, енергію, споживан�
ня ресурсів, на відшкодування збитків, завданих навко�
лишньому середовищу; уникнення окремих видів витрат
(наприклад, капітальні вкладення на очисні споруди мо�
жуть бути знижені або виключені шляхом мінімізації
забруднення навколишнього середовища) [9].

Концепція сталого розвитку відповідає стратегіч�
ним цілям України на близьку та віддалену перспекти�
ву. На сьогодні в Україні немає жодного діючого уря�
дового документу, який би проголошував на держав�
ному рівні паритетність екологічної та економічної
стратегії. Саме тому сталий розвиток має сформувати
основу для незворотного закріплення цілей та курсу
соціально�економічних реформ в країні, сприятиме де�
мократизації суспільства та забезпеченню національ�
ної безпеки держави, що потребує створення відпові�
дних механізмів управління економічним розвитком та
забезпечення умов для ефективного природокористу�
вання, від чого залежить існування нації і людства в
цілому.

Отже, сучасна еколого�економічна ситуація в Ук�
раїні вказує на необхідність переходу до стійкого
екологічнозбалансованого типу економічного роз�
витку. Екологізація повинна охопити усі сфери сус�
пільної діяльності: промисловість, сільське госпо�
дарство, науку, соціальну та правову сфери. Перехід
до принципово нової соціо�еколого�економічної
моделі розвитку суспільства означає чітке усвідом�
лення екологічних проблем і переконаність в осо�
бистій відповідальності кожного за стан і майбутнє
біосфери та людства і потребує вжиття невідклад�
них заходів щодо формування екологічної свідомості
та культури.
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NATURAL RESOURCE MANAGEMENT UNDER CONDITIONS OF DECENTRALIZATION
OF POWERS: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND NATIONAL STRATEGY

Розглянуто міжнародний досвід у сфері децентралізації управлення природними ресурсами. Визначено, що стратегія
управлення природними ресурсами в Україні має бути модернізована згідно з принципами децентралізації влади, зокрема
делегування повноважень і відповідальності муніципалітету и місцевій громаді. Запропоновано модернізацію управлінської
системи природокористування через впровадження механізмів "Good Governance" ("доброго врядування"), концепції корпоJ
ративної соціальної й екологічної відповідальності й ряду стандартів ISO14000, включаючи стандарт оцінки екологічної ефекJ
тивності управління ISO 14045 з такими параметрами, як структура організації й розподіл відповідальності в системі корпоJ
ративного управління, яке є заснованим на механізмі державноJприватного партнерства. Розглянуто переваги впровадженJ
ня принципів інноваційної модернізації організаційної системи сфери використання природних ресурсів в України, засноваJ
ної на децентралізації й структурному управлінні. Визначено, що концептуальні підходи інноваційної "зеленої" і "синьої"
економіки формують підгрунтя для створення нового комплекту інструментів структурного управління. Визначено, що деJ
централізація організаторської системи природних ресурсів повинна забезпечити створення високоефективної інфраструкJ
тури, що забезпечує в свою чергу інвестиційну привабливість природних ресурсів в економічному процесі через капіталізаJ
цію їх, включаючи фінансовий компонент, пов'язаний із кластерноJкорпоративними формами управління природними реJ
сурсами. Визначено, що основні підходи до модернізації та децентралізації організаційної системи управління природокориJ
стуванням, згідно з концепцією "доброго врядування" включають в себе: децентралізацію й впровадження форми кластерJ
ноJкорпоративного структурного управління в сфері природних ресурсів; впровадження комплексної економічної оцінки
природних ресурсів у механізм системи управління природними ресурсами; організаційні структурні зміни щодо впровадJ
ження муніципальної й корпоративної форм власності на об'єкти природокористування; впровадження інноваційних інструJ
ментів і форм управління — сек'юритизації природних ресурсів, корпоратизації, кластеризації, проектного управління та
інших інноваційних програмних та економічних методів управління природними ресурсами.

The international experience in the sphere of decentralization of the natural resource management is discussed in the article. The
strategy of natural resource management in Ukraine must be modernized according with the principles of decentralization, such as
delegation of power and responsibility to municipality and local communities has been proved.

The modernization of managerial system of natural resources through introduction of mechanism of "good governance", conception
of corporative social and ecological responsibility and introducing of the system of standards series ISO 14000, including standard of
estimation of the ecologicalJcostJperformance of management ISO 14045, with such parameters as an organizing structure and dispersion
of responsibility in the system of corporative management, which is based on a mechanism of the publicJprivate partnerships (PPP)
have been offered.

The advantage of implementation of innovative principles of modernization of the managerial system of natural resource sphere of
Ukraine based on decentralization and structural governance is considered in the paper. Conceptual innovation approaches of "green"
and "blue" economy that forms the basis of new structural management toolbox is determined. The article proves the decentralization
of managerial system of natural resources must provide creation of the high effective infrastructure of fullJfledged attraction of natural
resources in economic process through capitalization, including financial component, connected with cluster and corporative forms of
natural resources management.

Basic approaches to modernization and decentralization of the natural resource management system, according to Good Governance
management conception, includes: decentralization and introduction of clusterJcorporative form of structural management in natural
resources sphere; implementation of the complex economic estimation of natural resources in the system mechanism of management
of natural resources; organizing of structure shifts with change of the property categories on municipal and corporative forms of property;
introduction of the most latest instrument and forms of management — the securitization of natural resources, corporative, cluster,
project and other innovation programming and economic methods of management of natural resources etc.

Ключові слова: децентралізація, природні ресурси, структурне управління, кластер, корпорація, сек'юри�
тизація, державно�приватне партнерство, добре врядування.

Key words: decentralization, natural resources, structure management, cluster, corporation, securitization, state�
quotient partnership, good governance.

рішення завдань муніципального управління приро�
докористуванням та самофінансування природно�
господарської діяльності територій, оскільки на
відміну від багатьох розвинутих країн світу, де ство�
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рено потужну систему муніципалітетів, які являють
собою публічні корпорації, в Україні не визначено
права муніципальної власності і муніципалітету щодо
розпорядження місцевими ресурсами розвитку, роз�
ташованими на території громади, владним структу�
рам вищих рівнів (регіонального та державного) де�
леговано управлінські права на території низових, му�
ніципального рівня структур, якими вони по�факту,
не користуються. Тому в нашій країні повинні бути
створені відповідні умови для: посилення ключових
компетенцій регіонів у розвитку високоефективного
виробництва на місцевій природно�ресурсній базі,
організації відповідних управлінських структур (кор�
порацій сталого розвитку територій), прискореного
розвитку прогресивних галузей господарства з зас�
тосуванням проектного підходу, фінансизації приро�
докористування, у т.ч. зі створенням спеціальних ре�
жимів господарювання та структур за типом суверен�
них фондів. Згідно з європейським досвідом, у сучас�
ний час відносини щодо формування муніципальної
власності територіальних громад та організації самих
муніципалітетів, засновані на концепції "Good
Governance" ("доброго врядування") на корпоратив�
них принципах стають вагомим фактором територі�
альної організації природно�господарського комп�
лексу, їх впровадження в національну стратегію уп�
равління природокористуванням є нагальним завдан�
ням сьогоднішньої економічної науки. Серед дослід�
ників соціально та екологічно орієнтованих концепцій
управління територіями та природними ресурсами,
зокрема — децентралізації, концепту доброго вряду�
вання, кластерного та корпоративного підходу до
управління природними ресурсами можна виділити
наступних вітчизняних та зарубіжних авторів: І.К. Бис�
трякова, Ю.М. Богму М.П. Войнаренко, О.С. Ко�
вальова, Л.В. Левковську, М.П. Мальску, Ю.В. Мі�
хєєва В.В. Пилипіва, Г.А. Семенова, С.І. Соколенко,
Г.Р. Хасаєва, М.А. Хвесика, Г.Ю. Штерна, Е. Ауріола,
М. Блока, Дж. Гонсалеця, Дж. Грехема, Б. Лєвіка,
Л. Лінна, Р. Лєруа, П.Ж. Прудона, М.Е. Портера,
А. де Токвіля та інших. Однак питанням створення
децентралізованої системи управління природокори�
стуванням на основі кластерного підходу, муніци�
пального та структурного управління, консолідова�
ного фінансування, корпоративного та проектного
менеджменту й досі не приділяється достатня увага
дослідників.

Об'єктом дослідження є природні ресурси України
як комплексна сукупність природних багатств, пред�
ставлених земельним, водним, лісовим, мінерально�си�
ровинним та іншими видами природних капіталів у те�
риторіальних соціально�економічних системах різних
рангів: місцевого, регіонального та загальнодержавно�
го.

Предметом дослідження є теоретико�методологічні
та науково�прикладні засади функціонування механіз�
му децентралізованого муніципально�корпоративного
структурного управління розвитком природно�ресурс�
них господарських комплексів у системі національного
господарства.

ЦІЛІ СТАТТІ
Цілі статті: розробка стратегічних засад створен�

ня механізму структурного управління природокори�
стуванням на регіональному та муніципальному
рівнях на основі світового досвіду децентралізації
владних повноважень. Результати наукових дослід�
жень матимуть практичний характер і розкривають
сутність, зміст і послідовність впровадження іннова�
ційної кластерно�корпоративної схеми структурно�
го управління територіальним природним капіталом,
що забезпечує капіталізацію природних ресурсів у
системі ринкової економіки на муніципальному та
регіональному рівнях.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Задачу децентралізації в управлінні природни�
ми ресурсами можна визначити як створення сис�
теми управління природними ресурсами за участю
місцевих громад (УПРМГ). Управління природними
ресурсами за участю місцевих громад (УПРМГ)
являє собою форму управління природними ресур�
сами, яке контролюється й санкціонується терито�
ріальною громадою. За європейською практикою,
права власності  на природні  ресурси можуть
здійснюватися з участю місцевих співтовариств
відносно ресурсів як загальних, так і приватних
благ. Перевагами децентралізації є те, що УПРМГ
може давати різний економічний ефект: створення
нових робочих місць, раціональне використання
природних ресурсів на принципах стабільності й
одержання доходів у довгостроковій перспективі.
Недоліками децентралізації є те, що: УПРМГ може
страждати від тих же недоліків, що й інші форми де�
централізації; передачі повноважень на прийняття
рішень на місцевий рівень не гарантує, що пересічні
громадяни автоматично будуть відігравати роль у
цьому процесі [1, с. 36—37].

Основними цільовими функціями децентралізова�
ного механізму управління та регулювання регіональ�
ного сталого розвитку є забезпечення активізації ста�
лої господарської діяльності у регіонах на основі пол�
іпшення використання природно�ресурсного та еко�
номічного потенціалу, знаходження й високоефек�
тивного використання місцевих природних ресурсів
та джерел економічного розвитку території (у першу
чергу — рентного походження), збалансованого роз�
поділу економічних результатів виробничої діяль�
ності за рахунок створення адміністративного меха�
нізму структурного корпоративного управління при�
родокористуванням.

Для сприяння ефективному територіальному роз�
витку має збільшуватись частка регіональних бюджет�
них надходжень на основі власних закріплених доходів,
переважно рентного походження, має бути запропоно�
вано розширення прав місцевих органів влади щодо
встановлення муніципальних податків, які можуть бути
інтегровані у ресурсні, комунальні та інші платежі, ав�
томатично нараховуватися при обігу товарів та послуг.
Ставка таких податків повинна бути регіонально�залеж�
ною, і через цей механізм і має вилучатися регіональна
рента.

У механізмі впровадження політики децентралі�
зації управління територіальним розвитком на клас�
терно�корпоративній основі мають отримати поширен�
ня переважно економічні методи як прямої підтримки
з державного боку інвестування та надання субсидій,
створення спеціальних фондів для фінансування про�
грам, пільгове кредитування і оподаткування, так й аль�
тернативного залучення недержавних коштів, включа�
ючи проектні підходи управління та фінансування —
випуск цінних паперів проектною компанією, кластер�
корпорацією тощо. У сучасних дослідженнях відзна�
чається виключно важлива роль капіталізації природ�
них ресурсів як умови їх активної та ефективної інтег�
рації в економічний процес [2, с. 97—99]. При цьому
капіталізація розуміється як багатоаспектний і бага�
торівневий процес, який має своєю сутністю перетво�
рення вартості в джерело створення додаткової вар�
тості та виражається в багатоманітних формах [3, с.
8—9].

Фінансовий сектор відіграє ключову роль у забез�
печенні сталого розвитку територіальних природно�
економічних систем через фінансування на сталій ос�
нові у цілому галузей економіки і регіонів. В умовах
децентралізації управління природними ресурсами ста�
ле фінансування природно�ресурсної сфери передба�
чає:
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— відповідальне фінансування — вибудовування
фінансової ланки управління природокористуванням,
формування фінансової інфраструктури та ефектив�
них схем проектного фінансування із забезпеченням
фінансової та іншої ефективності та відповідальності
через концепт проектного управління та фінансуван�
ня;

— відповідальні капіталовкладення у природні ак�
тиви — підхід до інвестування у власність, що враховує
екологічні та соціальні фактори одночасно із більш тра�
диційними фінансовими цілями за допомогою таких
стратегій, як збереження природних ресурсів, "Синя",
"Зелена" економіка;

— стале страхування — стратегічний підхід, що
включає систематичну ідентифікацію, оцінку, управлі�
ння і моніторинг ризиків і можливостей у страховому
бізнесі, пов'язаному з екологічними, соціальними та
управлінськими питаннями;

— урахування природного капіталу в товарах і по�
слугах як джерела доходу — ефективну інтеграцію
цінності природних ресурсів в економічний процес по�
вноцінну вартісну оцінку та фіскалізацію природного
багатства;

— сталі фондові біржі та розвиток фондового рин�
ку. Дуже корисним для децентралізації фінансової сфе�
ри може стати поширення діяльності на теренах Украї�
ни фондів фондів, (Funds of Funds), створення індекс�
них фондів (ETF� exchanged�traded funds) тощо.

Децентралізовану основу фінансування сфери ви�
користання природних ресурсів необхідно створюва�
ти, спираючись на концепт консолідованого фінансу�
вання за участю всіх зацікавлених сторін — держави,
муніципалітетів, бізнесу, місцевих жителів тощо. Зас�
луговує на увагу для реалізації у нас в країні ідея
фондів суверенного добробуту як спеціальних інвес�
тиційних фондів, що створені для збереження активів
для довгострокових цілей. В Україні можливим є ство�
рення ФСД на основі доходів як від мінеральних ре�
сурсів, так і від використання в економіці земельного,
водного та лісового капіталу, від рекреаційної діяль�
ності тощо.

Питання про співвідношення централізовано нада�
ного та залученого через механізм децентралізованої
влади капіталу має вирішуватися системно з усебічним
аналізом та урахуванням інтересів усіх учасників еко�
номічної діяльності. Один з найважливіших напрямів
перебудови системи управління полягає в децентралі�
зації управління природокористуванням і такому пере�
розподілі функцій і повноважень, що забезпечив би мак�
симальну ініціативу і самостійність розпорядженням
природними ресурсами на місцях при збереженні конт�
рольної функції держави.

За нашим розумінням, підгрунтям котрого є сучасні
уявлення конституційного права США, Канади, Авст�
ралії, Бразилії, країн Азії (Індія, Філіппіни, Індонезія
тощо) та європейських держав про місцеве самовря�
дування та територіальний розвиток, муніципалітет є
публічно�правовою корпорацією, самоврядною грома�
дою із правами юридичної особи, яка виступає само�
стійним учасником економіко�правових відносин із
власною ресурсною базою економічного розвитку.
Поки що в Україні таких дієвих структур не створено,
об'єктивно існують місцеві органи влади та органи
місцевого самоврядування з відповідним розподілом
повноважень.

Основою децентралізації та економічної само�
стійності регіону в управлінні природними активами в
умовах децентралізації влади має стати створення
дієвої системи муніципально�корпоративного управ�
ління територіями та відповідне розмежування по�
вноважень держави та регіону в управлінських сферах
на основі гармонійного поєднання державного управ�
ління і місцевого самоврядування з визначенням регі�
ональних та загальнодержавних пріоритетів. До цього

необхідно залучити досвід проведення децентралізації
в управлінні природними ресурсами в світі. Цей про�
цес грунтується на конституційних нормах кожної
країни та залежить у першу чергу від системи адміні�
стративно�територіального устрою (унітарна держа�
ва або федерація). Децентралізація являє собою про�
цес передачі центральним урядом повноважень і
функцій в управлінні природними ресурсами місцевим
інститутам таким, як:

— галузеві підрозділи місцевих органів публічної
влади (йменується деконцентрацією або делегуванням);

— такі, що обираються на місцевому рівні органів
державного управління (політична децентралізація);

— групи користувачів природних ресурсів (деволю�
ція) [1, с. 36].

Європейські дослідники виділяють три фактори, які
особливо серйозно впливають на результат процесу
децентралізації:

— технічний і фінансовий потенціал муніципалітетів;
— ступінь соціально�економічної нерівності регіо�

нів;
— місцева інституціональна база, включаючи приват�

но�публічне партнерство, що дозволяє врахувати інте�
реси усіх суб'єктів ресурсокористування.

Досвід показує, що, децентралізовані інститути де�
монструють як хороші, так і незадовільні результати,
причому часто незалежно від рівня розвитку країни в
цілому. Останнє відбувається головним чином з трьох
причин: по�перше, реформа не створює репрезентативні
місцеві інститути, включаючи фінансовий фактор, по�
друге, на місцевий рівень не передаються конструктивні
повноваження, по�третє, не визначені і не узгоджені
соціально�економічні інтереси, які є рушійним факто�
ром процесу децентралізації.

При децентралізованому управлінні природними
ресурсами центральний уряд, як правило, відіграє
координуючу роль, роль місцевих органів міститися в
наступному: виявлення власників прав і ведення місце�
вого реєстру ресурсів; виявлення одержувачів; вияв�
лення законних претендентів і врегулювання
конфліктів; виявлення претендентів і управління ресур�
сами [1, с. 37—38].

Наразі за досвідом природокористування у багатьох
країнах (наприклад, Іспанія, Греція, Португалія, Нор�
вегія, Ісландія, Данія (децентралізація управління Грен�
ландією) та ін.) широко визнається, що ресурси, що пе�
ребувають у власності або в управлінні місцевої грома�
ди, насправді не є зонами відкритого доступу. У випад�
ку УПРМГ місцеве співтовариство дійсне може виклю�
чити сторонніх користувачів з використання ресурсу. У
свій час вчені ЄС (Е.Остром та ін. ) сформулювали сім
критеріїв, значимих для успішного керування природ�
ними ресурсами за участю місцевих громад:

— відкрите суспільство і соціальна відповідальність
— більшість зацікавлених осіб, можуть брати участь у
прийнятті і перегляді рішень;

— легітимізація повноважень місцевих громад —
органи державної влади визнають право користувачів
створювати власні інститути управління й встановлю�
вати плани природокористування;

— розподіл повноважень — чітко визначено, хто має
право використовувати ресурс, а хто не має, і існуючі
чіткі границі ресурсу;

— правила природокористування — регулюють час
і способи використання ресурсу, адаптовані до місце�
вої специфіки;

— регіональна інфраструктура — існують місцеві
інститути, здатні швидко урегульовувати конфлікти;

— гарантії — впевненість користувачів, що їх зобо�
в'язання по управлінню й утримуванню ресурсу спів�
відносяться з вигодою, що з нього виходить;

— відповідальність — порушники правил карають
користувачами або підзвітними їм сторонами з накла�
денням санкцій виходячи із змісту порушення.
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Основними інструментами децентралізації управ�
ління природокористуванням на світовому і європейсь�
кому просторі є:

— конституційні та інші законодавчі норми, якими
встановлюються повноваження щодо власності на при�
родні ресурси;

— агенції регіонального розвитку та інші структу�
ри органів місцевого самоврядування, за якими закріп�
люється право використання ресурсів;

— угоди регіонального розвитку, де прописується
розподіл делегованих повноважень між центром і ре�
гіоном по управлінню ресурсами;

— механізми державно�приватного партнерства,
корпоративної соціальної та екологічної відповідаль�
ності.

З досвіду країн ЄС та світу можна зробити виснов�
ки про те, що рівень децентралізації може бути різним і
працювати з різним ступенем ефективності як у випад�
ках глибокої (Боснія та Герцеговіна, Швейцарія, США,
Канада, Індія), так і менш глибокої децентралізації
(Фінляндія, Польща, Словаччина, Хорватія).

Країни з чітким розмежуванням повноважень щодо
управління природними ресурсами з делегуванням знач�
них повноважень регіональній та місцевій владі — це в
основному федерації або конфедерації (Канада, США,
Індія, Швейцарія, Боснія).

Країни, де відповідальне природокористування дек�
ларується на самому низовому рівні за високого ступе�
ня державного контролю, Чехія, Хорватія, Словенія. Це
країни, де компаніям притаманна висока екологічна
культура.

Країни, де основні владні повноваження щодо при�
родокористування зводяться до створення умов щодо
відповідального природокористування — в основному
європейські та розвинуті країни, невеликі за площею та
населенням, а також країни з великими, проте відносно
малоосвоєними територіями — Фінляндія, Казахстан,
Литва, Латвія, Македонія.

В окремих країнах повноваження щодо природоко�
ристування певним чином покладені як на державний,
так і та місцевий рівень влади — Словаччина, Польща. В
Польщі система місцевого самоврядування має три рівні
— воєводський, гміний і повятовий. Права повітів щодо
природокористування є відносно обмеженими. Найшир�
шим щодо повноважень є рівень гміни, зокрема — в ча�
стині встановлення місцевих податків та створення влас�
ної фінансової бази, прийняття рішень щодо плануван�
ня використання територіальних ресурсів. До компе�
тенцій воєводств відносяться стратегічні питання управ�
ління. Висока роль муніципального управління в розвит�
ку проектів природокористування. Всі рівні влади за�
безпечують охорону природних об'єктів стратегічного
значення.

Для деяких країн ЄС виділено пріоритетні ресурси,
щодо яких повноваження виписано спеціальним чином,
— Греція, Нідерланди (внутрішні, морські води, лісові
масиви).

Для багатьох країн з унікальним природним потен�
ціалом, збереження якого є чинником економічної без�
пеки країни, традиційними є посилені державні повно�
важення у природокористуванні — Болгарія, Білорусь,
Туреччина, Іспанія, Норвегія, Греція, Португалія.

У цілому, аналіз і оцінка зарубіжного досвіду дово�
дить, що в нашій країні необхідно запровадити таку мо�
дель децентралізації, яка найбільш повно враховувала
б національні особливості регіоналізації та економічно�
го розвитку.

Слід приділяти пошуку нових механізмів децентра�
лізованого управління розвитком економіки, альтерна�
тивних прямому впливу. Принциповим положенням є
збереження публічної власності на природні ресурси з
передачею певних їх видів у довгострокове користуван�
ня на засадах публічно�приватного партнерства для за�
лучення інвестиційних ресурсів у зазначену сферу.

Останнім часом у світі в галузях, які традиційно пе�
ребували в державній власності та управлінні, відбува�
ються значні інституціональні зміни. Залишаючи за со�
бою право регулювання й контролю за діяльністю
об'єктів, уряди передають їх бізнес�структурам у тим�
часове довгострокове користування на основі концепції
публічно (або державно) — приватного партнерства, яка
стала альтернативою приватизації життєво важливих
об'єктів державної власності, що мають стратегічне зна�
чення.

Чинне законодавство України дає змогу реалізову�
вати партнерські відносини між публічним та приватним
секторами (Законом України "Про державно�приватне
партнерство" № 2404�VI від 1 липня 2010 р.). Пріори�
тетні аспекти запровадження державно�приватного
партнерства а управління природокористуванням у обу�
мовлені трьома складовими, а саме:

— підвищенням рівня капіталізації природних ре�
сурсів;

— корпоратизацією природно�ресурсних відносин;
— формуванням відповідного інституційного сере�

довища.
Для децентралізації системи управління природоко�

ристуванням в Україні виникає потреба у формуванні
корпоративних структур змішаного типу (холдингів), до
яких територіальна громада через місцеві владні струк�
тури може входити зі своїми природно�ресурсними ак�
тивами. При корпорації на принципах сек'юритизації
природних ресурсів може діяти фонд суверенного доб�
робуту території (рис. 1). В створену за типом холдингу
корпорацію сталого розвитку регіону залучаються
бізнес�структури (підприємства в сфері промисловості,
сільського господарства, виробничої та соціальної
інфраструктури, фінансові установи, консалтингові
організації, проектні структури тощо), які забезпечу�
ють освоєння і використання наданих корпорації в ко�
ристування територіальною громадою природних ак�
тивів на користь суспільних інтересів з одночасним от�
риманням бажаного підприємницького прибутку.

При Корпорації створюється під контролем муніци�
палітету як окремий суб'єкт управління Суверенний
фонд сталого розвитку регіону. Муніципалітет у рам�
ках корпоративного утворення через місцеву Раду або
Агенцію регіонального розвитку представляє інтереси
власника природних ресурсів — територіальної грома�
ди (рис. 1).

Муніципальні структури, входячи разом із представ�
никами органів державної влади, що реалізують конт�
рольну функцію, до складу наглядової ради та ревізій�
ної комісії корпорації, сприяючи підвищенню економі�
чного ефекту від діяльності, збільшенню вартості капі�
талу та задоволенню суспільних потреб.

З метою вдосконалення системи управління природ�
ними ресурсами на територіальному рівні необхідно реа�
лізувати відповідний комплекс першочергових заходів:

— розробити корпоративно�партнерські схеми взає�
модії державного та приватного секторів у сфері вико�
ристання природних ресурсів;

— впровадити інноваційні форми управління експ�
луатацією природно�ресурсних об'єктів (структурні,
проектні, кластерні, корпоративні);

— удосконалити контроль за станом природно�ре�
сурсних об'єктів на засадах корпоративної соціальної
відповідальності;

— упорядкувати відносини володіння, розпоряд�
ження та використання територіальних природних ре�
сурсів на засадах делегування відповідних повнова�
жень;

— здійснити комплексну оцінки регіональних при�
родних ресурсів, підвищити капіталізацію природних
ресурсів на основі природно�ресурсної ренти;

— запровадити на основі концепту муніципального
управління систему паритетної участі владних та бізнес�
структур в управлінні природно�ресурсними комплек�
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сами шляхом створення корпорацій сталого розвитку
регіонів;

— створити на різних територіальних рівнях фонди
суверенного добробуту з використанням їх коштів для
забезпечення сталого розвитку згідно з місцевими,
регіональними та загальнодержавними інтересами.

ВИСНОВКИ
Для ефективної децентралізації управління природ�

ними ресурсами України необхідно забезпечити поши�
рення гнучких форм структурного та проектного управ�
ління та регулювання розвитку природно�економічних
комплексів, кластерно�корпоративної форми господа�
рювання, активувати процес комплексної оцінки та ка�
піталізації природних активів; сприяти створенню
фінансової основи для територіального розвитку шля�
хом запровадження фіскальних механізмів для перероз�
поділу регіональної ренти, капіталізації природних ре�
сурсів, секьюритизації природного капіталу за допомо�
гою інструментів фондового ринку; реалізувати концепт
сталого регіонального розвитку депресивних та відста�
лих регіонів на основі поєднання селективних госпо�
дарських режимів з програмуванням та корпоратиза�
цією регіонального управління за кластерним підходом
на основі проектних форм менеджменту та фінансуван�
ня господарської діяльності; передбачити максимально
можливе поглиблення процесу гармонізації взаємовід�
носин між центром та регіонами шляхом законодавчо�
го закріплення за регіонами відповідних повноважень;
визначити задачею децентралізації в управлінні природ�
ними ресурсами створення системи управління природ�
ними ресурсами за участю місцевих громад (УПРМГ);
визнати необхідним запровадження такої моделі децен�
тралізації, яка найбільш повно враховувала б націо�
нальні особливості регіоналізації та економічного роз�
витку; відмітити досвід Польщі, де існує розвинута сис�
тема місцевого самоврядування і найширшим щодо по�
вноважень є рівень гміни, зокрема в частині встановлен�
ня місцевих податків та створення власної фінансової
бази природокористування, прийнятті рішень у при�
родокористуванні; визначити, згідно зі світовим досві�
дом основними інструментами децентралізації управл�
іння природокористуванням конституційні та інші за�
конодавчі норми, якими встановлюються повноважен�

ня природокористування, угоди регіонального розвит�
ку, агенції регіонального розвитку та інші муніципальні
структури, механізми державно�приватного партнер�
ства. Запропоновано стратегічну модель муніципаль�
ного управління природокористуванням, що базуєть�
ся на державно�приватному партнерстві та корпора�
тизації управління природними ресурсами, в якій орга�
ни місцевого самоврядування володіють правами роз�
порядження і використання місцевих ресурсів на те�
риторії, щодо якої вони здійснюють владні повнова�
ження за муніципальним принципом управління на пра�
вах публічної корпорації.
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Рис. 1. Стратегічна модель муніципального децентралізованого управління природокористуванням в Україні



31www.economy.in.ua

Економiка та держава № 2/2015

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інноваційна діяльність є важливим важелем при�

скорення темпів економічного розвитку країни. Од�
нак суттєвими чинниками стримування прискорення
інноваційних процесів залишаються проблеми фінан�
сового забезпечення розвитку підприємств через об�
межені власні ресурси та неможливість залучення
зовнішніх фінансових коштів, а величина здійснюва�
них державою прямих інвестицій суттєво відстає від
потреб наукомістких галузей економіки.

Існуючі проблеми у певній мірі можуть бути ви�
рішені шляхом державного стимулювання інновац�
ійної діяльності організацій, в тому числі за допо�
могою податкових інструментів. Економічна вигода,
одержувана платником податку у зв'язку з пільго�
вими умовами оподаткування, може служити най�
важливішим додатковим джерелом фінансування
інноваційної діяльності організацій.
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INVESTMENT TAX CREDIT AS AN INDIRECT METHOD OF FINANCING OF INNOVATION
ACTIVITY

У статті розкрито сутність податкового інвестиційного кредиту. Визначено переваги інвестиційного

податкового кредиту порівняно з іншими формами кредиту. Проаналізовано зарубіжний досвід викориJ

стання різних форм інвестиційного податкового кредиту у фінансуванні інновацій в Японії, США, Новій

Зеландії та інших розвинених країнах, а також визначено можливі шляхи його використання в Україні.

Запропоновано за базу для нарахування інвестиційного податкового кредиту використовувати обсяг

капітальних інвестицій у дослідження і розробки. Оптимальним строком такого кредиту слід вважати

термін від 1 до 5 років, який збігається з термінами амортизації більшості груп активної частини основJ

них фондів. Розмір відсоткової ставки за інвестиційним податковим кредитом може бути прив'язаний до

одного із показників: рівня інфляції або облікової ставки Національного банку України.

The article reveals the essence of investment tax credit. The benefits of the investment tax credit in comparison

to other forms of credit are determined. The foreign experience of usage of different forms of investment tax

credit for innovation financing in Japan, the USА, New Zealand and other developed countries are analysed, and

the possible ways of its implementation in Ukraine are defined. The amount of capital investments in research

and development is proposed to be used as a basis for investment tax credit charge. The best term of the loan

should be considered a period from 1 to 5 years that coincides with the timing of amortization of the most active

asset groups. The investment tax credit interest rate can be related with one of the indicators: inflation rate or the

National Bank of Ukraine rate.

Ключові слова: податки, інвестиційний податковий кредит, інвестиції, інновації, фінансування інно�
вацій.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження сутності інвестицій�

ного податкового кредиту та його ролі у фінансуванні
інноваційної діяльності суб'єктів господарювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблемам використання інвестиційного подат�

кового кредиту приділяють увагу чимало вітчизня�
них науковців, з них: В. Андрущенка, З. Варналія,
В. Гейця, Т. Єфименко, Ю. Іванова, А. Крисоватого,
П. Лайко, С. Лондара, В. Мельника, С. Онишко,
Л. Тарангул, К. Швабія, С. Юрія та ін. Серед зарубі�
жних вчених, які у своїх працях досліджували про�
блемні питання використання податкових важелів
стимулювання інвестиційної діяльності, важливо
відмітити Є. Вилкову, Дж. Гелбрейта, Л. Гітмана,
Дж. Кейнса, А. Лаффера, І. Майбурова, П. Самуель�
сона, Р. Солоу, Дж. Стігліца, М. Фрідмена, Д. Хікса.
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Однак розвиток ринкового середовища ставить
перед науковцями нові завдання щодо удосконален�
ня форм і методів впливу оподаткування на активі�
зацію інноваційної діяльності. Від успішності їх ви�
рішення залежить збалансованість фіскальної та ре�
гулюючої функції податків, що безпосередньо впли�
ває на формування інвестиційного клімату та стиму�
лювання інвестиційної активності суб'єктів господа�
рювання. Отже, виникає необхідність у дослідженні
ролі податкового інвестиційного кредиту у фінансо�
вому забезпеченні інноваційної діяльності суб'єктів
господарювання.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Світовий досвід доводить, що найефективнішим

податковим важелем в інноваційному процесі є по�
датковий кредит, який визначається як відстрочка
сплати податку на прибуток, що надається суб'єкту
підприємницької діяльності на визначений строк для
здійснення інноваційної діяльності з наступною ком�
пенсацією відстрочених сум у вигляді додаткових
надходжень податку через загальне зростання при�
бутку. У випадку, якщо податковий кредит викорис�
товується для стимулювання інвестиційно�інновац�
ійної діяльності суб'єктів господарювання, його на�
зивають інвестиційним податковим кредитом.

В економічному словнику С. Мочерного зазначе�
но, що інвестиційний податковий кредит — це тим�
часове відстрочення сплати податку на прибуток об�
'єктові  підприємницької  діяльності  з  метою
збільшення його фінансових ресурсів для реалізації
інноваційних програм [1, с. 386].

Його економічну основу становлять кошти, які
підприємство сплачує у вигляді податку на прибуток,
отриманий від реалізації інвестиційних або інновац�
ійних проектів. Тому він багато в чому подібний, до
такої форми фінансової підтримки підприємства, як
пільгове оподаткування прибутку.

Позитивним у використанні інвестиційного по�
даткового кредиту є те, що він не руйнує конкурен�
тне середовище сектору інноваційного підприємниц�
тва, а підвищує ефективність його фінансово�госпо�
дарської діяльності, оскільки отримати податковий
кредит можуть тільки ті суб'єкти, які запропонують
до реалізації високоефективні інноваційні проекти.

Введення інвестиційного податкового кредиту
має певні переваги порівняно з іншими формами кре�
диту. Так, при звичайному банківському кредиту�
ванні використовуються вільні кредитні ресурси,
яких, як відомо, хронічно не вистачає. Крім того,
банківський кредит надається на умовах сплати до�
сить високих відсотків, що робить інноваційні інвес�
тиції, за рахунок такого кредиту для підприємства
економічно обтяжливими. Банківський кредит на
відміну від податкового потребує ліквідного майно�
вого забезпечення, якого в інноваційних підприємств
обмаль.

Перевагою податкового кредиту є зворотність
фінансової допомоги — повернення до бюджету
коштів, отриманих у вигляді податкового кредиту,
що приведе до формування у зростаючих обсягах
суми коштів для подальшого їх використання в виг�
ляді податкового кредиту.

Запровадження інвестиційного податкового кре�
диту не вимагає додаткових кредитних ресурсів, бо
в ньому використовується ресурсний потенціал са�
мого підприємства у вигляді прибутку, а саме: тієї
частини, яка повинна відраховуватися до бюджету у
вигляді податку на прибуток. Тому введення інвес�
тиційного податкового кредиту буде заохочувати
підприємства в підвищенні ефективності своєї робо�
ти та отриманні прибутку.

Споживачами інвестиційного податкового креди�
ту можуть бути суб'єкти підприємницької діяльності,

а саме: підприємства усіх форм власності, яким для
реалізації інноваційних програм не вистачає власних
інвестиційних ресурсів. Посилюючи вимоги до ефек�
тивності використання інвестиційних ресурсів, інве�
стиційний податковий кредит може надаватися
підприємствам під конкретний інноваційний проект
на строк до п'яти років. Довший термін не відповідає
сучасним вимогам щодо тривалості освоєння нової
техніки (нових виробництв), веде до розпорошення
державних ресурсів, знижує ефективність викорис�
тання інноваційних інвестицій.

Досить активне поширення податковий кредит,
зокрема на НДДКР, отримав у 80�і роки минулого
століття у розвинених країнах. Такий кредит скоро�
чував вже нарахований податок на прибуток на час�
тину вироблених кваліфікованих витрат на НДДКР.
В одних країнах, наприклад, у Канаді та Нідерлан�
дах, ця податкова пільга зростала пропорційно за�
гальному обсягу витрат на НДДКР (регулярний кре�
дит), а у США, Японії і Франції — пропорційно
збільшенню витрат на НДДКР, у порівнянні з витра�
тами в попередній встановлений період часу (інкре�
ментальний кредит).

У Японії застосовують одночасно регулярний і
інкрементальний податковий кредит [2]. У США по�
датковий кредит на федеральні наукові досліджен�
ня був введений в 1981 р. відповідно до закону про
податок на відновлення економіки (Economic
Recovery Tax Act). Рівень податку згодом знизився
відповідно до Закону про податкову реформу (Tax
Reform Act of 1986), а умови його надання також
змінювалися кілька раз [3].

Податкові пільги на витрати в сфері НДДКР на�
дають практично всі розвинені країни, але тільки
деякі з них — право на списання капітальних витрат.
Винятком є Нова Зеландія, тут будь�які витрати на
НДДКР розглядаються як інвестиційні та підлягають
капіталізації з подальшою амортизацією.

В Австралії, Канаді, Данії, Фінляндії, Ірландії,
Іспанії та Великобританії застосовуються податкові
знижки, відповідні витратам на закупівлю машин і
устаткування для НДДКР, а в Данії, Ірландії і Вели�
кобританії — відповідні витратам з будівництва бу�
динків для лабораторій і проведення НДДКР. Ос�
танні дозволяють повне списання зазначених капі�
тальних витрат у тому році, коли вони були зроблені,
і, не пропонуючи інших податкових пільг у сфері
НДДКР, мають В�індекс, рівний 1,0 [4].

У список країн, які використовують інкремен�
тальний принцип розрахунку податкових кредитів,
входять США, Японія (великий бізнес), Франція,
Канада (провінція Онтаріо), Корея та Іспанія. Краї�
ни, які визначать податковий кредит за плоскою шка�
лою — це Канада, Іспанія, Корея, Італія (для фірм
малого бізнесу), Японія (для малого бізнесу і базо�
вих досліджень) та Нідерланди. У ряді країн нада�
ються різні типи кредитів, у деяких використовують�
ся подібні механізми інвестиційних знижок (Бельгія),
поступок або концесій в сфері НДДКР (Австрія, Ав�
стралія) [5].

Розрахунок бази податкового кредиту варіюєть�
ся від країни до країни і залежить від цілей такого
кредиту. Проте, якщо мета кредиту — відшкодувати
конкретну частину інвестицій, наприклад, на базові
дослідження (Японія і Данія), то тільки ці витрати і
беруться до уваги при розрахунку податкового кре�
диту. У більшості випадків за базу для розрахунку
податкових кредитів входять всі поточні витрати на
проведення НДДКР. У Канаді, Іспанії, Японії, Кореї,
Франції та Італії ця база збільшується на суму інве�
стиційної вартості основних активів, що належать до
сфери НДДКР, або на суму амортизації (у тому числі
прискореної) основного капіталу. У Нідерландах і в
провінції Квебек (Канада) податковий кредит засто�
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совується лише до "людського компоненту" поточ�
них витрат на НДДКР — заробітній платі.

У цілому застосування податкових кредитів на�
цілене на чітко визначені сегменти діяльності у сфері
НДДКР. Наприклад, в Японії та Данії стимулюють�
ся інвестиції в базові дослідження. І останнє, подат�
кові кредити в більшості країн не оподатковуються.

В іноземній практиці існують і так звані "двох'я�
русні податкові кредити" — стимулювання НДДКР і
розвитку технологій на місцевому рівні. Багато
провінції, штати, землі та інші адміністративно�те�
риторіальні утворення вводять власні податкові
пільги на НДДКР.

Наприклад, деякі канадські провінції, починаю�
чи з 1990 р., використовують податковий кредит або
спеціальні виплати, зокрема, у провінціях Квебек і
Онтаріо пропонуються податкові знижки, що пере�
вищують федеральні. У штаті Каліфорнія (США) за�
стосовуються податкові кредити для інноваційних
фірм, набагато більш сприятливі, ніж на федераль�
ному рівні.

Слід зазначити, що інноваційно�інвестиційний
кредит досить широко використовуються у країнах
Західної Європи. Наприклад, у Франції інвестицій�
ний податковий кредит надається на рівні 25 % при�
росту витрат компаній на НДДКР порівняно із попе�
реднім роком, а в Німеччині поширена прискорена
амортизація, що вже у першій рік дозволяє аморти�
зувати 50 % вартості майна, а за перші три роки ве�
личина амортизованого майна може сягати 80 %. У
США величина інвестиційного податкового кредиту
коливається у межах 6—10 % обсягу інвестицій в ус�
таткування.

Інвестиційні знижки по податках як інструмент
стимулювання інноваційної діяльності підприємств
використовуються і в Японії, де передбачено право
підприємств відраховувати з податку на прибуток 7%
обсягу капіталовкладень в обладнання, яке викори�
стовується для проведення наукових досліджень зі
створення нових матеріалів та електронної техніки.
У Великобританії використовуються 50% податкові
знижки на інвестиції, у Канаді податкові знижки на
інвестиції передбачені в розмірі від 10% до 50% в за�
лежності  від територіального розташування
підприємств [6].

В Україні суб'єкти господарювання, що здійсню�
ють фінансування інноваційної діяльності, фактич�
но не відрізняються за рівнем податкового наванта�
ження від тих, які не беруть участь у такому фінан�
суванні. Виключення становлять спеціальні науково�
організаційні структури (технопарки), де практика
пільгового оподаткування знайшла широке розпов�
сюдження. Однак таке обмеження не відповідає за�
конодавчо визначеній меті — розбудови інновацій�
ної моделі національної економіки. Взагалі стиму�
люючі важелі податку на прибуток в Україні належ�
ним чином не задіяні.

Як свідчать результати дослідження О.Марчен�
ко [7], темпи приросту обсягів сплати податку на
прибуток суттєво не впливають на обсяги фінансу�
вання інновацій за рахунок власних коштів. Це сто�
сується й зростання питомої ваги даного податку у
фінансових результатах. Водночас темпи приросту
освоєння нових видів продукції є більш чутливими
до такої питомої ваги і темпи приросту обсягів ре�
алізації інноваційної продукції залежать від темпів
змін обсягів податку на прибуток. Встановлена пря�
ма залежність і між обсягами фінансування інновацій
та обсягами пільг на податок на прибуток.

У Податковому Кодексі України [8], що покли�
каний стати значною віхою для покращення інвес�
тиційного клімату, як для вітчизняних, так і зарубі�
жних інвесторів, на жаль, не реалізована ідея сти�
мулювання інвестиційної діяльності всіх суб'єктів

господарювання. По суті зберігається галузевий і
точковий характер надання податкових пільг, а ви�
користання податкового інвестиційного кредиту не
передбачається взагалі.

Однак, враховуючи зарубіжну практику, ми
схиляємося до переваг використання в Україні
інвестиційного податкового кредиту.  Зокрема,
щодо визначення бази для нарахування інвестиц�
ійного податкового кредиту та його ставок ми про�
понуємо використовувати за базу інвестиції у дос�
лідження і розробки або декілька баз. Наприклад,
витрати, спрямовані на інноваційну діяльність,
річну суму інвестицій у капітальні вкладення та ін.
Інвестиційний податковий кредит може набувати
форми простого (об'ємного) або прирістного, коли
враховуються не обсяги, а приріст обсягів обраних
баз.

Важливим є визначення строку, на який може ви�
даватися податковий інвестиційний кредит. Опти�
мальним слід вважати термін від 1 до 5 років, який
співпадає з термінами амортизації більшості груп ак�
тивної частини основних фондів. Специфіка інвести�
ційного податкового кредиту полягає в тому, що він
повертається за рахунок приросту податкових пла�
тежів через зростання прибутку, отриманого внасл�
ідок реалізації інновацій. Тому графік погашення по�
даткового кредиту повинен встановлюватися в за�
лежності від суми кредиту, передбачуваних обсягів
формування прибутку, який буде спрямований на
його погашення та терміну корисного використання
обладнання, придбаного за кошти інвестиційного по�
даткового кредиту.

Проблемою застосування податкового кредиту є
складність отримання гарантій його повернення, і як
наслідок — підвищені ризики надання, оскільки по�
датковий кредит надається практично без застави.
Для мінімізації таких ризиків ми пропонуємо вико�
ристовувати елементи лізингу, коли в якості заста�
ви виступає саме придбане майно, право власності на
яке до суб'єкта господарювання перейде тільки після
погашення податкового кредиту. Якщо податковий
кредит використовується суб'єктом малого підприє�
мництва для придбання майна, яке має низьку
ліквідність, податкові органи можуть застосувати
процедуру банкрутства, що підвищить гарантії по�
вернення податкового кредиту. Така ж процедура
повинна проводитись і в разі не цільового викорис�
тання коштів податкового кредиту.

Важливим у застосуванні податкового кредиту є
визначення суми, на яку він може надаватись. Ми
пропонуємо виходити з того, що податковий кредит
повинен максимально покривати суму коштів, необ�
хідних для реалізації інноваційного проекту. Якщо
реалізація проекту передбачатиме придбання нової
техніки чи технологій із повною оплатою їх вартості,
то кошти необхідні будуть водночас, і в необхідній
сумі. Тому кошти, які спрямовуються на надання по�
даткового кредиту, в залежності від характеристи�
ки кожного окремого проекту, можуть складати до
50% сум нарахованих до сплати податків у макси�
мально короткий термін.

Застосування податкового кредиту повинно бути
платним, що стимулюватиме ефективність його ви�
користання. Відсоткова ставка по податковому кре�
диту повинна бути не вищою, ніж відсоткова ставка
по кредитах комерційних банків. Наявність в еко�
номіці країни альтернативного джерела інвестицій�
них ресурсів з низькою відсотковою ставкою, буде
сприяти загальному зниженню ціни кредитних ре�
сурсів.

Розмір відсоткової ставки по податковому кре�
диту може бути прив'язаний до одного із показників
— рівня інфляції, або облікової ставки Національ�
ного банку України. Більш раціональним буде ви�
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користовувати облікову ставку НБУ, оскільки є
більш стабільною та прогнозованою, що забезпе�
чить суб'єктам малого підприємництва можливість
планувати ефективність використання податково�
го кредиту.

ВИСНОВОК
Підсумовуючи проведене дослідження, можемо

зробити висновок, що використання податкового
інвестиційного кредитування на сучасному етапі роз�
витку є важливим для української економіки, оск�
ільки пріоритетними напрямами цього виду кредиту
є розширення виробничих потужностей у пріоритет�
них для інвестування у відповідних галузях економ�
іки, регіонах, науково�технічне оновлення виробниц�
тва з підвищенням його техніко�економічних показ�
ників і забезпеченням конкурентоспроможності на
світовому ринку, яке, безперечно, може стати по�
штовхом у розвитку національного товаровиробни�
ка.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Останнім часом в Україні багато уваги приділяється

інвестиційним процесам, без яких неможливо досягти по�
мітних успіхів у розвитку економіки країни. Визначаючи
аграрну спрямованість української держави, логічним пи�
танням є необхідність забезпечення сільськогосподарських
виробників достатньою якістю та кількістю сільськогоспо�
дарської техніки, що у сучасних умовах визначає успіх
сільського господарства.

Тривалі трансформаційні процеси в економіці привели
до стабільно наростаючої кризи в галузі сільськогосподарсь�
кого машинобудування. Поряд з цим, технічний потенціал,
яким досі володіють підприємства хоч і не задовольняє ви�
мог сучасного виробництва, проте володіє значними мож�
ливостями відновлення та подальшого нарощення.
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Статтю присвячено дослідженню передумов інвестиційного розвитку галузі сільськогосподарського

машинобудування. Розглядається реальний стан галузі в перспективі та можливості для продовження

розвитку виробничих процесів, надання ремонтних послуг та формування дилерської мережі в рамках

визначальних кількісних та якісних факторів впливу. Визначено основні тенденції розвитку галузі

сільськогосподарського машинобудування та його зв'язок із станом сільського господарства. Виявлено

основні причини та проблеми споживачів продукції сільськогосподарського машинобудування, що пеJ

решкоджають їм у придбанні нової техніки. Обгрунтувано можливості розвитку та визначення категорій

основних та потенційних споживачів пропонованої продукції та послуг у рамках можливого їх забезпеJ

чення. Основним результатом дослідження є обгрунтована аргументація шляхів реорганізації підприємств

сільськогосподарського машинобудування та виявлення можливостей розвитку кожного з них.

The paper is dedicated to research backgrounds of the investment development of agricultural engineering.

The real condition of the industry in the future and capabilities to continue the development and production

processes, to provide repair services and forming dealer network are considered within main quantitative and

qualitative factors of impact. The main tendencies of development of agricultural engineering and its relation

with condition of agriculture are determined. The main reasons and problems of consumers of offered products

and services that prevent buying of new equipment are finded. Possibilities of development and determination

main categories of consumers of products and services offered within their possible support are justified. The

main result of the research is motivated reasoning ways of reorganization enterprises of agricultural engineering

and finding capabilities of development of each of them.
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Проблема сталого розвитку галузі сільськогосподарсь�
кого машинобудування України та розробка заходів спри�
яння інвестиційній діяльності через усі сторони господарсь�
кої діяльності держави на сучасному етапі є особливо акту�
альними з огляду на необхідність поступального розвитку
підприємств сільськогосподарського машинобудування, що
потребує систематизації заходів сприяння інвестиційній
діяльності в галузі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питаннями забезпечення розвитку процесів інвестуван�

ня на підприємствах в Україні займається низка науков�
ців, серед яких доцільно виділити І.А. Бланка, Л.М. Борщ,
В.В. Борщевського, А.Ф. Гойко, О.В. Губаря, А.Г. Загород�
нього, М.І. Крупку, Г.О. Кужелєву, О.В. Кухленко, Т.В. Май�
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орову, Н.П. Макарій, Л.І. Нейкову, А.А. Пересаду,
Й.М. Петровича, О.М. Підхомного, П.С. Рогожина, В.Г. Фе�
доренка та ін. Відзначаючи численні дослідження, присвя�
чені формуванню теоретико�методичних засад інвестицій�
ної діяльності підприємств, підкреслимо, що недостатньо
вивченими залишаються особливості інвестиційного розвит�
ку галузі сільськогосподарського машинобудування.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Цілями статті є розробка та формування передумов

розвитку галузі сільськогосподарського машинобудування,
які б враховували сучасний стан розвитку галузі, її взаємоз�
в'язок із станом галузі сільського господарства та орієнту�
валися на задоволення внутрішньої потреби у виробництві
та забезпеченні аграріїв сільськогосподарською технікою в
достатній кількості та якості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ефективний економічний розвиток підприємства забез�

печується за умови налагодження системи гнучкого управ�
ління підприємством на основі активної інвестиційної діяль�
ності. Втім, забезпечення такої гнучкості є вельми пробле�
матичним, оскільки практично усі підприємства сьогодніш�
нього сільськогосподарського машинобудування володіють
матеріально�технічною базою, що була сформована у відпо�
відності до організаційних та технічних стандартів адміні�
стративної економіки.

Розуміючи, що українські аграрії повинні бути забез�
печені високоякісною сільськогосподарською технікою та
аналізуючи можливості її виробництва, приходимо до вис�
новку про неспроможність більшості українських
підприємств сільськогосподарського машинобудування пра�
цювати на такому рівні через їх фінансову неспроможність
та відсутність необхідної техніко�технологічної бази. Отже,
спроби покращення стану таких підприємств повинні на�
правлятися у інші сфери, зокрема сервісне обслуговування
та формування дилерської мережі відомих та ефективних
вітчизняних та/чи закордонних виробників техніки.

Перш за все варто відзначити, що реорганізація галузі
колишнього сільськогосподарського машинобудування по�
винна проводитися на основі диференційованого підходу з
урахуванням стану існуючих у сільськогосподарських
підприємствах машин та кон'юнктури ринку. Сукупність
можливих робіт українських підприємств сільськогоспо�
дарського машинобудування має грунтуватися на дослід�
женні конкретного стану та структури техніки сільського
господарства у визначеному регіоні.

Досліджуючи відомі способи взаємодії підприємств
сільськогосподарського машинобудування, варто відзна�
чити важливість знаходження потенційних покупців про�
дукції, що виробляється підприємствами. Виявивши ви�
сокий рівень конкуренції в галузі, відмітимо, що сьогодні
акценти в роботі підприємств змістилися із виробництва
на реалізацію продукції, таким чином актуалізуються пи�
тання взаємодії налагодження збуту: або самостійний
продаж підприємствами продукції або використання ди�
лерських послуг. Подібний вибір підприємств практично

не розглядається вітчизняними науковцями, що час�
тково пояснюється тим, що інфраструктура вироб�
ництва ринку сільськогосподарської техніки тільки
формується.

Рентабельність сільськогосподарського виробниц�
тва протягом останніх років залишається стабільною,
зокрема спостерігається певне зростання [1, с. 132].
Відслідковуючи зростання рентабельності рослинниц�
тва і збитковість тваринницької галузі, приходимо до
висновку, що відповідну до таких результатів динамі�
ку демонструє галузь сільськогосподарського машино�
будування, оскільки виробництво і ремонт техніки для
рослинництва є більш налагодженим у порівнянні з тва�
ринництвом. З огляду на такі показники підкреслюємо
необхідність подальшого розвитку галузі сільськогос�
подарського машинобудування.

Відомо, що на показники роботи сільського госпо�
дарства суттєво впливають кількісні і вартісні парамет�
ри основних засобів (табл. 1).

Проаналізувавши показники таблиці 1, приходи�
мо до висновку щодо стабільної динаміки зменшення
закупівлі запчастин та ремонтних матеріалів підприє�
мствами в тваринництві та рослинництві. В такій ситу�
ації логічно припустити, що підприємства, які переваж�
но прибутково працюють, придбали нові основні засо�

би і не потребують ремонтів, проте з огляду на кількість тех�
ніки в сільськогосподарських підприємствах цього не ста�
лося, підтвердженням цьому є стабільне зниження витрат
на амортизацію основних засобів, що свідчить про знос, а
отже, зменшення первинної вартості бази нарахування
амортизації. Такі офіційно оприлюднювані підприємства�
ми обсяги амортизації відображають невідповідність фак�
тично спожитого розміру капіталу нарахованим амортиза�
ційним відрахуванням, що підтверджується нездатністю
підприємств оновлювати за їх рахунок основні засоби і на�
далі вдаватися до їх ремонту. Свідомим логічним пояснен�
ням такої парадоксальної ситуації є зростання частки вит�
рат сільськогосподарських підприємств на оплату послуг і
робіт, виконаних сторонніми організаціями. Враховуючи по�
передні аргументи, приходимо до висновку про нездатність
сільськогосподарських підприємств самостійно обробляти
власні угіддя і про доцільність підприємств сільськогоспо�
дарського машинобудування залучати до співпраці, що доз�
волить деяким з них додатково використовувати в роботі
свої вільні агрегати.

У напрямі розвитку галузі сільськогосподарського ма�
шинобудування перш за все варто виявити основних по�
купців обладнання, що виготовлятиметься або послуг, які
може надавати підприємство. У цьому напрямі варто зазна�
чити, що в Україні обробітком землі займаються здебіль�
шого дві відокремлені групи аграріїв — великі сільськогос�
подарські агрохолдинги та фермерські господарства, звер�
таючи увагу на велику кількість яких, приходимо до виснов�
ку про їх невеликі розміри, а отже, обсяги прибутку, що не
дозволяють часто оновлювати своє технічне устаткування.
Поряд з ними, також активно розвиваються великі сільсько�
господарські підприємства, які мають великі обсяги діяль�
ності і, забезпечуючи високі прибутки, можуть дозволити
собі купувати нову техніку.

У процесі дослідження виявили, що в сільському госпо�
дарстві спостерігаються подібні тенденції до розвитку га�
лузі сільськогосподарського машинобудування — існуван�
ня великих передових високоефективних підприємств та
менш розвинутих підприємств, що було сформовано істо�
рично.

Відповідно подібні за обсягами підприємства мають пер�
спективи спільної співпраці, а при необхідності операцій між
різними, фінансово не порівнюваними підприємствами, по�
винні залучатися різні економічні механізми впливу, зокре�
ма банківське кредитування, лізинг, бюджетне фінансуван�
ня чи ін.

Виокремивши розвиток галузі сільськогосподарського
машинобудування як пріоритет інвестування, який перед�
бачає розширення виробництва, вважаємо за необхідне ок�
реслити основні передумови розгортання виробничої діяль�
ності.

Перш за все зазначимо, що нижчі експлуатаційні вит�
рати української техніки і є одним з основних критеріїв ви�
бору українськими виробниками саме вітчизняної техніки.
Проте технологічне відставання більшості підприємств га�
лузі суттєво обмежує можливості виробництва високоефек�
тивної сільськогосподарської техніки.

 

Окремі види витрат

Запчастини, 
ремонтні 

і будівельні 
матеріали 

Оплата послуг 
і робіт, 

виконаних 
сторонніми 
організаціями 

Амортизація 
основних 
засобів 

Рі
к 

20
10

 Усього 6,9 19,1 5,3
Рослинництво 8,9 24,3 5,9
Тваринництво 3,5 10,1 3,9

20
11

 Усього 7,0 19,7 4,9 
Рослинництво 8,6 24,9 5,4
Тваринництво 3,4 8,7 3,6

20
12

 Усього 7,0 19,6 5,3
Рослинництво 8,6 24,5 5,7 
Тваринництво 3,5 8,8 4,1

20
13

 Усього 6,6 21,1 5,5
Рослинництво 8,0 26,4 5,9
Тваринництво 3,4 9,7 4,4

Джерело: [1, c. 131].

Таблиця 1. Структура витрат
на виробництво сільськогосподарської продукції

у сільськогосподарських підприємствах, %
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Для забезпечення умов виробництва української
сільськогосподарської техніки світового рівня основною
умовою є необхідність підвищення її якісних параметрів за
рахунок впровадження модульного принципу, використан�
ня уніфікованої елементної бази та застосування прогре�
сивних конструкційних матеріалів [2, с. 10].

Акцентуючи увагу на труднощах із виробництва трак�
торів та комбайнів в Україні, залишаються поза увагою мож�
ливості невеликих підприємств у виробництві причіпних та
навісних агрегатів. Відслідковуючи негативну кількісну ди�
наміку наявності тракторів та комбайнів, варто зауважити
вплив якісного фактора, оскільки кількісні зміни можуть
нівелюватися зростанням якості таких машин, а у ситуації
із причіпними та навісними машинами таких змін не відбу�
ватиметься, хоча може додаватися виконання суміжних
операцій, що відкриває прямі можливості для виготовлен�
ня таких агрегатів, однак із удосконаленими можливостя�
ми. Таким чином, приходимо до висновку, що доцільно за�
безпечити подолання розриву між вузькоспеціалізованими
знаннями українських фахівців (інженерів�розробників) та
їх закордонних колег. Наведені раніше відомості про суттєві
конструкційні недоробки української сільськогосподарсь�
кої техніки частково можуть бути поясненими саме такими
обмеженими знаннями, крім того, не можна залишати поза
увагою негативний вплив низької технологічності допомі�
жних агрегатів у випробувальних центрах.

Оскільки більшість підприємств галузі сільськогоспо�
дарського машинобудування на сьогодні не володіє комп�
лексом техніки та знань для виробництва нової сільськогос�
подарської техніки і перспективи залучення інвесторів до
відродження виробництва є примарними, єдиним шляхом
продовження роботи таких підприємств є налагодження
ремонтних робіт. При обгрунтуванні можливостей ремонт�
ного обслуговування варто окреслити ремонт якого саме
сільськогосподарського обладнання можуть забезпечити
досліджувані підприємства. Потенційною базою для розвит�
ку підприємств сільськогосподарського машинобудування
є техніка, що знаходиться у використанні сільськогоспо�
дарських товаровиробників. Втім, відзначимо, що значна
кількість такої техніки є зарубіжного виробництва, з якої
ще частина була закуплена на умовах дилерського обслуго�
вування.

 Формуючи базу потенційного обслуговування, відміти�
мо, що якусь частину іноземних агрегатів українські майст�
ри не зможуть полагодити через обмежену обізнаність у
закордонних технологіях. Таким чином, повторно оцінюю�
чи перспективи розвитку проблемних українських
підприємств сільськогосподарського машинобудування вра�
хуємо, що до числа їх перспективних клієнтів можуть бути
зараховані:

1) уся техніка призначена для сільського господарства
вітчизняного виробництва та виробництва СРСР, незалеж�
но від її віку;

2) техніка закордонного виробництва, сервіс якої не
забезпечується виробником;

3) техніка державних підприємств, установ та орга�
нізацій;

4) сукупність агрегатів домашніх господарств населен�
ня.

 Відслідковуючи кількісні параметри потенційно мож�
ливих ремонтних послуг, зазначимо, що вони будуть част�
ково пропорційними до кількості використовуваної
сільськогосподарської техніки та її особливостей, що виз�
начатимуться характером сільськогосподарського вироб�
ництва певної місцевості. Проте придбання сільськогоспо�
дарськими виробниками більш потужних машин та облад�
нання суттєво обмежує й ці можливості. На жаль, обме�
женість інформації не дозволяє провести диференціацію
різних за розміром господарств та якісного і кількісного
рівня застосовуваної ним техніки.

 Зростання платоспроможності агровиробників дає
можливості для наростаючого їх попиту на сервісні послу�
ги, номенклатура яких передбачаємо, що зростатиме через
технічне ускладнення переважної більшості сільськогоспо�
дарської техніки. Враховуючи застарілість великої кількості
техніки можливо було б налагодити на базі таких
підприємств її розбирання із виокремленням і продажем
працюючих вузлів та утилізацію непотрібних частин.

 В умовах відсутності реального попиту сільськогоспо�
дарських виробників на нову техніку стало об'єктивним
зростання ринку вторинної техніки з Європи, яка хоч і є кон�
структивно більш досконалою та все ж потребує постійно�

го сервісу та ремонту за вимогою. Фізична нездатність за�
безпечити заводом�виробником ремонт приводить вітчиз�
няного аграрія до все тих же підприємств сільськогоспо�
дарського машинобудування для виготовлення необхідних
деталей та ремонту техніки, що ще раз доводить безварі�
антність необхідності розвитку та диверсифікації діяльності
підприємств сільськогосподарського машинобудування.
Варто пам'ятати, що масове придбання закордонних висо�
копотужних машин в умовах низької платоспроможності
підприємств ослаблює їх фінансовий стан обмежуючи тим
самим витрати цих підприємств у інших не менш важливих
напрямах — насінні, добривах, зберіганні продукції.

Крім того, у структурі сервісного обслуговування сут�
тєвого значення набуває послуга із адаптації серійної за�
кордонної та й вітчизняної техніки під конкретних спожи�
вачів, виконати які виробник не може.

У розпалі політичної та економічної криз, коли НБУ
приймаються постанови про обмеження придбань компан�
іями�імпортерами валюти та різкого коливання її курс, у
можливості у запланованих на 2014 рік придбаннях техніки
є мінімальними. Виходячи із відносно невеликих обсягів
внутрішнього виробництва української сільськогосподарсь�
кої техніки, вітчизняним агротоваровиробникам здебільшо�
го доведеться використовувати техніку, що є у них в наяв�
ності, а оскільки значна її частина знаходиться у стані мо�
рального та фізичного зносу, обсяги ремонтних робіт оче�
видно зростуть. Наразі перспективи щодо вирішення існу�
ючої ситуації є примарними, що частково відкриває мож�
ливості активізації підприємств сільськогосподарського ма�
шинобудування.

Відповідно до специфіки сільськогосподарських робіт,
відмітимо, що найбільшим попитом у сервісному обслуго�
вуванні користуватимуться послуги, що стосуються трак�
торів, ремонт, діагностика, технічне обслуговування, забез�
печення умов агрегування із закордонною технікою, що є в
наявності у господарства. Практика показує, що саме що�
денне використання тракторів, що характерне здебільшого
рослинництву, яку і демонструють більш активні темпи зро�
стання, призводить до поломок і необхідності ремонтів та
підтримання технічних показників роботи. Саме тому парк
тракторів, які використовують у сільському господарстві і
є потенційним об'єктом роботи підприємств сільськогоспо�
дарського машинобудування. Незважаючи на зростання
продуктивності та силового рівня тракторів та комбайнів,
спостерігається їх використання за старими зразками, що в
свою чергу веде до зайвих поломок.

Основою необхідності розвитку ремонту зернозбираль�
них комбайнів є технічні умови, які висуваються Українсь�
ким державним центром прогнозування і випробування тех�
ніки і технологій для сільськогосподарського виробництва,
відповідно до яких у процесі ремонтно�відновлювальних
робіт повинні повністю розбиратися усі системи, вузли, ме�
ханізми, що в умовах власних майстерень сільськогоспо�
дарських виробників просто неможливо [3, с. 133]. У випад�
ку самостійного ремонту комбайнів якість виконуваних
робіт не забезпечуватиметься, а, як наслідок, не забезпечу�
ватиметься безпека функціонування машини та роботи са�
мого комбайнера. Варто зауважити, що такі ремонти зде�
більшого проводитимуться із використанням запасних час�
тин, що є у підприємства, які або зніматимуться із інших ком�
байнів або самостійно ремонтуватимуться, що не забезпе�
чуватиме достатнього рівня ремонту.

Відновлення працездатності деталей та вузлів є техніч�
но нескладними операціями, що дозволить майже усім
підприємствам сільськогосподарського машинобудування
знайти свого клієнта та забезпечити подальше використан�
ня усіх машин.

Додатковим аспектом на користь створення ремонтно�
технічних підприємств є те, що сьогоднішні сільсько�
господарські підприємства майже повністю втратили свої
внутрішні ремонтні можливості або їх стан є надто при�
мітивним, що не дозволяє здійснювати ремонт сучасної тех�
ніки, оскільки для нього є необхідною наявність дороговар�
тісних верстатів, засобів діагностики та висококваліфіко�
ваних працівників.

Проте із зниженням якісного та кількісного складу ма�
теріально�технічної бази підприємств сільськогосподарсь�
кого машинобудування вони все більше постають перед про�
блемою збереження підприємств та пошуку нових шляхів
розвитку із наявними ресурсами. Формування з мережі ди�
лерів може бути забезпечене на основі вже існуючих, однак
збанкрутілих підприємств колишнього сільськогоспо�
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дарського машинобудування, де витрати на переобладнан�
ня будуть відносно невеликими. Зважаючи на суттєво об�
межені порівняно з виробництвом умови діяльності, у зону
відповідальності дилерів буде входити вся виробнича інфра�
структура. Відповідно до такого підходу простежиться
диверсифікований підхід до управління підприємством.

Недоліком дилерського обслуговування є необхідність
викликати представника дилера в конкретне підприємство
для ремонту, крім того, такі представництва є розповсюд�
женими повністю по всіх регіонах, тому інколи виникає си�
туація, за якої фермеру простіше відвезти до колишньої
"Сільгосптехніки" у районний центр певну деталь або ву�
зол, ніж очікувати прибуття ремонтників дилера, що особ�
ливо ускладнюється у період польових робіт.

Та перш за все, перед такими заходами із реорганізації
неконкурентоспроможних підприємств, варто знайти ті сти�
мули, які вмотивують власників підприємства погодитися
на такі дії, адже прямим директивним чином держава може
впливати виключно на підприємства, що знаходяться у її
власності, а таких, як відомо, небагато, а на території, для
прикладу, Вінницької області таких зовсім немає. Проте
основною передумовою такого стану галузі є те, що навіть
малоефективні підприємства продовжують працювати, ос�
кільки мають певний рівень попиту на свою продукцію чи
послуги. Звичайно можна не проводити жодних заходів, і
згодом через 5—10 років, коли стара техніка сільськогос�
подарських товаровиробників втратить будь�які ремонтні
можливості, такі підприємства сільськогосподарського ма�
шинобудування самостійно припинять своє існування, од�
нак подібні управлінські погляди домінували протягом усіх
років незалежності, що призвело до різкого відкидання тех�
нологічного рівня українських підприємств на багато років
назад.

Узагальнюючи окреслені можливості розвитку галузі,
доцільно сформувати множину аргументів на користь не�
обхідності розвитку галузі вітчизняного сільськогоспо�
дарського машинобудування у залежності від фінансових,
технічних, кадрових та інших можливостей (рис. 1).

Як видно з рисунка, потенціалом відновлення активної
роботи підприємств колишнього сільськогосподарського
машинобудування володіють усі підприємства. Вихідні мож�
ливості розвитку підприємств колишнього сільськогоспо�
дарського машинобудування мають усі підприємства, однак
розмір пов'язаних із сільськогосподарським машинобуду�
ванням можливостей розвитку суттєво залежить від існую�

чої матеріально�технічної бази вказаних підприємств та
бажання власників розвивати свій бізнес.

ВИСНОВКИ
Відповідно до аналітичних результатів дослідження

слідує, що галузь володіє рядом внутрішньогосподарських
проблем, що формують загрози її розвитку та рядом пере�
ваг, які формують можливості розширення діяльності
підприємств. Формування передумов розвитку галузі
сільськогосподарського машинобудування передбачає вра�
хування усіх факторів впливу на галузь від макроекономіч�
них (зростання експорту, підвищення курсу валют), так і
мікроекономічних (незацікавленість власників у розвитку
підприємств, низька якість продукції що виробляється), що
стримує і до того ж обмежений попит сільськогосподарсь�
ких товаровиробників. Оскільки вирішальну залежність від
можливого розширення кола споживачів підприємства не
використовують через низький техніко�технологічний
рівень виробництва, то пошук нових шляхів розвитку
підприємства через розширення виробництва, надання ре�
монтних послуг та/або формування дилерської мережі є до�
цільним.
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Рис. 1. Перспективна проекція можливостей розвитку підприємств
галузі сільськогосподарського машинобудування
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Оскільки суб'єкти малого підприємництва, зокрема

малі підприємства, здатні вирішувати проблеми як місце�
вого, так і загальнодержавного значення, для розвитку
малого і середнього підприємництва слід створювати не�
обхідні умови. Однією з таких умов є застосування ме�
тоду аналізу ієрархій у процесі діяльності малих під�
приємств по всіх регіонах країни.

Ефективність даного методу обумовлена спрямова�
ністю на забезпечення обгрунтованого вибору напрямів
вкладень фінансових ресурсів малих підприємств з ме�
тою стимулювання їх суспільно необхідної економічної
діяльності. Процеси прийняття рішень на багатьох під�
приємствах є аналогічними. Тому необхідним є застосу�
вання альтернативного методу прийняття рішень, що вда�
ло застосовується в багатьох сферах суспільного життя
та поширений в країнах Європи, Китаї, Росії.
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IMPROVING OF THE EFFICIENCY OF A SMALL BUSINESS BASED ON THE ANALYTIC HIERARCHY
PROCESS

У статті розглянуто сутність та особливості застосування методу аналізу ієрархій як інструменту прийJ

няття альтернативних рішень. Досліджено процес прийняття обгрунтованих управлінських рішень для

підвищення ефективності функціонування існуючих малих підприємств та покращення якості резульJ

татів їх діяльності. Визначено можливості застосування методу аналізу ієрархій на прикладі малого

підприємства, що забезпечить прийняття обгрунтованих рішень з питань використання наявних фінанJ

сових ресурсів. Підкреслено, що застосування методу аналізу ієрархій є одним із заходів, спрямованих

на забезпечення ефективного використання наявних фінансових ресурсів підприємств усіх сфер діяльJ

ності. Встановлено доцільність вживання й поширення даної методики для сприяння розвитку малого

підприємництва в усіх регіонах, що стане запорукою прибуткової діяльності цих підприємств та ствоJ

рить умови для сталого економічного розвитку країни.

The paper considers the nature and the essence of the application of analytic hierarchy process as

the instrument for decision alternatives. The process of making the reasonable management decisions for

the improving the efficiency of existing small businesses and the quality of their results was researched.

The possibilities of using the analytic hierarchy process as an example of a small business, that ensuring making

the reasonable decisions in questions of using available financial resources were determined. It is emphasized,

that the using the analytic hierarchy process is one of the measures aimed to ensure the effective using of available

financial resources of the enterprises of all areas. It was established the feasibility of using and dissemination of

these methods to promote small businesses in all regions that will ensure profitable operation of their businesses

and create the conditions for sustainable economic development of the country.

Ключові слова: мале підприємство, управлінське рішення, метод аналізу ієрархій, пріоритетність, роз�
поділ, фінансові ресурси.

Key words: small business, management decision, the analytic hierarchy process, priority, distribution, financial
resources.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Так, питання застосування методу аналізу ієрархій

для прийняття управлінських рішень знайшло своє нау�
кове відображення в роботах відомих вітчизняних та за�
рубіжних вчених. Можливості застосування цього мето�
ду в різних сферах життя: економіці, соціальних науках,
для виміру людських цінностей та ін. розглядали вчені
Д.Б. Балтабаєва [5], С.Л. Блюмін [1], В.І. Дубровін [2],
М.Г. Ілларіонов [3], В.В. Круглікова [2], С.В. Мамалига
[4], Ж.Д. Мамикова [5], Г.М. Мутанов [5], Т.Л. Сааті [6],
В.И. Уварова [7], К.О. Фандєєва [2], И.А. Шуйкова [1],
В.Г. Шуметов [7].

Це спонукає дослідити особливості та застосувати
метод аналізу ієрархій підчас прийняття рішень в діяль�
ності малих підприємств, оскільки діяльність суб'єктів
господарювання як платників місцевих податків і зборів,
зокрема, єдиного податку, що зараховується до бюдже�
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ту розвитку відповідної адміністративно�територіальної
одиниці, суттєво впливає на мобілізацію грошових коштів
до місцевих бюджетів й рівень їх забезпеченості власни�
ми надходженнями для сталого розвитку.

МЕТА СТАТТІ
Базуючись на стадіях життєвого циклу підприємства

і його фінансовому потенціалі, обгрунтувати управлінські
рішення стосовно використання коштів на основі методу
аналізу ієрархій, що дозволить впровадити та поширити
застосування даної методики малими підприємствами в
усіх регіонах України для підвищення ефективності їх
діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Реалізація вищевказаної мети передбачає застосову�

вати метод аналізу ієрархій в управлінській діяльності ма�
лих підприємств для обгрунтованого вибору рішення
щодо спрямування фінансових, матеріально�технічних
ресурсів, виробничого й наукового потенціалу, ресурсів
суб'єктів господарювання на створення і підтримання
сприятливих умов для розвитку малого та середнього
підприємництва, виходячи з потреб реального сектору
економіки.

Часто управлінські проблеми мають декілька ва�
ріантів розв'язку. Обираючи одне рішення з безлічі мож�
ливих, особа, яка приймає рішення (в нашому підприє�
мець), керується здебільшого тільки власними інтуїтив�
ними уявленнями. Внаслідок цього прийняття рішення
має невизначений характер, що позначається на якості
прийнятих рішень, що не завжди будуть оптимальними
та призведуть до бажаного результату.

Застосування методу аналізу ієрархій підчас прий�
няття управлінського рішення щодо використання коштів
саме малих підприємств зумовлене тим, що:

— по�перше, їх кошториси вимірюється десятками і
сотнями тисяч гривень, а це зумовлює виникнення вели�
ких ризиків та несе загрозу збиткової діяльності у разі
невдалого фінансування;

— по�друге, на малих підприємствах організаційним
новаціям рідко чиниться опір, вони завжди можуть при�
стосовуватись до будь�яких змін зовнішнього та внут�
рішнього середовища, легко сприймають інновації та ек�
сперименти, що пов'язані зі специфікою їх основної
діяльності.

Крім того, для дослідження обрано
саме малі підприємства, оскільки, рішен�
ня керівника підприємства не можуть
бути особистими рішеннями, адже відоб�
ражаються на долі всіх співробітників
фірми. До прийнятих ділових рішень вар�
то пред'являти особливі вимоги: вони ма�
ють бути якісними з недопущенням пра�
ва на особисту помилку керівника, за яку
розплачуватиметься вся організація. На
цьому прикладі можна побачити важли�
ву особливість прийнятих управлінських
рішень — відповідальність перед органі�
заціями та соціальними групами, перед
суспільством.

З метою наближення до рівня очіку�
ваних результатів процес підготовки ух�
валення рішення за методом аналізу
ієрархій на всіх етапах супроводжується
кількісним вираженням таких категорій
як "перевага", "важливість", "бажаність".
Метод аналізу ієрархій дозволяє
кількісно виразити ці категорії та враху�
вати їх особою, що приймає рішення.

Підставами для застосування методу
аналізу ієрархій є наявність таких еле�
ментів, як:

— основний критерій (головна мета)
порівняння альтернатив (заради чого
проводитиметься вибір);

— декілька альтернатив (об'єктів, дій
тощо, серед яких проводитиметься вибір);

— декілька однотипних факторів
(приватних критеріїв, об'єктів, дій тощо),

що очевидно впливають на відбір альтернатив.
Застосування методу аналізу ієрархій передбачає на�

ступні завдання:
1. Окреслення проблеми дослідження — за допомо�

гою методу аналізу ієрархій знайти рішення поставленої
задачі.

2. Побудова ієрархії, що включає мету, яка відпові�
дає корінню ієрархії, проміжні рівні і альтернативи, які
формують низький ієрархічний рівень.

3. Реалізація принципу порівняльних суджень шля�
хом заповнення матриць парних порівнянь для кожного
рівня ієрархії з використанням шкали відносної важли�
вості. Обчислення ваг (пріоритетів) критеріїв.

4. Обчислення ваг (пріоритетів) альтернатив, що в
найбільшій ступені визначають вказані критерії, та про�
порційно яких має здійснюватись розподіл фінансових
ресурсів підприємства — реалізація принципу синтезу [6].

У даному дослідженні метод аналізу ієрархій запро�
поновано реалізувати на прикладі малого підприємства,
що здійснює управління будівельними проектами, про�
водить ремонт автокранових установок, займається по�
ставкою запчастин, надає в оренду будівельне обладнан�
ня. Компанія діє на ринку послуг спеціальної техніки,
відрізняється високим рівнем сервісу та якістю послуг,
що надаються та відповідають європейським стандартам
якості. Проблема відбору найоптимальніших для фінан�
сування заходів на підприємстві залишається не виріше�
ною й потребує подальшого розгляду для оптимізації
внутрішніх процесів організації шляхом порівняльного
аналізу.

Виходячи з вищенаведеного, представимо простий
приклад застосування методу аналізу ієрархій щодо роз�
поділу внутрішніх фінансових ресурсів суб'єкта госпо�
дарювання. Керівник підприємства розглядає перспек�
тивні проекти розвитку з тим, щоб вирішити, як опти�
мально розподілити фінансові ресурси.

Методика досліджуваного нами методу передбачає
побудову моделі рейтингування (ієрархій). Побудова
ієрархії розпочинається з визначення мети, критеріїв, що
відповідають поставленій меті, та визначення альтерна�
тив.

Метою застосування методу аналізу ієрархій є вирі�
шення проблеми розподілу внутрішніх фінансових ре�
сурсів для стабільної роботи компанії на ринку послуг
спеціальної техніки, підтримання високого рівня сервісу
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вирішення проблеми розподілу внутрішніх фінансових ресурсів для 
стабільної роботи компанії на ринку послуг спеціальної техніки, 
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Рис. 1. Побудова ієрархії для розподілу внутрішніх фінансових ресурсів
підприємства
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та якості послуг, відповідність європейським стандартам
якості.

Альтернативами обрано дії, серед яких має проводи�
тись вибір — розподіл фінансових ресурсів. Серед аль�
тернатив виділено:

1. Вкладення ресурсів у ремонт виробничого майдан�
чику, приміщень та офісу (ремонт приміщень).

2. Вкладення фінансових ресурсів у закупівлю зап�
частин для автокранових установок (закупівля запчас�
тин).

3. Вкладення коштів у закупівлю додаткового облад�
нання для ремонту автокранових установок (закупівля
обладнання) [3].

Для порівняння альтернатив встановлено критерії,
що походять з мети дослідження і задовольняють вка�
зані альтернативи. Серед критеріїв виділено наступні:

1. Зростання прибутків підприємства.
2. Збільшення обсягів продажів.
3. Покращення репутації в очах клієнтів.
Визначившись з метою, критеріями та альтернатива�

ми, побудовано ієрархію або "дерево ієрархій" (рис. 1).
За результатами побудованого "дерева ієрархій"

складено матрицю парних порівнянь (табл. 1).
Попарне порівняння і зважування обраних критеріїв

здійснювалось на підставі шкали відносної важливості
(табл. 2), що складається з п'яти основних і чотирьох про�
міжних поділів, (у якості експерта виступив автор дослі�
дження).

Підчас заповнення матриці парних порівнянь пере�
конання експерта полягали у тому, що:

— Критерій 1 — зростання прибутків підприємства
має дуже сильну значимість порівняно з критерієм 2 —
збільшення обсягів продажів підприємства.

— Критерій 2 — збільшення обсягів продажів під�
приємства має сильну значимість порівняно з критерієм
3 — покращення репутації в очах клієнтів.

— Критерій 1 — зростання прибутків підприємства
має дуже сильну значимість порівняно з критерієм 3 —
покращення репутації в очах клієнтів.

На підставі розрахунків, проведених за допомогою
програми "Mpriority", визначено нормовані ваги для еле�
ментів ієрархії. Приведений алгоритм є універсальним і
може застосовуватись для обробки матриць парних по�
рівнянь будь�яких розмірів. Знайдені нормовані ваги зав�
жди в сумі дають 100%, що дозволяє дуже швидко конт�
ролювати результати розрахунків.

На підставі обчислених ваг (пріоритетів) кожного
критерію (W), визначено, який з критеріїв (очікуваних ре�
зультатів від фінансування програми) буде найбільш, а
який — найменш пріоритетним (табл. 3).

Отримані результати свідчать про найбільшу пріори�
тетність критерію 1 — зростання прибутків підприємства
і найменшу пріоритетність критерію 3 — покращення ре�
путації в очах клієнтів, даючи змогу проводити подальші
розрахунки для досягнення мети.

Для здійснення кінцевого вибору завдань, фінансу�
вання яких можна зменшити та вибору завдань для до�
даткового фінансування, заповнено матриці парних по�
рівнянь для альтернатив виходячи з їх впливу на кожний
критерій.

Аналогічно проведені розрахунки та обчислені ваги
(пріоритети) альтернатив, що в найбільшій ступені ви�
значають вказані критерії. За результатами проведених
розрахунків виявлено відсоткові показники питомої ваги
(пріоритетів) альтернатив за певними критеріями (табл.
7).

У підсумку кожній з трьох альтернатив приписуєть�
ся частка. Ці частки показують, який відсоток від наяв�
них фінансових ресурсів керівником може бути вкладе�
но в кожен проект (розв'язок задачі розподілу фінансо�
вих ресурсів), або прийнято рішення реалізувати той про�
ект, якому належить перше місце у рейтингу (розв'язок
задачі вибору).

Отже, за допомогою методу аналізу ієрархій можна
вирішити два типи задач: і задачу вибору (відбір або
відмова від декількох варіантів серед групи можливих), і
задачу розподілу ресурсів (розгляд варіантів виходячи з
їх пріоритетів: чим більш краща альтернатива за обра�
ним критерієм, тим більше її пріоритет).

Результати проведених розрахунків, внесено до "де�
рева ієрархій" (рис. 2). Вони дозволяють нам зробити вис�
новок, що основну частину фінансових ресурсів підприє�
мства слід спрямувати на закупівлю запчастин для авто�
кранових установок (77%), а решту розподілити між вкла�

Критерії К1 К2 К3 

К1 1/1 9/1 9/1 

К2 1/9 1/1 5/1 

К3 1/9 1/5 1/1 

Таблиця 1. Заповнення матриці парних порівнянь для
визначених критеріїв за шкалою відносної важливості

 К1 К2 К3 S W 
К1 1,00 9,00 9,00 19,00 72%
К2 0,11 1,00 5,00 6,11 23%
К3 0,11 0,2 1,00 1,31 5% 

Таблиця 3. Обчислення ваг (пріоритетів) критеріїв

Таблиця 2. Шкала відносної важливості (ступені переваг)

Судження Пояснення 
1. Рівні за 
значимістю критерії 

Рівний внесок критеріїв 
для досягнення мети 

2… Проміжне судження 
3. Слабка перевага 
критерію 

Легка перевага одного 
критерію над іншим  

4… Проміжне судження 
5. Істотна 
значимість критерію 

Сильна перевага одного 
критерію над іншим 

6… Проміжне судження 
7. Сильна 
значимість 

Майже значна перевага 
одного критерію над 
іншим 

8… Проміжне судження 
9. Дуже сильна 
(очевидна) 
значимість 

Значна перевага одного 
критерію над іншим 

Альтернативи А1 А2 А3 

А1 1/1 1/7 1/7 
А2 7/1 1/1 9 
А3 7/1 1/9 1/1 

Таблиця 4. Заповнення матриці парних порівнянь
альтернатив за критерієм 1 — обсяг прибутків

Альтернативи А1 А2 А3 

А1 1/1 9/1 1/7 

А2 1/9 1/1 3/1 

А3 7/1 1/3 1/1 

Таблиця 5. Заповнення матриці парних
порівнянь альтернатив за критерієм 2 — збільшення

обсягів продажів підприємства

Альтернативи А1 А2 А3 
А1 1/1 5 3 
А2 1/5 1/1 7 
А3 1/3 1/7 1/1 

Таблиця 6. Заповнення матриці парних порівнянь
альтернатив за критерієм 3 — покращення

репутації в очах клієнтів

Альтернативи \ критерії К1 К2 К3 
А1 5 35 63
А2 77 22 28
А3 18 43 9

Таблиця 7. Показники питомої ваги альтернатив,%
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денням коштів в закупівлю додаткового
обладнання для ремонту автокранових
установок (18%) і вкладенням ресурсів в
ремонт виробничого майданчику, при�
міщень та офісу (ремонт приміщень).

Метод аналізу ієрархій дозволяє
зробити оптимальний вибір, побачити
можливі сценарії розвитку, які найкра�
щим чином відповідають вимогам стра�
тегічного планування на середньостро�
кову перспективу, виявити кількісні по�
казники та переваги того чи іншого сце�
нарію розвитку в майбутньому.

Слід відмітити, що в процесі прийнят�
тя рішення за методом аналізу ієрархій ви�
никають супутні проблеми, які успішно ви�
рішуються за допомогою методу аналізу
ієрархій. У якості експерта даного до�
слідження виступав автор статті, проте
задача прийняття рішення щодо діяльності
суб'єктів підприємництва є також надзви�
чайно важливою не тільки для керівників
малих підприємств, але й для органів дер�
жавної і місцевої влади та місцевої грома�
ди, оскільки напрями інвестиційної політи�
ки малих підприємств взаємопов'язані та,
безперечно, впливають на формування
інвестиційної політики в регіональному
розрізі. Тому для вдалого прийняття
рішень щодо діяльності малих підприємств
можна залучати у якості експертів: еко�
номістів, фінансистів, соціологів, пред�
ставників місцевих органів виконавчої вла�
ди та органів місцевого самоврядування, депутатів законо�
давчого (представницького) органу місцевої влади, науко�
вих працівників, представників громадських організацій, за�
собів масової інформації, незалежних експертів і т.д. [1; 7].

ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Проведене дослідження показало доцільність за�
стосування методу аналізу ієрархій для прийняття об�
грунтованих управлінських рішень на малих підприєм�
ствах регіону, що свідчить про необхідність підтримки з
боку державної та місцевої влади заходів щодо викорис�
тання даного методу задля стабілізації та прискореного
розвитку економіки регіонів, оскільки влада на місцях має
унікальні можливості реалізації державної регіональної
і, поза сумнівом, власної політики щодо регулювання на�
прямів розвитку малого підприємництва через коорди�
націю структурних підрозділів місцевих органів виконав�
чої влади (департаментів, управлінь) та органів місцево�
го самоврядування.

Однією з таких передумов є повноваження централь�
них органів виконавчої влади й органів місцевого само�
врядування щодо розробки й реалізації проектів держав�
них та місцевих програм підтримки малого підприємниц�
тва, забезпечення їх виконання з урахуванням загально�
державних і локальних пріоритетів та здійснення моні�
торингу виконання.

Крім того, застосування методу аналізу ієрархій
сприяє вирішенню й інших складних проблем на прикладі
діяльності малого підприємства, серед яких: оптимізація
внутрішніх процесів організації на основі успішного дос�
віду конкурентів; управління якістю та шляхи поліпшен�
ня якості; вироблення стратегії діяльності підприємства
в умовах непередбачуваних обставин, що виникають внас�
лідок негативного впливу зовнішніх чинників на
діяльність підприємства (економічних, політичних, соц�
іальних та інших факторів), оцінка ризиків, пов'язаних з
функціонуванням підприємства тощо.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Оскільки бюджет є важливим інструментом регулю�

вання соціально�економічних процесів у країні, то він
визначає не тільки фінансовий стан держави, але й знач�
ною мірою впливає на рівень суспільного добробуту в
цілому. Стан бюджету може характеризуватися трьо�
ма показниками: балансом доходів і видатків, переви�
щенням доходів над видатками (профіцитом) або, навпа�
ки, видатків над його доходами, тобто бюджетним де�
фіцитом.

Бюджетний дефіцит є похідним економічним понят�
тям від бюджету держави. За своєю сутністю бюджет�
ний дефіцит відображає об'єктивні економічні відноси�
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Стаття присвячена управлінню бюджетним дефіцитом. Досліджено бюджетний дефіцит як важлиJ

вий інструмент державної фінансової політики, який впливає на економічне та соціальне становище країJ

ни. Охарактеризовано економічну природу та причини виникнення бюджетного дефіциту. Розглянуто

методичні підходи до управління бюджетним дефіцитом та приділено увагу джерелам його покриття.

Встановлено, що дефіцит бюджету, як будьJяка інша економічна категорія, має конкретний інтервал дії,

що визначається, з одного боку, законами зростання вартості, з другого — законами інфляції. Якщо бюдJ

жетний дефіцит тяжіє до законів зростання вартості, він об'єктивно набирає активної економічної форJ

ми, якщо ж до законів інфляції — то пасивної. Регулювання бюджетного дефіциту полягає в тому, щоб за

допомогою фінансового механізму обома формами бюджетного дефіциту ефективно адаптуватися

до тенденції зростання граничних суспільних витрат виробництва. Виокремлено основні проблеми та

запропоновано напрями підвищення ефективності управління бюджетним дефіцитом.

The article is devoted to the management of the budget deficit. Studied the budget deficit as an important

instrument of government financial policy, which affects the economic and social situation of the country.

Economical nature and causes of the budget deficit. Methodical approaches to the management of the budget

deficit and paid attention to the sources of its coverage. It is established that the budget deficit, as any other

economic category has a specific interval that is determined, on the one hand, the laws of growth of the cost,

with the other laws of inflation. If the budget deficit tends to laws of growth, value, objectively, it becomes active

economic form, if the laws of inflation — it is passive. Regulation of the budget deficit is that with the help of the

financial mechanism of both the budget deficit to effectively adapt to the trends of growth of the marginal social

costs of production. Main problems and directions of increase of efficiency of management of budget deficit.
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ни, розвивається за відповідними економічними зако�
нами. Зміст цих відносин полягає в залученні додатко�
вих обсягів доходів (зверх наявних у бюджеті) і їх спря�
мування на фінансування видатків, передбачених бюд�
жетом.

Дефіцит бюджету стимулює інфляційні процеси,
є гальмом економічного зростання держави, не кажу�
чи про його негативні соціальні наслідки. Однак у на�
уковій літературі трапляються твердження, що дефі�
цит бюджету може мати позитивний вплив на пожвав�
лення економічного життя. З цим можна погодитися
тільки частково, тому що не сам дефіцит може спри�
яти економічній активності, а джерела його фінансу�
вання. У країнах, де добре розвинений ринок держав�
них цінних паперів, величина бюджетного дефіциту
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має менш відчутний вплив на стан економіки в дано�
му періоді, але його наявність обов'язково впливати�
ме на господарське життя в майбутньому. Тому без�
дефіцитний бюджет — об'єктивна вимога економіч�
ного розвитку держави.

Існування бюджетного дефіциту вимагає пост�
ійного пошуку шляхів його подолання і, в ідеалі, зба�
лансування доходів і витрат бюджету. Конкретні за�
ходи держави в цьому напрямі можуть бути різними,
але в результаті зводяться до створення можливос�
тей зростання доходів та скорочення видатків бюд�
жету.

У більшості країн світу, у тому числі в Україні,
бюджетні дефіцити набули хронічного характеру, що
сприяло поглибленню фінансової нестабільності.
Вони дають поштовх інфляційним процесам і відволі�
кають значні обсяги фінансових ресурсів з приватно�
го сектору. За наявності бюджетного дефіциту дер�
жава повинна обирати оптимальні заходи для його
ліквідації. Успішне вирішення питань бюджетного
дефіциту є одним із найважливіших завдань фінансо�
вої теорії і практики, а його результати мають мати
безпосереднє відношення до ефективності соціально�
економічних процесів у суспільстві.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Управлінню бюджетним дефіцитом приділено ува�

гу провідними економістами світу. Значний внесок у
розробку теоретичних і практичних аспектів щодо
бюджетного дефіциту зробили українські вчені, зок�
рема, В. Андрущенко, О. Василик, Т. Вахненко, В. Де�
м'янишин, О. Кириленко, С. Мочерний, В. Опарін, О.
Романенко, В. Федосов, С. Юрій та інші. Але врахо�
вуючи наукову і практичну цінність опублікованих
праць ряд питань залишаються дискусійними, що й
обумовило вибір теми дослідження.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Мета роботи полягає у дослідженні економічної
природи бюджетного дефіциту, причин його виник�
нення та джерелам покриття, розгляду методичних
підходів до управління бюджетним дефіцитом, а та�
кож виокремленні проблем та запропонуванні основ�
них напрямів його подолання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Провідне місце в системі регулювання економіки

держави, створення сприятливого фінансового сере�
довища для швидкого розвитку ринкових відносин, за�
безпечення макроекономічної рівноваги в економіці
належить бюджету. Він є невід'ємною частиною рин�
кових відносин і одночасно важливим інструментом
реалізації державної політики. Бюджет як одна з
складових фінансової системи відображає виробничі
відносини, відтворює відносини розподілу і перероз�
поділу, опосередковує рух грошової маси.

У процесі прийняття й виконання державного бю�
джету вирішальне значення має збалансованість до�
ходів і видатків. Надходження до бюджету безпосе�
редньо залежать від стану виробництва. У свою чер�
гу, можливість утримувати соціальну сферу, забезпе�
чувати належний рівень соціального захисту населен�
ня залежить від обсягів надходжень до бюджету. Фор�
мування дохідної та видаткової частин бюджету по�
в'язане з основними макропоказниками економічно�
го й соціального розвитку України на відповідний рік.
Дефіцит як економічне явище виникає внаслідок пе�
ревищення видаткової частини державного бюджету
над дохідною.

Бюджетний дефіцит, причини його виникнення та
вплив бюджетного дефіциту на економіку знаходить�
ся в центрі уваги багатьох економістів та науковців.
У науковій літературі під дефіцитом бюджету розу�
міють такі об'єктивні економічні відносини, які вини�
кають між учасниками суспільного виробництва щодо
використання коштів понад наявні закріплені джере�
ла доходів бюджету в силу зростання граничних вит�
рат виробництва. Бюджетний дефіцит, як правило,
виникає внаслідок незбалансованості бюджету, тоб�
то нестачі бюджетних коштів порівняно з потребою в
них для фінансування необхідного обсягу державних
витрат.

Більшість вітчизняних авторів не заглиблюються
в теоретичні засади бюджетного дефіциту, а розгля�
дають його суто з прагматичного боку. Так, наприк�
лад, Т. Вахненко вважає, що бюджетний дефіцит —
це "... фінансовий результат за бюджетними операці�
ями у розмірі перевищення видатків бюджетів над
його доходами за певний період" [2, с. 105]. На думку
В. Опаріна, бюджетний дефіцит — це "... перевищен�
ня видатків над доходами бюджету, якими є податки
й обов'язкові платежі, що згідно з бюджетною кла�
сифікацією віднесені до доходів бюджету" [2, с. 106].
У більшості випадків у літературних джерелах наво�
дяться спрощені визначення дефіциту бюджету як
перевищення видатків бюджету над його доходами,
зокрема, автори економічної енциклопедії, економі�
чного енциклопедичного словника під бюджетним
дефіцитом розуміють "... перевищення видатками дер�
жавного бюджету доходів" тощо.

Досліджуючи таке складне явище як бюджетний
дефіцит, звернемо увагу на його природу і зміст, без
чого неможливо якісно вирішити питання управлін�
ня, оптимізації, фінансування. Вважаємо, що сутність
бюджетного дефіциту полягає у функціонуванні сис�
теми економічних відносин (у складі бюджетних), по�
в'язаних з мобілізацією додаткових доходів в обсязі
перевищення річної суми видатків над постійними до�
ходами та їхнім використанням на фінансування вит�
рат, передбачених бюджетом. У цьому визначенні
підкреслюється, що бюджетний дефіцит — це особ�
ливе економічне явище, яке відображає частину бюд�
жетних відносин з приводу мобілізації того обсягу
доходів, якого не вистачає для покриття різниці між
видатковою і дохідною частиною бюджету. Залучені
за допомогою даних відносин додаткові доходи бу�
дуть спрямовані на фінансування видаткової частини
бюджету.

Дефіцит бюджету може виникати вже на стадії
складання проекту бюджету, тобто він свідомо перед�
бачається і є наперед відомим. Крім того, дефіцит
може виникати і в процесі виконання бюджету через
ряд невірних та неточних розрахунків доходів, незап�
ланованих (надзвичайних) витрат, врешті — фінансо�
вих зловживань. Дефіцит бюджету зумовлюють, зок�
рема, війни, стихійні лиха, крім того, розширення дер�
жавного втручання в економічне життя та зростаючі
через це видатки. Якщо такі бюджетні дефіцити ма�
ють тимчасовий характер, а останні в припустимих
межах навіть пожвавлюють ділову активність і з ча�
сом можуть привести до значного збільшення держав�
них доходів, то бюджетні дефіцити, які виникають
унаслідок кризових явищ в економіці, мають затяж�
ний характер і переростають у хронічні, подолати їх
найважче. Зауважимо, що досягнення збалансова�
ності доходів і видатків є найважливішим завданням
бюджетної політики.

Бюджетний дефіцит — це фінансове явище, з яким
стикались всі держави світу. Безперечно, що це не�
бажане для держави явище: його фінансування на ос�
нові грошової емісії гарантовано веде до інфляції, за
допомогою не емісійних коштів — до росту держав�
ного боргу. Проте бюджетний дефіцит не можна од�
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нозначно відносити до розряду надзвичайних подій,
тому що різним може бути якість, природа дефіциту.
Він може бути пов'язаний з необхідністю здійснення
великих державних вкладень у розвиток економіки, і
тоді дефіцит не є відбиттям кризового плину суспіль�
них процесів, а скоріше стає наслідком прагнення дер�
жави забезпечити прогресивні зрушення в структурі
суспільного відтворення.

За своєю природою бюджетний дефіцит, як будь�
яка інша економічна категорія, має конкретний інтер�
вал дії, що визначається, з одного боку, законами зро�
стання вартості, з другого — законами інфляції. Якщо
бюджетний дефіцит тяжіє до законів зростання вар�
тості, він об'єктивно набирає активної економічної
форми, якщо до законів інфляції — то пасивної. Ре�
гулювання бюджетного дефіциту полягає в тому, щоб
за допомогою фінансового механізму обома форма�
ми бюджетного дефіциту ефективно адаптуватися до
тенденції зростання граничних суспільних витрат ви�
робництва. Водночас це означає і стимулювання роз�
витку продуктивних сил країни. Оволодіння такою
політикою дає змогу суспільству залежно від рівня
економічного розвитку та потенціалу грошових ре�
сурсів планувати прийнятий розмір дефіциту бюдже�
ту.

Бюджетний дефіцит має різні прояви та причини.
Він не підлягає однозначній оцінці, оскільки завжди
необхідно враховувати всі його чинники. У вітчиз�
няній літературі визначають види державного дефі�
циту:

— циклічний дефіцит бюджету — це дефіцит, який
є результатом циклічного падіння виробництва (ско�
рочення національного доходу та обсягу виробницт�
ва) внаслідок кон'юнктурних коливань;

— структурний дефіцит бюджету — це дефіцит,
який є результатом дискреційної політики (встанов�
лення ставок оподаткування, виплати на соціальне за�
безпечення, розмір оборонних видатків).

В Україні формування бюджету з дефіцитом зу�
мовлюється тим, що є велика потреба проведення ре�
форм у багатьох сферах життєдіяльності держави,
фінансуванні розвитку інфраструктури, підвищенні
якості адміністративних і соціальних послуг, що по�
требує залучень додаткових джерел фінансування
шляхом більш активного використання економічного
потенціалу країни. Бюджетний дефіцит тісно пов'я�
заний як із фінансовою, так і з економічною кризою,
і, як специфічне економічне явище, постійно їх суп�
роводжує та відповідно до законів діалектики із при�
чини переходить у наслідки та з наслідків — у причи�
ни виникнення. У такому контексті виділимо основні
причини дефіциту бюджету в умовах ринкової еконо�
міки, а саме:

— збільшення бюджетних витрат;
— зменшення акцизних податків у державний�

бюджет;
— зменшення приросту національного доходу;
— непослідовна фінансово�економічна політика.
Бюджетний дефіцит майже постійне явище в еко�

номіці кожної держави, тому важливе значення ма�
ють його розміри і методи ліквідації. Для населення
наявність дефіциту має опосередковане значення, але
саме населення держави шляхом сплати податків бере
безпосередню участь у поверненні залучених кредит�
них ресурсів. Дослідження бюджетного дефіциту,
дозволяє констатувати, що його основними причина�
ми виступає: загальний спад виробництва, зниження
ефективності роботи окремих галузей виробництва,
несвоєчасне проведення структурних змін в еко�
номіці, жорстка податкова політика, яка не стимулює
виробництво, розвиток інфляційних процесів, кредит�
на та цінова політика, незбалансованість доходів і
видатків бюджету, зростання видатків при зменшенні
доходів.

У контексті проблематики дефіциту бюджету ва�
гоме значення має методологія розрахунку його аб�
солютних та відносних показників. В економічній
теорії та практиці напрацьовано багато підходів щодо
розрахунку асолютних показників дефіциту держав�
ного бюджету. Кожен із них безпосереньо пов'яза�
ний із структурою бюжетної класифікації, методикою
обліку грошових операцій уряду та організацією бюд�
жетних доходів і видатків. При цьому розмаїття зав�
дань та цілей зумовили відсутність єдиного підходу
до визначення абсолютної величини бюджетного де�
фіциту. Саме тому у вітчизняній практиці доцільно
було б використовувати кілька показників бюджет�
ного дефіциту, а саме:

— показники дефіциту бюджету, зафіксовані
МВФ у Положеннях СДФ 2001 року;

— показники дефіциту, що грунтуються на підхо�
дах, визначених Бюджетним кодексом України;

— коригуючі показники бюджетного дефіциту.
Визначення скоригованих показників бюджетно�

го дефіциту є необхідним з позицій повноцінного ана�
лізу бюджетної політики держави та дають мож�
ливість "очистити" бюджетні доходи від надходжень,
що не відображають бюджетну діяльність уряду (на�
приклад, власні надходження бюджетних установ), чи
нестабільних надходжень разового характеру (на�
приклад, від приватизації об'єктів державної влас�
ності, міжнародних організацій) тощо. Далі зазначи�
мо, що абсолютні показники бюджетного дефіциту не
завжди дозволяють оцінити його стан, тому викори�
стовуються і відносні показники. Так, бюджетний де�
фіцит може характеризуватись за допомогою таких
показників:

— бюджетний дефіцит по відношенню до ВВП;
— бюджетний дефіцит по відношенню до дохід�

ної частини державного бюджету;
— бюджетний дефіцит по відношенню до видат�

кової частини державного бюджету.
Коли йдеться про бюджетний дефіцит, потрібно

брати до уваги насампере джерела його фінансуван�
ня, які визначють характер впливу бюджетного дефі�
циту на економіку країни. Позитивним у виборі цих
джерел можна вважати відсутність емісійного мето�
ду фінансування бюджетного дефіциту. Державні за�
позичення залишаються практично єдиним джерелом
дефіцитного бюджетного фінансування.

Для ефективного управління державним дефіци�
том, розв'язання проблеми зниження боргового на�
вантаження та ризику невиконання боргових зобов'�
язань держави використовують різноманітні методи.
Одним із найпоширеніших є рефінансування бюджет�
ного дефіциту, тобто погашення основної заборгова�
ності та процентів за рахунок засобів, отриманих від
розміщення нових позик. Для успішного застосуван�
ня механізму рефінансування необхідно, щоб держа�
ва мала високу репутацію держави�позичальника. Її
досягнення і підтримка являється важливим факто�
ром для успішного управління державним дефіцитом.
Нині репутація позичальників на світовому фінансо�
вому ринку виражається в рейтингах, які присвоюють�
ся певній державі спеціальними агентствами відпові�
дно до міжнародних правил рейтингування. З позиції
інвесторів, найбажанішим варіантом є повне, безумов�
не та своєчасне виконання державою своїх зобов'я�
зань. Однак за умови неспроможності держави через
певні причини забезпечити погашення позик і виплат
за ними процентів, можуть прийматися рішень щодо
новації, уніфікації, конверсії, консолідації, відстроч�
ки погашення боргів або ж анулюванні бюджетного
дефіциту.

Отже, вагоме значення у структурі механізму уп�
равління мають методи управління, оскільки чинять
безпосередній вплив на процес формування та управ�
ління дефіцитом бюджету. Важливим методом меха�
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нізму управління бюджетним дефіцитом є плануван�
ня, що має за основу бюджетне прогнозування, по�
винно стати стрижнем усієї системи управління деф�
іцитом бюджету. З огляду на це, з метою формування
специфічного середньострокового плану управління
бюджетним дефіцитом є застосування концепції зба�
лансованих показників ефективності, що передбачає
урахування стратегічних соціально�економічних
цілей держави. Тому важливо поєднати діяльність
держави з адеквтною вимогам часу політики управлі�
ння бюджетним дефіцитом.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Бюджетний дефіцит є найбільш складним і водно�

час досить поширеним явищем. Проблема подолання
дефіциту бюджету в Україні є однією з найбільш важ�
ливих та спірних фінансових питань. В Україні держав�
ний борг все більше набуває характеру не лише фінан�
сової, але і соціально�політичної проблеми, яка прямо
пов'язана з проблемою економічної безпеки країни. У
процесі управління державним боргом вирішують такі
завдання: пошук ефективних умов запозичення коштів
з точки зору мінімізації вартості боргу, недопущення
неефективного та нецільового використання запозиче�
них коштів, забезпечення своєчасної та повної сплати
суми основного боргу та нарахованих відсотків, визна�
чення оптимального співвідношення між внутрішніми та
зовнішніми запозиченнями за умови збереження фінан�
сової рівноваги країни, забезпечення стабільності ва�
лютного курсу та фінансового ринку країни.

Зростання державного боргу має ряд негативних
наслідків, адже державне запозичення витісняє при�
ватні інвестиції. З часом державний борг актуалізує
проблему його обслуговування: для здійснення
відсоткових виплат держава вимушена підвищувати
рівень оподаткування або ж скорочувати державні
видатки. Зростання податкового навантаження зни�
жує стимули до економічної активності та сприяє
розширенню тіньової економіки. Скорочення держав�
них видатків загострює соціальні та економічні про�
блеми суспільства.

Бюджетний дефіцит в Україні — вимушений дефі�
цит. У державі рівень оподаткування високий і далі
підвищувати його практично неможливо. Недо�
статність доходів державного бюджету головним чи�
ном зумовлюється недостатнім обсягом доходів
підприємств та громадян. А відтак бюджетний дефіцит
походить не з фінансової політики держави у сфері
доходів, а з дефіциту фінансових ресурсів у суспільстві,
він характеризує фінансову діяльність держави та ха�
рактеризує відсутність конкретної обгрунтованої пол�
ітики щодо його покриття. Тут до основних способів
вирішення проблеми бюджетного дефіциту, відноси�
мо: скорочення бюджетних витрат, пошук джерел до�
даткових доходів, випуск (емісія) незабезпечених гро�
шей з метою використання для фінансування держав�
них витрат, позику грошей у банків, господарських
організацій, громадян, інших держав, іноземних та
міжнародних фінансових організацій.

З розглянутого можна стверджувати, що до ефек�
тивних напрямів управління бюджетним дефіцитом,
необхідно віднести наступні:

— розробку дієвих антикризових заходів, спрямо�
ваних на підвищення ефективності економіки, що
сприятиме зростанню ВВП, фінансових ресурсів сус�
пільства, і є основним джерелом доходів бюджету;

— оптимізацію співвідношення між державним,
комунальним і недержавним секторами економіки,
удосконалити систему доходів та механізм їх мобілі�
зації;

— оптимізувати та реструктуризувати видаткову
частину бюджету.

Отже, для підтримки бюджетного дефіциту на
рівні, що відповідає таким макроекономічним цілям,
як контроль за інфляцією, підвищення інвестиційної
активності всіх фінансових ресурсів, зростання за�
гального економічного потенціалу суспільства, що в
свою чергу забезпечує приріст доходної бази бюдже�
ту і, відповідно, збільшення обсягу державних послуг
потрібна ефективна бюджетна політика, яка у свою
чергу залежить від ефективної податкової політики
та якісної політики бюджетних видатків.

Таким чином, стратегічним завданням при вирі�
шенні проблем збалансування бюджету має стати
підвищення ефективності суспільного виробництва,
яке сприятиме зростанню обсягів фінансових ресурсів
суспільства, що є основним джерелом доходів бюд�
жетів. Досягти практичної реалізації поставленого
завдання можливо лише шляхом проведення економ�
ічних реформ (податкової, бюджетної, пенсійної, ад�
міністративно�територіальної) та проведення анти�
інфляційної, відкритої та зрозумілої суспільству пол�
ітики, що сприятиме розвитку економіки та соціаль�
ної сфери, внаслідок чого можна досягти оптимізації
сфери державної економіки.

Література:
1. Зайчикова В.В. Удосконалення бюджетного за�

конодавства в контексті європейського досвіду ско�
рочення дефіциту бюджету / В.В. Зайчикова // Фінан�
си України. — 2011. — № 5. — С. 56—68.

2. Колісник О.О. Управління бюджетним дефіци�
том / О.О. Колісник // Світ фінансів. — 2005. — Вип.
3—4 (4—5). — С. 102—110.

3. Павлова Л.П. Економічна характеристика бюд�
жетного дефіциту / Л.П. Павлова // Фінанси Украї�
ни. — 2010. — № 3. — С. 15—20.

4. Рєдіна Н.І. Дефіцит бюджету й основні шляхи
його подолання в Україні / Н.І. Рєдіна // Фінанси Ук�
раїни. — 2010. — №5. — С. 93—95.

5. Степанова В.О. Фінансування дефіциту держав�
ного бюджету України / В.О. Степанова // Вісник
Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —
№2 (10). — 2013. — С. 127—131.

6. Форкун І.В. Формування та управління держав�
ним боргом в період фінансової кризи / І.В. Форкун /
/ Вісник Хмельницького національного університету.
— №2. — 2013. — С. 195—199.

7. Ярошенко Ф.О. Бюджетні дефіцити як інстру�
мент посткризового відновлення світової економіки
/ Ф.О. Ярошенко // Фінанси України. — 2011. — №1.
— С. 3—13.

References:
1. Zaichikov, V.V. (2011), "The іmprovement of the

budget legislation in the context of the European
experience in reducing budget deficit", Finance of
Ukraine, vol. 5, pp. 56—68.

2. Kolesnik, O.O. (2005), "Management of fiscal
deficit", Тhe World of Finance, vol. 3—4, pp. 102—110.

3. Pavlova, L.P. (2010), "Economic characteristics of
the budget deficit", Finance of Ukraine, vol. 3, pp. 15—
20.

4. Redina, N.О. (2010), "The budget deficit and the
main ways of its overcoming in Ukraine", Finance Of
Ukraine, vol. 5, pp. 93—95.

5. Stepanova, V. A. (2013), "Financing the deficit of the
state budget of Ukraine", Bulletin of Berdyansk University
of management and business, vol. 2, pp. 127—131.

6. Forcan, I. C. (2013), "Formation and management
of public debt during the financial crisis", Bulletin of
Khmelnitsky national University, vol. 2, pp. 195—199.

7. Yaroshenko, F. A. (2011), "Budget deficits as a tool
of post�crisis recovery of the world economy", Finance
of Ukraine, vol. 1, pp. 3—13.
Стаття надійшла до редакції 15.01.2015 р.



47www.economy.in.ua

Економiка та держава № 2/2015

ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Сучасні умови функціонування сервісної діяльності в
ринковій економіці значною мірою залежать від гнучкості
розвитку підприємств побутового обслуговування населен�
ня, тому стратегічна гнучкість підприємств стає одним з
визначальних факторів їхнього економічного зростання.
Порушення стратегічної гнучкості підприємств негативно
впливає на стан діяльності підприємств побутового обслу�
говування, спричиняє неплатежі, сповільнює ділову ак�
тивність, збільшує обсяги незавершеного будівництва й т.д.
Тому пріоритетним завданням менеджменту є оперативне
виявлення можливих тенденцій порушення гнучкості з ме�
тою запобігання кризового стану та появі інших негатив�
них наслідків. У сфері побутового обслуговування населен�
ня України постійно збільшується кількість суб'єктів гос�
подарювання, і наразі становить понад 30 тисяч. Підприєм�
ства нарощують обсяги надання побутових послуг, розши�
рюють їх асортимент тощо. Однак поряд з позитивними
змінами на ринку побутових послуг в Україні, існує багато
невирішених проблем минулого, що стримують його розви�
ток і не дають наблизитись до рівня розвитку побутового
обслуговування розвинених країн світу.

Виникнення подібної ситуації багато в чому визначаєть�
ся як суб'єктивними факторами, так і відсутністю затверд�
женої єдиної методики оцінки стратегічної гнучкості
підприємств побутового обслуговування.
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У статті проведено обчислення параметрів стратегічної гнучкості на прикладі підприємств, що надають

ремонтні послуги (автосервісу), а також підприємств з надання індивідуальних послуг з використанням

методичного підходу для оцінювання стратегічної гнучкості підприємства. Для вибору найбільш значимих

показників використано метод експертних оцінок з урахуванням компетентності експертів. При формуJ

ванні інтегрального показника оцінювання стратегічної гнучкості підприємств з надання ремонтних поJ

слуг (на прикладі підприємств автосервісу) та індивідуальних послуг автором використано сукупність поJ

казників за групами, що відображають специфіку діяльності підприємств побутової галузі. Здійснено коJ

реляційноJрегресійний аналіз для відбору найбільш значущих факторів і кількісного опису взаємозв'язків

між показником стратегічної гнучкості підприємства й релевантних факторів. У результаті проведених досJ

ліджень і розрахунків ми отримали модель стратегічної гнучкості (рівняння регресії).

In the article we calculated parameters of strategic flexibility as an example of companies that provide repair

services (service centers) and companies with individual services using a methodical approach for the evaluation

of strategic flexibility of the company. To select the most important indicators we used method of expert estimates

based on expert competence. In forming integral index of evaluation of strategic flexibility of maintenance services

companies (for example, car service stations) and individual services author used a set of indicators by groups that

reflect the activities of consumer industry. Correlation and regression analysisIs was carried out to select the most

significant factors and quantitative description of interrelation between strategic flexibility of the company and

relevant factors. As a result of research and calculations we got a model of strategic flexibility (regression).
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемами вивчення гнучкості й стратегічної
гнучкості підприємств займаються вітчизняні й іно�
земні вчені і практики: Ансофф І., Василенко В.О.,
Гармаш В.В., Глаголєв С.М., Демків І., Комаринець С.О.,
Коробецький Ю.П., Ліщинський Л.Ю., Мескон М.Х.,
Самочкін В.М., Сатановський Р.Л.,  Ситницький М.В.
[7], Стівенсон В.Дж., Шатілова О.В., Шматько Н.М. та
інші.

Проте аналіз робіт, пов'язаних із зазначеною темати�
кою, свідчить, що окремі питання дослідження стратегічної
гнучкості підприємства залишаються невирішеними. Потре�
бує вдосконалення методичне забезпечення оцінювання
стратегічної гнучкості підприємства, що унеможливлює
проведення комплексного аналізу. У зв'язку із цим пробле�
ма оцінки стратегічної гнучкості підприємств побутового
обслуговування населення стає актуальною, визначає зав�
дання дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Здійснити кореляційно�регресійний аналіз для відбору

найбільш значущих факторів і кількісного опису взаємо�
зв'язків між показником стратегічної гнучкості підприєм�
ства й релевантних факторів. У результаті проведених дос�
ліджень і розрахунків отримати модель стратегічної гнуч�
кості (рівняння регресії).
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Обгрунтування сукупних показників — індикаторів оц�

інювання стратегічної гнучкості дасть можливість прийма�
ти своєчасні управлінські рішення, спрямовані на підвищен�
ня рівня стратегічної гнучкості та ефективності функціо�
нування досліджуваних підприємств побутового обслуго�
вування.

Для вибору найбільш значимих показників використа�
но метод експертних оцінок з урахуванням компетентності
експертів. Для цього проведено опитування 15 експертів, які
представляють основні групи: керівників підприємств та їх
заступників (6 осіб), фахівців служб і підрозділів (5 осіб),
учнів�економістів (4 особи) [9].

Об'єктивність подальших розрахунків підтверджуєть�
ся оцінками ступеня погодженості думок експертів за до�
помогою коефіцієнта конкордації, значення якого коли�
вається від 0,5 до 1, що засвідчує достатню погодженість
думок експертів [9].

Таким чином, при формуванні інтегрального показни�
ка оцінювання стратегічної гнучкості підприємств з надан�
ня ремонтних послуг (на прикладі підприємств автосерві�
су) та індивідуальних послуг автором використано су�
купність показників за групами, що відображають специф�
іку діяльності підприємств побутової галузі.

Вихідні дані для проведення оцінювання стратегічної
гнучкості підприємства побутового обслуговування сфор�
мовані за методом середньозваженої суми критеріїв зазна�
чених підприємств. Показники, для яких офіційні норма�
тивні значення не встановлені, порівнюються з найкращи�
ми значеннями, досягнутими підприємством у динаміці за
останні 5 років [9].

Для розрахунку значення стратегічної гнучкості
підприємств слід визначити вагомість кожної складової
стратегічної гнучкості.

Коефіцієнти відносної вагомості складових стратегіч�
ної гнучкості представлено в таблиці 1.

Результати оцінювання стратегічної гнучкості
підприємств автосервісу (табл. 2) показують, що у 2008 р.
всі підприємства автосервісу перебували в зоні високої та
нормальної гнучкості; в 2009 р. аналізовані підприємства
знаходилися в зоні нормальної гнучкості, окрім ТОВ "Ат�
лант�М Дніпровська Набережна", ТОВ "Омега Автосервіс"
і ТОВ "Автокапітал", які через фінансові кризові явища в
країні перейшли до зони негнучкого стану, але поступово у
2010 р. всі зазначені негнучкі підприємства сфери автосер�
вісу мали нормальні показники гнучкості і навіть високий
показник — ТОВ "АВТ Баварія", окрім ТОВ " Омега —
Автосервіс ", яке знаходилося в цьому році в зоні негнучко�

го стану. В 2011—2012 рр. всі розглянуті підприємства сфе�
ри автосервісу знову повернулись у зону нормальної гнуч�
кості (табл. 2).

Розглядаючи підприємства з надання індивідуальних
послуг можна стверджувати, що у 2008 р. усі вони знаходи�
лися в зоні переважно високої гнучкості, окрім салону кра�
си "Амелія"; у 2009 р. через фінансову кризу, яка розпоча�
лася наприкінці 2008 р., ПАТ "Оксамит", ПАТ "Завиток",
Студія краси "Лінія Каре", ательє "Туніка" перебували в зоні
негнучкого стану, а салон краси "Амелія" навіть у зоні кри�
зового стану, але починаючи з 2010 р. всі підприємства з
надання індивідуальних послуг, окрім салону краси "Аме�
лія", перейшли в зону нормальної гнучкості. 2012 р. для всіх
підприємств з надання індивідуальних послуг виявився ста�
більним — всі підприємства перебували в зоні нормальної,
а ПАТ "Завиток" навіть у зоні високої гнучкості.

За результатами оцінки стратегічної гнучкості
підприємств побутового обслуговування на прикладі
підприємств автосервісу та підприємств, що надають індив�
ідуальні послуги (табл. 2), найгнучкішими виявилися: ПАТ
"Завиток" та ательє "Туніка", оскільки надання індивідуаль�
них послуг на сьогодні має великий попит. У сучасному
суспільстві величезну роль відіграє зовнішній вигляд люди�
ни, тому кожна людина, що поважає себе, прагне виглядати
якнайкраще. Іншими словами, гнучкість даних підприємств
це їх спроможність до ефективних змін у сфері бізнесу, а
також здатність збільшувати продуктивність та ефек�
тивність задоволення різноманітного попиту через пол�
іпшення процесу обслуговування та інновацій.

На наступному етапі треба виявити перелік факторів,
що суттєво впливають на інтегральний показник стратегіч�
ної гнучкості зазначених підприємств.

Складові стратегічної гнучкості підприємства 
Коефіцієнт 
відносної 
вагомості 

Фінансова гнучкість 0,18 
Виробнича (техніко-технологічна) гнучкість 0,17
Організаційно-кадрова гнучкість 0,18
Інвестиційно-інноваційна гнучкість 0,17
Маркетингова гнучкість 0,17
Якісні показники 0,13 
Разом 1 

Таблиця 1. Коефіцієнти відносної вагомості складових
стратегічної гнучкості підприємства

Розраховано автором [9].

Таблиця 2. Результати оцінювання стратегічної гнучкості підприємств побутового обслуговування населення за 5 років

Розраховано автором [9].

Роки 

Інтегральний показник стратегічної гнучкості  
підприємств побутового обслуговування  

Підприємства, що надають ремонтні послуги (автосервісу)  

ТОВ 
з ІІ«АВТ 
 Баварія» 

ТОВ «Атлант-М 
Дніпровська 
Набережна» 

ТОВ 
«Омега – 

Автосервіс» 

ТОВ 
«Автокапітал» 

ТОВ 
«Порше 
Інтер Авто 
Україна» 

2008 0,94 0,84 0,75 0,89 0,95 
2009 0,86 0,60 0,57 0,60 0,69 
2010 0,90 0,69 0,60 0,77 0,77 
2011 0,91 0,72 0,69 0,71 0,81 
2012 0,89 0,75 0,77 0,85 0,87 

Роки 
Підприємства з надання індивідуальних послуг  

ПАТ «Оксамит» ПАТ 
«Завиток» 

Салон краси 
«Амелія» 

Студія краси 
«Лінія Каре» 

Ательє   
«Туніка» 

2008 0,98 0,97 0,82 0,91 0,95 
2009 0,59 0,46 0,32 0,38 0,48 
2010 0,76 0,75 0,60 0,66 0,69 
2011 0,82 0,80 0,71 0,74 0,72 
2012 0,89 0,90 0,83 0,82 0,81 

*Інтерпретація інтегрального показника стратегічної гнучкості: 
 − зона високої гнучкості;   − зона негнучкого стану;  
    − зона нормальної гнучкості;   − зона кризового стану.  
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 При визначенні залежності критерію стратегічної гнуч�
кості підприємств побутового обслуговування населення
внутрішній аналіз здійснюється на основі факторного ана�
лізу статистичних даних, що характеризують різні сторони
економічної діяльності підприємства й результуючого по�
казника стратегічної гнучкості.

Метою подальшого аналізу є виявлення кількісної за�
лежності показника стратегічної гнучкості підприємства від
різних показників його діяльності.

Теоретичний аналіз не дає змоги однозначно відпові�
сти на запитання про кількісний взаємозв'язок розглянутих
ознак й доцільність включення кожного додаткового фак�
тора в модель. Тому необхідно провести кореляційно�рег�
ресійний аналіз для відбору найбільш значущих факторів і
кількісного опису взаємозв'язків між показником стратегі�
чної гнучкості підприємства й релевантних факторів.

Результуючим показником, значення якого змінюють�
ся в результаті впливу факторів, є інтегральний показник
стратегічної гнучкості.

Наприклад, візьмемо підгалузь побутового обслугову�
вання населення — сферу автосервісу. Для проведення ко�
реляційно�регресійного аналізу, треба всі показники (Х

1
, Х

2
,

Х
3
, Х

4
, Х

5
, Х

6
), які впливають на результативну ознаку (Y) за

всіма обраними підприємствами підгалузі сфери автосерві�
су за 2008—2012 рр., звести до середнього [9].

Зважаючи на те, що в нашому випадку варто визначити
залежність між результативною ознакою та сукупністю
факторів, необхідно скористатися методами множинного
регресійного аналізу [1, с. 53].

Багатофакторний кореляційний аналіз складається з
декількох етапів:

1) визначаються фактори, які впливають на досліджу�
ваний показник і відбираються істотні для кореляційного
аналізу;

2) збирається й оцінюється вихідна інформація, необх�
ідна для кореляційного аналізу;

3) вивчається характер зв'язку й моделюється зв'язок
між факторами та результативним показником, тобто підби�
рається й обгрунтовується математичне рівняння, що най�
точніше виражає сутність досліджуваної залежності;

4) розраховуються основні показники зв'язку кореляц�
ійного аналізу;

5) дається статистична оцінка результатів кореля�
ційного аналізу та практичного їх застосування [3, с. 134].

Складність і взаємний вплив окремих факторів, що обу�
мовлюють досліджуване економічне явище, можуть прояв�
лятися в мультиколінеарності, під якою розуміється тісна
залежність між факторними ознаками, включеними в мо�
дель. Наявність мультиколінеарності між факторами при�
водить до спотворення величини параметрів моделі, які ма�
ють тенденцію до підвищення зміни; зміні змісту економіч�
ної інтерпретації коефіцієнтів регресії; зниження обгрун�
тованості системи нормальних рівнянь; ускладнення про�
цесу визначення найістотніших факторних ознак [8, с. 346—
347].

Відповідно до даних зібрана вихідна інформація має
бути перевірена на вірогідність, однорідність і відповідність
закону нормального розподілу, тому надані дані перевіря�
ють на відповідність об'єктивній реальності.

Найважливішими показниками є середньоквадратичне
відхилення і коефіцієнт варіації, оскільки саме вони засвід�
чують однорідність досліджуваної інформації. Відповідно
до отриманих коефіцієнтів варіації за всіма факторами спо�
стерігається варіація не більше 33%.

Отже, сукупність даних однорідна, і для її вивчення
можуть використовуватися метод найменших квадратів і
ймовірнісні методи оцінки статистичних гіпотез.

Наступна вимога до вихідної інформації   відповідність
її закону нормального розподілу. За цим законом основна
маса досліджуваних відомостей за кожним показником має
бути згрупована біля її середнього значення, а об'єкти з
дуже низькими або дуже високими значеннями мають вик�
лючатися [8, с. 138].

Після оцінки вихідної інформації важливим завданням
в кореляційному аналізі [1, с. 9] є моделювання зв'язку між
факторними і результативними показниками, тобто підбір
відповідного рівняння, що якнайкраще описує досліджувані
залежності [10, с. 43].

Правильність обраної специфікації моделі визначає ве�
личину випадкових помилок: вони тим менше, чим більше
теоретичне значення результативної ознаки У

х
 підходить до

фактичних даних У.

Практика побудови багатофакторних моделей взаємоз�
в'язку показує, що всі реально існуючі залежності можна
описати, використовуючи п'ять моделей (лінійну, статечну,
показову, параболічну, гіперболічну) [8].

Вивчення взаємозв'язків між досліджуваними фактора�
ми й інтегральним показником стратегічної гнучкості по�
казало, що всі залежності в нашому прикладі мають прямо�
лінійний характер. Тому для їхнього опису використана
лінійна функція.

Однією з умов побудови рівняння регресії є неза�
лежність дії факторів, отже, для включення цих факторів у
рівняння регресії треба перевірити їх на мультиколіне�
арність. Вважається, що дві змінні явно мультиколлінеарні,
тобто перебувають між собою в лінійній залежності, якщо
коефіцієнт парної кореляції r

xixj
 дорівнює 0,8. Крім того в

аналізі використовуються тільки ті фактори, в яких коре�
ляція з результуючим показником сильніше, ніж міжфак�
торна [10, с. 103].

 Усунення мультиколінеарності може реалізовуватися
через виключення з кореляційної моделі однієї або декіль�
кох лінійно зв'язаних факторних ознак [8, с. 347]. Для вив�
чення залежності У = f (х

1
,х

2
..х

6
) складемо матрицю парних

коефіцієнтів кореляції на основі статистичних даних аналі�
зу діяльності підприємств автосервісу.

Парний коефіцієнт кореляції розраховується за фор�
мулою:

(1),

де п — число спостережень.
Значення лінійних коефіцієнтів парної кореляції визна�

чають тісноту попарно зв'язаних змінних, використаних у
рівнянні множинної регресії.

Якщо коефіцієнти кореляції більше нуля, то кореляцій�
на залежність між змінними буде прямою. У разі негатив�
них величин — зворотною [1, с. 30].

Аналіз парних коефіцієнтів кореляції, наведений у таб�
лиці 3, показує, що в жодного показника не спостерігаєть�
ся висока мультиколінеарність.

 Таким чином, у рівнянні множинної регресії залиша�
ються всі фактори.

Слід зазначити, що всі показники підкреслюють доволі
сильний зв'язок і значно впливають на інтегральний показ�
ник стратегічної гнучкості.

Для того, щоб переконатися в надійності рівняння зв'яз�
ку й правомірності його використання для практичної мети,
треба дати статистичну оцінку значимості показників зв'яз�
ку. З цією метою застосовуються коефіцієнти множинної
кореляції (R) і детермінації (R2), критерій Ст'юдента (t),
Фішера (F�відношення), середня помилка апроксимації (ε ).

Таким чином, множинний коефіцієнт кореляції, який
дорівнює 0,996350767, вказує на тісний зв'язок, що не зале�
жить від числа факторів у моделі й тому може рівнятися по
різних моделях з різним числом факторів.

Коефіцієнт множинної детермінації (R2 = 0,99271485)
показує одночасну міру впливу відібраних факторів на ре�
зультативний [9].

Отже, на невраховані ознаки приходиться лише 3,6% ва�
ріації інтегрального коефіцієнта стратегічної гнучкості [9].

Значимість коефіцієнтів кореляції перевіряється за t�
критерієм Ст'юдента:

(2).

Критичне значення (t
kp

) перебуває за таблицями t�роз�
поділу Ст'юдента [5, 6, 9, 10] при рівні значимості альфа =
0,10 (оскільки F

знач
 = 0,108542833 ) та числі ступенів свободи

df =4 для двосторонньої критичної області t
Kp

 = 3,18. По�
рівнюємо t

pозрах
 з t

кp
. За результатами значення t

pозрах
x1

(6,1335), t
pозрах

 Х2(3,4556), t
pозрах

 Х3 (5,6447), t
pозрах

 Х4 (4,3257),
t

pозрах
 Х5 (3,5642), t

pозрах
 Х6 (4,8769) > t

Kp
(3,18). Отже, коефіц�

ієнти регресії b
1
, b

2
, b

3
, b

4
, b

5
, b

6
 є статистично значимі, на

них можна опиратися в аналізі й прогнозі.
Також оцінимо значимість рівняння регресії й коефіці�

єнта R2 за допомогою критерію F�Фішера. Спостережуване
або фактичне його значення становить 45,42. При рівні зна�
чимості альфа = 0,10 і числі ступенів свободи df

1
 = 6 , df

2
= 4

за таблицею значень критерію F�Фішера [1, 5, 6, 10] критич�
не значення становить 6,16. Оскільки F

спост.(фактичне)
 =

45,42>F
кp.(табличне)

 = 6,16, то нульову гіпотезу про незначимість
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величини R відхилимо, тобто рівняння множинної регресії
та R2 статистично значимі.

Для статистичної оцінки точності рівняння зв'язку ви�
користовується середня помилка апроксимації:

(3).

 У нашому прикладі вона ( ε ) становить 0,036707605 або
3,67 %. З огляду на те, що в економічних розрахунках до�
пускається погрішність 5 8%, можна зробити висновок, що
досліджуване рівняння зв'язку доволі точно описує дослід�
жувані залежності [9].

Рішення задачі багатофакторного кореляційного анал�
ізу проводиться на ПЕОМ за типовими програмами Excel.
Вихідні дані, введені в ПЕОМ, розраховані матриці вихід�
ної інформації, рівняння множинної регресії, а також по�
казники, за допомогою яких оцінено надійність коефіцієнтів
кореляції та рівняння зв'язку: критерій Ст'юдента, середня
помилка апроксимації, коефіцієнти кореляції та детермі�
нації.

Отже, в результаті проведених досліджень і розрахунків
ми отримали модель стратегічної гнучкості (рівняння рег�
ресії), яка має вид [9]:

Y= 0,11Х
1
 +0,14 Х

2
+0,14 Х

3
+0,25Х

4
+0,21Х

5
+0,15Х

6
 (4),

де Х
1
 — фінансова гнучкість; Х

2
 — виробнича (техніко�

технологічна) гнучкість; Х
3
 — організаційно�кадрова

гнучкість; Х
4
 — інвестиційно�інноваційна гнучкість; Х

5
 —

маркетингова гнучкість; Х
6
 — якісні показники, що харак�

теризують стратегічну гнучкість.
 Розрахунок показників для оцінки важливості отрима�

ної моделі (рівняння 4) та її параметрів здійснено за допо�
могою інструменту "Регресія" задачі "Аналіз даних" MS
Excel [9].

 Представлені коефіцієнти рівняння регресії показують,
наскільки зміниться інтегральний показник стратегічної
гнучкості у разі зміни однієї з факторних ознак на одиницю
(за умови, що інші ознаки залишаються без змін).

Результати багатофакторного кореляційно�регресійно�
го аналізу мають важливу наукову й практичну цінність. Це
виявляється в тому, що значно заглиблюється факторний
аналіз, встановлюється місце й роль кожного фактора у
формуванні рівня досліджуваного показника, з вищою віро�
гідністю обгрунтовуються плани, прогнози, управлінські
рішення, об'єктивніше оцінюються результати діяльності
будь�якого підприємства.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Таким чином, на основі отриманої моделі підприємства

сфери побутового обслуговування населення можуть
здійснювати прогноз рівня стратегічної гнучкості, підста�
вивши відповідні прогнозні значення показників у рівнян�
ня. Це дає змогу управляти рівнем стратегічної гнучкості
своєчасно розроблюючи й реалізуючи відповідні заходи,
тобто дана модель дає можливість підвищити якість управ�
лінських рішень.
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Джерело: [9]*.

 *Розраховано автором з використанням інструменту "Кореляція" задачі "Аналіз даних" в MS Excel.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Як складова державної політики будь�якої країни ви�

ступає регіональна політика. Цілі та задачі, які вирішує ре�
гіональна політика в межах окремої держави обумовлені
наявністю структурних неоднорідностей в розвитку регі�
онів, що призводить до виникнення диспропорцій еконо�
мічного, соціального, політичного та інших напрямків.

Державна регіональна політика, перш за все, спи�
рається на інтереси регіонів, до її основи покладено так
званий регіональний фактор. Вона включає ряд заходів
політичного, соціального, економічного, екологічного,
гуманітарного характеру, спрямована на національну та
науково�технологічну сфери.

Отже, якщо у загальному вигляді дати визначення
терміну регіональна політика — політика держави,
спрямована на окремі регіони з урахуванням особливо�
стей їх розвитку, сукупних регіональних можливостей
та ресурсів з метою вирівнювання диспропорцій та
підвищення показників розвитку як регіонів, так і дер�
жави в цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Протягом останніх 20 років розвиток регіонів

України здійснювався в контексті макроекономічних
тенденцій такими етапами:

УДК 332.01

О. Ю. Чуріканова,
к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій,
Державний ВНЗ "Національний гірничий університет"

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ, ПРОБЛЕМИ ТА

ПЕРСПЕКТИВИ В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ

ПОЛІТИКИ ЄС

O. Churikanova,

PhD, Associate Professor, Department of Economic Cybernetics

and Information Technologies State Universities' National Mining University"

THE REGIONAL POLICYУ OF UKRAINE, PROBLEMS AND PROSPECTS IN THE CONTEXT
OF THE EU REGIONAL POLICY

Досліджено існуючі на сьогодні стратегії регіонального розвитку на період 2014—2020 рр. України та

Європейського Союзу. Висвітлено спільні принципи та цілі, які знайшли своє відображення в стратегіях

України та ЄС. Проаналізовано можливість реалізації кожного окремо узятого принципу з урахуванням

існуючого в Україні економічного, політичного, соціального становища та інших факторів. Наголошено

на неможливості реалізації в повній мірі цілей та задач, задекларованих в стратегії за наявності певних

об'єктивних причин. Розкрито слабкі місця, які можуть стати перепоною для успішної реалізації страJ

тегії. Визначено перелік перспектив для України, які відкриває реалізація стратегії регіонального розJ

витку. Також зазначено і відмінності між стратегіями регіонального розвитку України та ЄС. Зроблено

наголос на необхідності доповнення української стратегії підходами, відображеними в стратегії ЄС.

Currently existing regional development strategy of Ukraine and the European Union for the period 2014—

2020 investigated. Common principles and objectives are reflected in the strategies of Ukraine and the EU

highlighted. The possibility of implementing each separately taken into account the principle of existing in

Ukraine economic, political, social status and other factors are analyzed.

Emphasized the impossibility of implementing the full purposes and objectives declared in the strategy under

certain objective reasons. Exposed weaknesses that may be an obstacle to the successful implementation of the

strategy. List of prospects for Ukraine, which opens regional development strategy implementation defined.

Differences between regional development strategies of Ukraine and the EU are noted. The needs to supplement

Ukrainian strategy approaches reflected in the EU Strategy are highlighted.

Ключові слова: стратегія регіонального розвитку, цілі регіональної політики, принципи регіональної по�
літики, перспективи регіонального розвитку.

Key words: strategy for regional development, regional policy objectives, principles of regional policy, the prospects
for regional development.

— Етап перехідної економіки (1991—1999 роки).
На цьому етапі Україна переходила від соціалізму
до ринкової економіки з усіма негативними явища�
ми, що супроводжують перехідну економіку: еко�
номічна криза, високий рівень інфляції, різке паді�
ння ВВП.

— Етап економічного підйому (2000—2007 роки).
Протягом цього періоду економіка України почала
стрімко зростати, формувалось вільне економічне се�
редовище, зростав обсяг іноземних інвестицій, збільшу�
валась кількість малих та середніх підприємств, розпо�
чинався активний процес приватизації. Розвиток ре�
гіонів стрімко продовжувався, що знайшло своє відоб�
раження у збільшенні ВВП по регіонах, який перевищив
показник 1999 року. Як результат, визначились регіо�
ни�лідери — Донецький, Харківський, Київський,
Дніпропетровський, Львівський.

— Етап світової фінансово�економічної кризи (2008—
2012 роки). Роки кризи, оказали на економіку України най�
більший вплив порівняно з країнами СНД. Економіка Ук�
раїни виявилась не готовою витримати удар світової кри�
зи, бо за роки незалежності не було проведено ніяких ко�
ординальних економічних реформ, залишивши Україну
державою, в якій низька додана вартість на товари та по�
слуги, а також переважно тільки сировинна складова в
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експорті та імпорті. А отже, різко знизився обсяг експор�
ту та, як слідство, знизився рівень ВВП.

Стратегія української регіональної політики на
період до 2020 року прийшла на зміну реалізації стра�
тегії Державного розвитку на період до 2015 року. Пе�
редумовами розробки нової стратегії послужив ряд
економічних, політичних та соціальних чинників, а
саме:

— чинники політичної кризи, які докорінно зміни�
ли розміщення продуктивних сил;

— прагнення відповідності поточній стратегії ре�
гіонального розвитку ЄС і, як слідство, відповідність
європейським стандартам в усіх сферах;

— розуміння необхідності держави відповідати
світовим тенденціям розвитку, а саме: акцент на сіль�
ських територіях та сільському господарстві як перс�
пективному напрямі виробки продовольства для держа�
ви, відкриття можливостей для руху робочої сили, рац�
іоналізація використання обмежених природних ре�
сурсів.

З урахуванням зазначеного, реалізація Стратегії по�
кликана забезпечити інтегрований підхід щодо форму�
вання і реалізації державної регіональної політики, який
передбачатиме поєднання таких складових частин [1]:

— секторальної (галузевої) — виходячи з потенціа�
лу кожного окремого регіону, буде визначена спеціалі�
зація регіону в тому чи іншому напрямі, диверсифікую�
чи та оптимізуючи економіку країни таким чином;

— територіальної (просторової) — регіони будуть
розвиватись більш збалансовано, а це означає, що біль�
ше коштів буде спрямовано на підтримку менш розвину�
тих регіонів, у тому числі й сільської місцевості. Для
людей такий підхід буде означати створення нових ро�
бочих місць у містах з високим рівнем безробіття;

— управлінської — систему територіального управ�
ління буде реорганізовано таким чином, що стратегічне
планування буде виконуватись не окремими управлінсь�
кими структурами, а єдиною системою стратегічного
планування, яка буде не тільки розробляти стратегічні
плани, а й виконувати прогнозування розвитку регіонів
та держави.

Як вже було зазначено вище, стратегія регіональ�
ного розвитку України покликана привести регіональ�
ну політику держави до європейських стандартів, але,
за умови наявних економічних та кризових явищ, мож�
ливість реалізації стратегії досить сумнівна. А отже, ак�
туальним в умовах сучасності є питання того, на скільки
Україна спроможна відповідати європейським регіо�
нальним цілям та принципам.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою цього дослідження є аналіз української стра�

тегії регіонального розвитку на предмет задекларова�
них в ній прагнень відповідності європейським стандар�
там, а також дослідження того, в якій мірі усі цілі та
задачі стратегії регіонального розвитку України на пе�
ріод 2014—2020 рр. можуть бути реалізовані.

Для досягнення поставленої мети вирішувалися на�
ступні задачі:

— проаналізовано основні цілі та принципи покла�
дені в основу стратегії регіонального розвитку України
та ЄС;

— виконано порівняння за основними ключовими
моментами стратегій регіонального розвитку України
та ЄС;

— визначено перспективи розвитку для України у
відповідності до української стратегії регіонального
розвитку та оцінено можливість їх досягнення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Стратегія Українського розвитку регіонів на період

до 2020 року, як вже зазначалося вище, при створенні
спиралася на цілі та пріоритети визначені стратегією
Європейського союзу 2014—2020 рр. У цьому зв'язку, в

стратегії України поставлено багато спільних з Європою
цілей, які відкривають певні перспективи для розвитку
українських регіонів. Крім спільних цілей, Українська
стратегія має також деякі від'ємності, обумовлені потре�
бою приведення у відповідність вимогам ЄС усіх сфер
держави до 2020 року з метою вступу до Європейського
Союзу як то економічних так, і соціальних та екологіч�
них. Але, з огляду на економічне, політичне, соціальне
та екологічне становище нашої держави, виникають деякі
сумніви щодо повної реалізації запланованої стратегії.

У таблиці 1, відображено принципи стратегії регіо�
нального розвитку України, висвітлено протиріччя та
від'ємності у відповідності зі стратегією ЄС [2], та ви�
значено перспективи для України.

ВИСНОВКИ
Отже, виконавши порівняльний аналіз стратегій ре�

гіонального розвитку України та Європейського союзу,
можна зазначити, що:

1. Майже за усіма ключовими моментами стратегії
мають спів падіння за цілями та принципами.

2. Стратегія регіонального розвитку України, на
відміну від стратегії ЄС має деякі відмінності:

— немає чіткого підходу щодо класифікації регіонів
за типами (ступінь економічного та соціального розвит�
ку регіону), на основі якого виконується подальше ви�
значення необхідних обсягів інвестування;

— не визначені обсяги інвестування в грошовому
еквіваленті на реалізацію тих чи інших регіональних
цілей.

3. Реалізація задач, запланованих в українській
стратегії регіонального розвитку може бути не викона�
на повною мірою за рахунок того, що:

— наявність фінансових та політичних кризових
явищ;

— недостатність інвестиційних ресурсів;
— відсутність інституціонального підходу до реалі�

зації стратегій;
— недосконалість організаційної структури органів

влади;
— відсутність налагоджених механізмів моніторин�

гу за виконанням стратегії;
— відсутність наукового підгрунтя при формуванні

стратегічних планів;
— відсутність інтегрованого підходу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах світової економічної нестабільності — на

фінансових ринках також спостерігається різка
мінливість фондових індексів. З метою уникнення фінан�
сових ризиків необхідне чітке реагування на зміну світо�
вої економічної політики. Інвестування у дорогоцінні
метали — надійний спосіб страхування від інфляції, ос�
кільки за її наявності відбувається знецінення грошей
та зростання цін на всі товари (зокрема й дорогоцінні
метали). Слід зауважити, що згідно з дослідженнями
зарубіжних аналітиків дохідність цінних паперів на аме�
риканському ринку протягом останніх 40 років зросла
у 12 разів, нафти — у 25 разів, золота — у 35 разів [4, c.
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147]. Тобто золото залишається привабливим інстру�
ментом інвестування, що обумовлює необхідність по�
глиблення аналізу функціонування даного ринку, ви�
значення позиціонування у глобальній ринковій еко�
номіці та дослідження впливу факторів на ціноутворен�
ня в умовах взаємодії з іншими товарними ринками та
фінансовими інструментами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам прикладного аналізу факторів впливу,

використання золота у світовому фінансовому та товар�
ному обігу присвячені наукові дослідження вітчизняних
вчених, зокрема: виявленння взаємозв'язку між станом
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ринку золота та фінансовими ринками досліджено О.В. Бо�
рошкевич [1], сутність ринку дорогоцінних металів і чин�
ників, що впливають на ціну золота розглянуто еконо�
містами Еш С.М. та Ю.О. Гордійчук [4], переваги та не�
доліки інвестування в золото досліджені О.Ю. Дудчик,
А.В. Брівко [3], прикладні основи та статистичні показ�
ники ринку золота постійно опрацьовуються такими
брокерськими компаніями як InstaForex [8], Кит Фи�
нанс Брокер [9], World Gold Council [12]. Разом з тим,
незважаючи на значну кількість публікацій, залишаєть�
ся актуальним питання вивчення взаємодії факторів
впливу на ціну золота, виявлення закономірностей
зв'язку ринку золота з іншими фінансовими інструмен�
тами, дослідження детермінантів ціноутворення на
ринку дорогоцінного металу. Знання даних властиво�
стей дозволить оцінювати прогнозні тенденції динам�
іки ціни золота, систематизувати логічність зміни ко�
н'юнктури ринку дорогоцінного металу, виявляти мо�
менти ефективного інвестування в резервну валюту
тощо.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основною метою даної статті є дослідження особ�

ливостей впливу економічних факторів на формування
цінової кон'юнктури світового ринку золота в умовах
взаємодії з іншими фінансовими та товарними ринками
шляхом здійснення багатофакторного кореляційного
аналізу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На ціни світових ринків дорогоцінних металів впли�

вають не лише чинники, що безпосередньо формують
попит і пропозицію (рівень видобутку металів, їхні дер�
жавні запаси, споживання різними галузями промисло�
вості тощо), а й фактори, що створюють опосередкова�
ний вплив в результаті історичного формування міжна�
родних економічних відносин.

Суттєвими непрямими ціноутворюючими чинника�
ми на ринку золота є курс долара США, ціна нафти, ціни
на дорогоцінні метали суміжних ринків, фондові індек�
си міжнародних фінансових ринків тощо. Вплив даних
чинників формує механізм ціноутворення на ринку зо�
лота та сприяє структурним змінам кон'юнктури рин�
ку. Саме тому визначення взаємозв'язку цих чинників з
ціною золота створить можливість прогнозування ко�
тирування цін на ринку золота.

Основним чинником впливу на ціну золота залишаєть�
ся курс долара США. Цей вплив сформований штучно аме�
риканським урядом протягом довгого періоду часу шля�
хом ведення інтенсивної політики витіснення золота з
міжнародного грошового обороту. Це призвело до вста�
новлення долара США як основної резервної валюти, тоб�
то не золото вже диктувало ціну долару, а долар визначав
ціну золота. Дослідження впливу долара на ціну тройсь�
кої унції золота досліджувалося багатьма економістами
через визначення ваги золота в одному доларі США, аналіз
динаміки курсу валюти і цін на золото тощо. Пропонуємо

розглянути вплив курсу долара на ціну
золота через кореляційний аналіз доларо�
вого грошового агрегату М2 (рис. 1).

Обгрунтування вибору фактору
впливу пояснюється тим, що агрегат М2
поєднує в собі форми у широкому ро�
зумінні цього поняття. Гроші, що вхо�
дять до цього агрегату, отримали назву
"майже грошей" або грошових активів.
Відмінність цих грошей від агрегату М1
полягає в тому, що, якщо гроші, що вхо�
дять до агрегату М1, використовуються
як засіб обігу, то грошові форми агрега�
ту М2 застосовуються як високоліквід�
ний засіб нагромадження купівельної
спроможності [3]. Вони безпосередньо
не функціонують як засіб обігу, але їх
можна легко, без фінансового ризику
перевести у грошову готівку або чекові
рахунки. У цьому відношенні можна
відзначити, що гроші агрегату М2 — це
високоліквідні фінансові активи, вживані
здебільшого у функції засобу нагромад�
ження, тому золото є їхньою часткою.
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Рис. 1. Співвідношення грошового агрегату М2 США та ціни золота за 1959—2013 рр.

Джерело: сформовано автором на основі джерел [2], [10].

Таблиця 1. Вихідні дані для кореляційного аналізу впливу факторів
на ринок золота за 2004—2014 рр.

Джерело: сформовано автором на основі джерел [9], [10], [11].

Роки 
Ціна на золото, 
дол. США за 

унцію 

Нафта, ціна за 
барель, дол. 

США 
(марка brent) 

Ціна 
на срібло 
дол. США 
за унцію 

Ціна на 
платину 
дол. США 
за унцію 

Індекс 
Доу Джонс 

2004 409,17 38,3 6,659 845,3 16 305,10 

2005 444,45 54,4 7,314 896,3 15 008,74 

2006 603,77 65,4 11,546 1136,8 12 965,24 

2007 695,39 72,7 13,384 1300,1 11 957,57 

2008 874,96 97,9 14,989 1567,1 10 666,49 

2009 972,35 61,9 14,686 1184,1 8 885,66 

2010 1224,53 79,6 20,125 1610,4 11 253,84 

2011 1570,73 111 35,191 1706,6 13 181,96 

2012 1669,44 121,4 31,165 1701,5 11 404,67 

2013 1410,37 108,8 23,784 1617,47 10 546,33 
І пв. 
2014 1293,14 107,25 20,11 1401,2 10 318,35 
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У результаті проведеного дослідження зв'язку між
ціною на золото та доларовим грошовим агрегатом М2
встановлено його циклічний характер, визначено
мінімальне та максимальне історичні значення відношен�
ня обсягу грошової маси в млрд дол. США до ціни на
золото у дол. США за тройську унцію протягом 1959—
2013 рр., які становлять 2,2 у січні 1980 р. та 19,7 у бе�
резні 2001 р. та характеризують періоди найбільшої та
найменшої концентрації капіталу на ринку золота.

У моменти найбільшої та найменшої концентрації
капіталу на ринку золота спостерігається найменший та
найбільший кореляційний зв'язок відповідно, хоча він
залишається прямим (коефіцієнт кореляції 0,887), тоб�
то збільшення значення однієї ознаки, в даному випад�
ку ціни золота, збільшує значення іншої ознаки — гро�
шового агрегату М2. Зменшення коефіцієнта кореляції
з середнього 0,887 до 0,818 у 1980 році відбувається в
умовах різкого зростання ціни на золото до 680,5 дол.
США за тройську унцію, тобто зростання ціни на золо�
то гальмує зростання грошового агрегату М2. Це відбу�
вається в результаті наступного вивільнення інвестора�
ми капіталу з ринка золота, що відповідає умовам по�
питу, відповідно акції починають падати і фондові індек�
си знижуються. При падінні ціни золота у 2001 році до
мінімального значення за останні роки — 271,04 дол.
США за тройську унцію, спостерігається підви�
щення коефіцієнта кореляції між ціною золота
та грошовим агрегатом М2. За таких умов
збільшується попит на золото, що в майбутньо�
му відповідно призведе до зростання грошового
агрегату М2. Коли ціна золота досягне пікового
значення і спонукатиме зниження попиту, ко�
ефіцієнт кореляції знову зменшиться. Дана ди�
наміка підкреслює циклічність ринку золота та
визначає залежність ціни золота від курсу дола�
ра.

За умови збереження в майбутньому виявле�
них закономірностей виявлений взаємозв'язок
дасть можливість оцінювати амплітуду потен�
ційних коливань ціни на золото за того чи іншо�
го обсягу доларової грошової маси.

Ціна золота знаходиться в тісному взаємоз�
в'язку і з іншими ринками дорогоцінних металів,

з ціною нафти та фондовими індексами фінансових
ринків. Взаємозв'язок ціни золота з ціною інших доро�
гоцінних металів важливий для учасників фінансових
ринків, де ціни котирування змінюються миттєво. Дос�
лідження проведемо серед основних біржових товарів
на ринку дорогоцінних металів — золота, срібла і пла�
тини. Для спрощення розрахунків систематизуємо
вихідні дані в таблиці 1.

Першим етапом дослідження є визначення коре�
ляційного зв'язку між цінами золота та цінами срібла.
Хоч дані ринки дорогоцінних металів і суміжні, але
різні за такими параметрами як розмір ринку, вола�
тильність і наявність на ринку. Дослідження взаємоз�
в'язку ціноутворення цих активів будемо здійснюва�
ти через розрахунок коефіцієнта кореляції Пірсона
(табл. 2).

З таблиці 2 видно, що між ринком срібла та ринком
золота існує тісний кореляційний зв'язок, оскільки ко�
ефіцієнт кореляції становить 0,957. Тобто зі змінами цін
на золото, ринок срібла одразу ж реагує в аналогічно�
му напрямі. Відображення кореляційного зв'язку пока�
жемо на рисунку 1 за допомогою побудови лінійної
функції.

Показник достовірності детермінації більше 0,9, що
свідчить про відповідність графіка наявному зв'язку між

Таблиця 2. Розрахунок кореляційного зв'язку між ціною золота та ціною срібла
на світовому ринку за 2004—2014 рр.

Рис. 2. Кореляційно+регресійний зв'язок цін на золото
та цін на срібло за 2004—2014 рр.
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досліджуваними величинами. Кореляційно�регресійний
зв'язок цін на золото та цін на срібло у 2004—2014 ро�
ках описується лінійним рівнянням:

X1 = 0,0196*Z � 1,7872 (1),
де X1 — ціна унції срібла в доларах США;
Z — ціна унції золота в доларах США.

Отже, між ціною срібла та золота існує силь�
ний кореляційний зв'язок, що відображається
лінійним рівнянням. Це пояснюється тим, що зо�
лото і срібло — найбільш передбачувані метали
в сенсі цінової динаміки. У зв'язку із значними
обсягами торгових оборотів і високим попитом
і пропозицією ці метали більш закономірні і про�
гнозовані в своїй поведінці.

Розглянемо кореляційний зв'язок ринку зо�
лота та ще одного суміжного ринку, а саме рин�
ку платини. Коефіцієнт кореляції між даними
ринками розраховано за аналогічною методи�
кою і він становить: 0,894, тобто є дещо нижчим
порівняно з кореляційним зв'язком ціни золота
та срібла. Це пояснюється тим, що ринок плати�
ни — це ринок технічних металів, і відповідно ко�
ристується обмеженою кількістю інвесторів. У
періоди, коли золото втрачає інвестиційну при�

вабливість, зацікавленість в інвестуванні в платину
збільшується.

Це стосується лише короткострокових періодів.
Оскільки в довгостроковому періоді відношення ціни
платини до золота за тройську унцію поступово змен�
шується, що свідчить про те, що ціна золота має ста�

більну тенденцію до зростання. Ціна платини є вищою
за ціну золота, тому незалежна константа в регресій�
ному рівнянні буде додатною.

Побудуємо графік кореляційно�регресійного
зв'язку досліджуваних змінних (рис. 2).

Кореляційно�регресійний зв'язок цін на золото та
цін на срібло у 2004—2014 роках описується лінійним
рівнянням:

X
2
 = 0,6238 Z + 727,25 (2),

де X
2
 — ціна унції платини в доларах США;

Z — ціна унції золота в доларах США.
Регресійне рівняння є поліноміальним, а незмінна

константа є досить великою. Це означає що на ринку
золото і платини, що мають прямий кореляційний зв'я�
зок, може відбуватися дивергенція, тобто порушення
синхронності.

Дивергенція відбувається у тому випадку, коли
один актив зростає, а інший не зростає, або навіть по�
нижується (наприклад, 2012 рік). У цьому випадку, ри�
нок намагатиметься відновити баланс. Щоб досягти
балансу перший актив повинен знизитися, а другий —
не змінюватися, або збільшитися [5, c. 56].

Дослідження показали, що між суміжними ринка�
ми золота, срібла та платини існує лінійний зв'язок,
тобто при збільшенні ціни на золото, зростає ціна і на
інші дорогоцінні метали, при чому швидкість росту цін
є постійною. Кореляційний зв'язок завжди прямий,
тобто можна стверджувати, що ринки дорогоцінних
металів значною мірою підтримують один одного (ціни
на срібло залежать від цін на золото; ціни на платину
зорієнтовані передусім на ціни паладію, а вже потім —

на ціни золота; ціни на паладій — на ціни плати�
ни й золота; ціни на золото — на ціни платини)
[4, с. 149].

Наступним етапом дослідження є виявлення
причинно�наслідкового зв'язку між ринками зо�
лота та ринком нафти. Проведемо аналіз коре�
ляційного зв'язку між ринком золота та ринком
нафти, при чому залежною змінною є ціна золо�
та за тройську унцію (у).

Розрахунок коефіцієнту кореляції будемо
здійснювати за нормованими даними, оскільки
коефіцієнт Пірсона зазвичай використовується
при лінійній залежності змінних. Дані згрупує�
мо в таблиці 3.

Як видно з таблиці 3 між ціною на нафту за
барель та ціною золота за тройську унцію вста�
новлено тісний кореляційний зв'язок, так як ко�
ефіцієнт кореляції наближений до 1 і складає
0,900. Тобто ціна золота на світовому ринку за�

Рис. 3. Кореляційно+регресійний зв'язок цін на золото та цін
на платину за 2004—2014 рр.

Таблиця 3. Розрахунок кореляційного зв'язку
між ціною золота та ціною нафти на світовому ринку

за 2004—2014 рр.

Рис. 4. Кореляційно+регресійний зв'язок цін на золото
та цін на нафту за 2004—2014 рр.



59www.economy.in.ua

Економiка та держава № 2/2015

лежить від ціни нафти. Це можна обгрунтувати тим, що
багато інвестиційних портфелів зібрано таким чином,
що містять одночасно і золото і нафту, але нафта на пер�
шому місці. З метою відображення кореляційного зв'яз�
ку побудуємо рисунок 3 за допомогою засобів Excel.

Показник детермінації наближений до 1, тобто
графік описує 81,74 % вихідних даних. Кореляційно�
регресійний зв'язок цін на золото та цін на нафту у
2004—2014 роках описується нелінійним рівнянням
(висхідний напрямок):

Z = 0,0063*x2�4,4918*x+158,64 (3),
де Z — ціна унції золота в доларах США;
x — ціни 1 бареля нафти в доларах США.
Дослідження показали, що ціна на золото залежить

від зростання ціни на нафту, проте рівняння залеж�
ності є поліноміальним, що свідчить про нестабільну
швидкість зміни ціни залежної величини, в даному ви�
падку ціни золота. Це пояснюється тим, що хоч і на�
фта з золотом є одними з основних індикаторів прак�
тично всіх процесів, що протікають у світовій еко�
номічній системі, проте за будь�якою волатильністю
котирувань нафти стоять економічні та політичні події
[8].

Крім взаємодії із суміжними товарними ринками,
ціна на золото знаходиться у тісній залежності від про�
центних ставок на фінансових ринках. Цю залежність
можна проілюструвати так званим "парадоксом Гібсо�
на", суть якого полягає в тому, що за умови вільного рин�
ку ціни на золото будуть змінюватися обернено пропор�

ційно довгостроковим процент�
ним ставкам. Ця залежність особ�
ливо яскраво спостерігається у
період 2000�х років. М'яка моне�
тарна політика США країн ЄС,
Японії, Великобританії, коли ре�
альні процентні ставки знаходи�
лися нижче нуля, спонукали зро�
стання ціни на золото майже до
2000 дол. США за унцію. Отже,
ціна на золото є тісно пов'язаною
з грошово�кредитною політикою
центральних банків економічно
розвинутих країн світу [1, с. 257].
Аналітиками російської бро�
керської компанії "Кит Финанс
Брокер" [9] були проведені досл�
ідження динаміки ціноутворення
ринку золота в паралелі з оцінкою
динаміки індекса Доу Джонс,
скоригованими на рівень інфляції
(рис. 4).

На рисунку 4 чітко видно
цикли зросту та падіння ціни зо�
лота на світовому ринку. При
чому між індексом Доу Джонс та
ціною золота спостерігається
обернена залежність: чим вища

ціна золота — акції падають. Тобто при зростанні ціни
золота, інвестори вилучають кошти, намагаючись вкла�
сти їх в реальний сектор економіки [6]. Дане емпірич�
не дослідження свідчить про наявність обернено ко�
реляційного зв'язку між ціною золота та індексом Доу
Джонс.

Розрахований коефіцієнт кореляції на підставі да�
них таблиці 1 становить �0,547, що підтверджує на�
явність оберненого кореляційного зв'язку, тобто чим
більше ціна золота, тим менший індекс Доу Джонса.
Обернена залежність відображається параболічним гра�
фіком (рис. 5).

Кореляційно�регресійний зв'язок цін на золото та
індексу Доу Джонса у 2004—2014 рр. описується не�
лінійним рівнянням:

Х
3
= 0,0106Z2 — 24,256Z + 23868 (4),

де X
3
 — індекс Доу Джонса;

Z — ціна унції золота в доларах США.
Враховуючи те, що взаємозв'язок між індексом Доу

Джонса та цінами на золото зберігається в довгостро�
ковому періоді, то на основі розрахованих коефіцієнтів
кореляції за допомогою засобів Excel можна побуду�
вати прогноз на наступні 10 років (рис. 6).

На графіку видно, що в 2018—2019 рр. (через 8 пе�
ріодів від 2014 року), при збережених тенденціях світо�
вої економіки, ціна на золото знизиться, а акції на фон�
дових біржах зростатимуть. Відмітимо, що ціна на зо�
лото падає в моменти благополуччя, і зростає щойно

суспільство відчуває невпевненість в
майбутньому. Отже, в 2018—2019 роки
передбачається фаза економічного
зростання світової економіки. Трендо�
вий графік індекса Доу Джонс збері�
гає взаємозв'язок з ціновою динамікою
золота, і також зростає до 2018—2019
рр., що свідчить про майбутнє пожвав�
лення на фінансових ринках.

Жоден фахівець ринку золота не
може гарантувати, що його прогноз
стосовно котирувань золота справ�
диться на сто відсотків. Вгадати пси�
хологічний стан світового співтовари�
ства можна лише інтуїтивно. Не ви�
падково гра на ринку золота завжди
вважалася своєрідним мистецтвом [3,
с. 26].

Рис. 5. Динаміка ціни золота та індекса Доу Джонс,
скоригованих на індекс інфляції

Джерело: [9].

Рис. 6. Кореляційно+регресійний зв'язок цін на золото та індексом
Доу Джонса у 2004—2014 роках
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ВИСНОВКИ
Таким чином, проведене дослід�

ження дає змогу зробити ряд висновків:
— зростання ціни на золото

зменшує кореляційний зв'язок між
світовим ринком золота та фондовим
ринком США;

— зростання ціни на золото
сприяє відтоку капіталу інвесторів,
що призводить до зменшення кон�
центрації ринку золота;

— ціна на золото є в оберненому
зв'язку з індексом Доу Джонс;

— зменшення попиту на золото,
призводить до зменшення його ціни;

— підвищення ціни на нафту внас�
лідок збільшення споживання сирої
нафти на фоні зростання платоспро�
можності деяких країн призводить до
зростання ціни на золото.

Дані властивості свідчать про те,
що золото перестало виконувати міру
вартості, а є лише товаром, який зали�
шається щільно пов'язаний з грошово�
кредитною політикою центральних банків економічно роз�
винутих країн світу, на ціноутворення якого впливають
економічні фактори. Визначення характеру взаємозв'яз�
ку досліджуваних чинників дає змогу ширше оцінити тен�
денції формування кон'юнктури ринку золота, а також
точніше прогнозувати майбутні ціни на дорогоцінні мета�
ли. Крім того, виявлення та визначення взаємозв'язків заз�
начених чинників певною мірою може знизити рівень інве�
стиційних банківських ризиків, оскільки причинами фінан�
сової кризи були зокрема недостатньо раціональна дивер�
сифікація фінансових вкладень та недооцінка зв'язків між
ними.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економіка України та сектор державних фінансів пе�

ребувають у складних умовах. Воєнні дії на cході країни,
необхідність підтримки банківської системи, фінансування
боргових та виконання значного кола соціальних зобов'я�
зань загострюють необхідність мобілізації коштів до бюд�
жету. Впродовж останніх декількох років через політичну
кон'юнктуру в умовах агресивного корупційного середови�
ща значна кількість суб'єктів господарювання були змушені
вдаватися нелегальних схем у проведенні підприємницької
діяльності. Разом із відновленням демократичного політич�
ного режиму розпочалися податкові перевірки. Відбувають�
ся нарахування значних сум податкових зобов'язань та
фінансових санкцій, загострюється питання податкового
боргу. В умовах спаду ділового циклу стягнення даних
коштів у повному обсязі згідно з чинним законодавством
може призвести до закриття бізнесу. Означене актуалізу�
вало необхідність досягнення компромісу [1] між державою
в особі податкових органів та бізнесом, який став частиною
податкової реформи.
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У статті досліджено особливості реалізації механізму податкового компромісу в контексті податкоJ

вої реформи в Україні. Систематизовано теоретичні підходи до визначення податкової амністії: визнаJ

чення, класифікаційні ознаки та цілі. Виявлено ризики в законодавчо затвердженій процедурі податкоJ

вого компромісу в частині проведення фіскальними органами перевірок із донарахуванням податкових

зобов'язань. Розроблено рекомендації для підвищення ефективності застосування податкового компроJ

місу, що включають розширення його сфери дії, публікації переліку фіктивних фірм, надання можлиJ

вості розстрочки сплати узгоджених сум. Здійснено прогноз та оцінку перспектив податкового компроJ

місу з огляду на міжнародну практику. Обгрунтовано висновок щодо необхідності податкового компроJ

місу як передумови подальшого вдосконалення систем податкового регулювання та адміністрування в

Україні.

The tax compromise implementation mechanism in the context of tax reform in Ukraine is explored in the

article. The theoretical approaches to determining the tax amnesty within definition, classification criteria and

goals are systematized. The risks in the statutory approved tax compromise procedure in part of the inspections

by fiscal authorities with crediting additional tax liabilities are identified. Recommendations for improving tax

compromise efficiency including expansion of its scope, publication list of fictitious companies, enabling the

installment payment of the agreed amounts are made. The prospect of tax compromise with regard to international

practice is estimated. The conclusion about tax compromise necessity as a prerequisite for further improvement

of tax administration and regulation in Ukraine is substantiated.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання реформування податкової системи грунтовно

досліджувалися у працях З.С. Варналія, О.Г. Германової,
Д.О. Гетманцева, О.В. Зварич, А.І. Крисоватого, Л.В. Лисяк,
І.О. Лютого, Д.М. Серебрянського, Ю.В. Сибірянської,
О.М. Смірнової, А.М. Соколовської, Л.Л. Тарангул, В.М. Фе�
досова, І.Я. Чугунова, К.І. Швабія, Л.Г. Шемаєвої та ін. ви�
датних вітчизняних науковців.

Податкова амністія як складова частина реформи до�
статньо широко досліджувалася у зарубіжній науковій
літературі. Заслуговують на увагу роботи Дж. Альма, К. Баєр,
У. Бека, Е. ле Боргне, К. Борнукової, Д. Крюка, Г. Луітела,
М. МакКі, Ж. Малхербе, І. Соловйова, Ю. Церлюкевича,
Г. Шимановича та ін. [2—7]. На даний час прикладні заса�
ди застосування податкового компромісу [1] як нового
явища у вітчизняній податковій практиці зосереджено на
рівні відомчого видання фіскальної служби, а також юри�
дичних, аудиторських та консалтингових компаній [8—12].
Означене висуває необхідність наукового осмислення по�
даткового компромісу як різновиду більш широкого понят�
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тя податкової амністії та важливого елементу податкової
реформи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Податкові амністії достатньо широко розповсюджені у
міжнародній податковій практиці. Здебільшого на даний час
їх оголошення покликане сприяти поверненню раніше не�
законно виведених фізичними особами капіталів, зокрема
до офшорних юрисдикцій. Аналіз літературних джерел доз�
воляє зробити висновок в цілому про досягнення єдності
теоретичних підходів різних авторів щодо визначення по�
няття податкової амністії:

— згідно Е. ле Боргне та К. Баєр, обмежена у часі про�
позиція уряду до певної групи платників податків сплатити
визначену суму в обмін на списання податкових зобов'язань
(включаючи пеню та штрафи) минулого періоду або пері�
одів разом із звільненням від судового переслідування [3, с.
5; 4, с. 4];

— згідно Г. Луітела, урядова програма, що зазвичай га�
рантує імунітет від юридичної відповідальності та пропо�
нує зниження фінансових санкцій для ухильників від по�
датків, які самостійно сплатять незадекларовані податкові
зобов'язання та відсотки, як правило, впродовж короткого
періоду часу [5, с. 1];

— згідно Ж. Малхербе, можливість сплатити податки в
обмін на списання суми податкового зобов'язання (вклю�
чаючи пеню та штрафи), звільнення від кримінальної відпо�
відальності та/або мораторій на податкові перевірки за пе�
ріод часу. Податкова амністія може також передбачати дек�
ларування активів (готівки, грошей на банківських рахун�
ках та ін.) без спеціальної прив'язки до податків, які мож�
ливо були не сплачені в минулому [6, с. 1—2, 15];

— згідно І. Соловйова, встановлене державою на мо�
мент її ухвалення звільнення осіб, що вчинили податкові
правопорушення, від притягнення до податкової відпові�
дальності за умови повного або часткового декларування
прихованих сум податків та добровільного внесення їх до
бюджету [7, с. 11].

Класифікаційні ознаки податкових амністій також в
цілому розроблені [3, с. 5; 6, с. 1—2, 15; 7, с. 11—13], потре�
бують лише систематизації та уточнення:

— за територіальною ознакою: загальнодержавна та
місцеві (регіональні) податкові амністії;

— за видами: одноразові, періодичні, регулярні (висту�
пають частиною структури податкової системи та передба�
чають зниження або звільнення від штрафних фінансових
санкцій у разі добровільного декларування поза процеду�
рами перевірок [6, с. 2]);

— за ступенем охоплення: всезагальні, галузеві, індиві�
дуальні (наприклад, за окремо взятими професіями або осо�
бами);

— за конкретними видами податків та ін.
Класичні причини виникнення необхідності проведення

податкової амністії включають слабкість політичного керів�
ництва, законодавства чи адміністрування. Основні цілі подат�
кової амністії передбачають [3, с. 6; 4, с. 7; 6, с. 1—4; 7, с. 14]:

— швидке одноразове додаткове поповнення доходів
бюджету держави із подальшим зростанням податкової
бази;

— поліпшення фінансового стану підприємств та еко�
номіки загалом для розширення податкової бази на перс�
пективу;

— відновлення довіри до фіскальних органів та держа�
ви в цілому;

— зміцнення податкової культури та дисципліни (в за�
рубіжній літературі в контексті цілей податкової амністії
використовується теза щодо підвищення майбутнього по�
даткового комплаєнсу, що походить від англ. "compliance"
та передбачає відповідність певним внутрішнім або
зовнішнім вимогам, нормам чи стандартам);

— стимулювання повернення вивезеного раніше закор�
дон капіталу, що сприятиме поліпшенню платіжного балан�
су країни�отримувача;

— профілактика правопорушень та корупції.
Досягнення вищенаведених цілей у сукупності визначає

результативність податкової амністії. В свою чергу,
найбільш унаочненим критерієм її успішності прийнято виз�
начати перший — обсяг додаткового залучених коштів. Так,
якщо дана короткострокова перевага визначається легко,
натомість решта показників складно піддаються кількісно�
му виміру.

Теоретичні підходи до розуміння сутності податкової
амністії здебільшого розроблені, втім аналіз практичних
засад її реалізації засвідчує неоднозначні результати.
Здійснене Е. ле Боргне та К. Баєр дослідження міжнарод�
ного досвіду використання податкових амністій [3] засвід�
чує, що прямі та непрямі витрати на програми податкової
амністії часто перевищують вигоди. Автори приходять до
висновку, що успішні податкові амністії — швидше виняток,
ніж норма.

Платники податків, що ухилялися від оподаткування,
та взяли участь у податковій амністії виявляються у більш
привілейованому стані за інших сумлінних платників, отри�
мують додаткові конкурентні переваги. В країнах, де подат�
кові амністії стали поширеною практикою, злісні ухильни�
ки часто можуть не брати участь в одній з них із сподіван�
ням на проведення наступної амністії в подальшому на більш
вигідних умовах. Так, податкові амністії регулярно прово�
дяться в окремо взятих штатах Америки. Г. Луітер підраху�
вав: надходження в абсолютних розмірах є істотними, од�
нак виявляються незначними у відносних вимірах. Наприк�
лад, у 1982—2012 рр. податкові амністії залучили в серед�
ньому 0,74%, але не перевищили навіть 3% сукупних подат�
кових надходжень. Рецесії 2001 та 2007—2009 рр. призвели
до більш частого використання інструменту податкових
амністій. В 2001—2012 рр. 50 штатів Америки здійснили 65
амністій — в середньому по 5,4 на рік [5, с. 1]. Результати
досліджень [2, с. 23] також показують, що середній рівень
комплаєнсу (або дотримання відповідності) падає після
амністії. Однак добре продумана амністія може подолати
такий спад.

Успіх податкової амністії багато в чому залежить від ста�
ну економіки. Необхідним елементом та запорукою успіш�
ності податкової амністії виступає подальше істотне вдоско�
налення правових механізмів податкового законодавства в
державі, поліпшення системи податкового адміністрування,
потенціалу фіскальних органів, запровадження більш жор�
стких фінансових санкцій за ухилення від оподаткування,
посилення міри адміністративної та кримінальної відпові�
дальності по завершенню термінів її проведення. Досліджен�
ня Дж. Альма з колегами засвідчують, що комплаєнс після
амністії є вищим, коли вона супроводжується збільшенням
зусиль правоохоронних органів, ніж коли правоохоронні
сили збільшується без амністії. Таким чином, амністія може
бути ефективним інструментом для полегшення переходу до
більш жорсткої податкового режиму [1, с. 23].

Науковці радять у назві кампаній не використовувати
слово "амністія", що має негативні асоціації. Натомість про�
понується використовувати інші формулювання, наприклад,
"Програма фіскального оздоровлення/очищення" або "Про�
грама особливих платежів" в Бразилії [4, c. 17]. Саме так й
було зроблено в Україні — податкова амністія набула ста�
тусу податкового компромісу, який за формою та змістом є
класичною амністією.

Важливим є науковий, інформаційний та рекламний суп�
ровід податкової амністії. Особливого висвітлення для зао�
хочення довіри потребують умови, порядок та гарантії.
Успіх заходів визначатиме авторитет влади в державі, імідж
країни на міжнародній арені, поліпшення інвестиційного
клімату, просування рівнями світових фінансово�економі�
чних рейтингів. Зарубіжний досвід засвідчує, що податкова
амністія або компроміс як її різновид виконує допоміжну
функцію в процесі розбудови відносин платників податків
з державою на партнерських засадах. Означеного вкрай по�
требує Україна на сучасному етапі реформування податко�
вої системи.

В Україні протягом 2012 — поч. 2014 рр. значна кількість
підприємців під тиском фіскальних та правоохоронних
органів була вимушена користуватися послугами конверта�
ційних центрів в цілях незаконної мінімізації, часткового або
повного ухилення оподаткування, виведення готівки з гос�
подарського обігу для фінансування корупції. За інформа�
цією Голови Державної фіскальної служби України І. Біло�
уса, "діяло сім генеральних майданчиків та ще близько 250
менших компаній, які працювали на дану систему" [8]. На
початку листопада 2014 р. ДФС розіслала платникам по�
датків 174 податкових повідомлень�рішень про доплату по�
датків на суму 18 млрд грн. [9]. За оцінками ДФС, здійсне�
ними на етапі роботи над законопроектом, податковий ком�
проміс потенційно надає можливість залучити до бюджету
5 млрд грн. [10]. Згідно з авторською експертної оцінкою,
додаткові надходження слід оцінювати на більш консерва�
тивному рівні 1—3 млрд грн.
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Механізм податкового компромісу, як повідомлялося
від ДФС, було ініційовано з боку бізнесу. Процес громадсь�
кого обговорення законопроектів впродовж другої поло�
вини 2014 р. засвідчив безпрецедентну відкритість та го�
товність до співпраці з боку податкових органів, яка різко
контрастувала з попередньою практикою. В результаті
плідної роботи законопроект було максимально наближе�
но до балансу інтересів між бізнес�спільнотою та фіскаль�
ною службою. Зокрема у законодавчо затвердженій про�
цедурі враховано побажання платників податків стосовно
вищезгаданого зниження ставки, подовження термінів та га�
рантій звільнення від відповідальності.

Законопроекти щодо податкової амністії у формі ком�
промісу пройшли тривалий шлях розгляду у Верховні Раді:
два читання законопроекту №4930 від 26.05.2014 р. відбу�
лися 19 червня та 2 вересня 2014 р. відповідно; паралельно
був внесений законопроект щодо створення можливостей
для податкової угоди №5043 від 08.09.2014 р., але не був
включений до порядку денного. В кінцевому підсумку по�
датковий компроміс врегульовано Законом України №63�
VIII від 25.12.2014 р. [1], який набув чинності з 17 січня
2015 р.

Застосування платниками податків механізму податко�
вого компромісу з державою дозволяє уникнути фінансо�
вої, адміністративної та кримінальної відповідальності за
заниження податкових зобов'язань з податків на прибуток
та ПДВ за податкові періоди до 1 квітня 2014 р. (раніше пе�
редбачався термін до 1 січня 2014 р.). Сума заниженого по�
даткового зобов'язання сплачується в розмірі 5%, при цьо�
му решта 95% вважаються погашеними, а штрафні санкції
та пеня не нараховується. Необхідно відзначити, що на
відміну від попередніх редакцій проектів закону про подат�
ковий компроміс (угоду), які передбачали ставку 15% у пер�
шому читанні та пізніше 10% у другому, затверджена став�
ка у 5% більшою мірою відповідає поточним фінансовим
можливостям підприємств в період спаду ділової активності,
що триває з другої половини 2012 р.

Платники податків з метою застосування податкового
компромісу мають право подати уточнюючі розрахунки або
заяви протягом

90 календарних днів. Процедура досягнення податко�
вого компромісу триває не більше ніж 70 календарних днів
з дня, наступного за днем подання уточнюючого розрахун�
ку. Необхідно відзначити зростання термінів, що в першій
редакції законопроекту №4930 складали по 60 днів відпов�
ідно. Алгоритм процедура досягнення податкового комп�
ромісу графічно представлена на рисунку 1.

Процедура податкового компромісу поширюється та�
кож на неузгоджені суми податкових зобов'язань в процесі
судового або адміністративного оскарження, на етапі або
за результатами документальної перевірки (рис.1.). За да�
ними Департаменту правової роботи Державної фіскальної
служби станом на 01.01.2015 р. на розгляді у судах різних
інстанцій перебували [13]:

— 65 623 справи на суму 146,5 млрд грн. (на початку
другої половини 2014 р. — 46 123 справи на суму 122,2 млрд
грн.) за позовами платників податків до територіальних
органів ДФС про визнання недійсними/нечинними подат�
кових повідомлень�рішень, з них на користь платників по�
датків вирішено 18 721 справу на суму 35,9 млрд грн.;

— 58 011 справ на суму 39,5 млрд грн. (на початку дру�
гої половини 2014 р. — 38 130 справ на суму 25,9 млрд грн.)
за позовами органів ДФС до платників податків, з них на
користь органів ДФС вирішено 35 720 справ на суму 11 млрд
грн.;

— протягом 2014 р. до Головних управлінь ДФС над�
ійшло 14 360 первинних скарг на 20 893 податкових повідом�
лень�рішень, за результатами розгляду скасовано повністю
та частково 3 948 податкових повідомлень�рішень на 4 324,9
млн грн.;

— протягом 2014 р. до ДФС України надійшло 8 247 по�
вторних та первинних скарг на 11 866 податкових повідом�
лень�рішень, за результатами розгляду скасовано повністю
та частково 618 податкових повідомлень�рішень на 2 111,2
млн грн.

Зростання обсягів справ та їх сум дають підстави спод�
іватися, що реалізація прийнятого Закону 63�VIII є нагаль�
ною та надасть змогу податковим органам скоротити нако�
пичені обсяги проблем минулих років, зосередити увагу на
вдосконаленні систем податкового регулювання та адміні�
стрування.

Закон 63�VIII містить певні корупційні складові [11; 12],
оскільки чітко не регламентує підстави проведення докумен�
тальних позапланових перевірок в межах процедури досяг�
нення податкового компромісу. Виникає висока ймовірність
втручання людського суб'єктивного фактору з боку праці�
вників фіскальних органів. Однак у разі відсутності можли�
вості застосування податкового компромісу прояви ко�
рупції могли набути істотно більших обертів. Податкові
органи також можуть зловживати із донарахуванням плат�
никам істотно більших сум за об'єктивно необхідні. Так, на�
приклад, платник податків сумлінно нараховує податкові зо�
бов'язання за дійсну співпрацю із трьома суб'єктами госпо�
дарювання з ознаками фіктивності. Фіскальний орган під час
перевірки без належної грунтовної аргументації визначає
такими ще декількох інших. Платник вимушений буде впро�
довж 10 днів безапеляційно сплатити пред'явлені йому кон�
тролюючим органом у повідомлені�рішенні суми, оскільки
в іншому випадку повністю втрачає право на 5%�вий подат�
ковий компроміс (рис. 1).

Важливим для забезпечення лояльності платників по�
датків стало законодавче закріплення положення, що
уточнення платником податкових зобов'язань шляхом по�
дання відповідного розрахунку не впливає на розмір зо�
бов'язань його контрагентів. Разом з тим, слід не ви�
ключати можливість, що на основі отриманої в межах
процедури податкового компромісу інформації вже з дру�
гої половини квітня 2015 р. відбудеться проведення пе�
ревірки їх партнерів на загальних підставах із відпо�
відними наслідками.

З метою більш ефективної реалізації Закону 63�VIII про
податковий компроміс вважаємо доцільними наступні за�
ходи:

— розглянути можливість офіційної публікації переліку
фіктивних підприємств, т.зв. "податкових ям", що стимулю�
ватиме потенційних учасників до участі у процедурі подат�
кового компромісу. Згідно публічних заяв фіскальних
органів, перелік т.зв. "майданчиків" повністю встановлений,
але дана інформація не розкривається в інтересах слідства
[8—9];
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Рис. 1. Процедура досягнення податкового компромісу
Джерело: [1].
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— розширити дію податкового компромісу окрім неза�
конно сформованого завищення витрат в цілях оподатку�
вання прибутку підприємств або податкового кредиту з
ПДВ, також й щодо заниження доходів та сум зобов'язань
відповідно; в частині порушень правил проведення готівко�
вих розрахунків;

— затвердити ДФС України окрему форму для уточню�
ючого розрахунку або дозволити користуватися старою
формою для відповідних податків;

— передбачити можливість надання розстрочки сплати
сум узгоджених податкових зобов'язань за процедурою
податкового компромісу. З огляду на складний фінансовий
стан, підприємства, які впродовж останніх 3�х років нагро�
мадили значні суми недоплат, можуть виявитися неспро�
можними сплатити їх одноразово. Водночас надто оптимі�
стично очікувати, що постійні активні користувачі конвер�
таційних центрів на систематичній основі захочуть скорис�
татися процедурою податкового компромісу, оскільки їм ви�
явиться дешевше просто відкрити нове підприємство;

— надати в подальшому можливість амністії капіталів
(в тому числі закордонних) за ставкою 0% для фізичних осіб
на етапі започаткування непрямих методів визначення до�
ходів громадян з метою оподаткування. Податкова амністія
тісно пов'язана із процесом амністії капіталів, має багато
спільних рис та методичних засад здійснення.

Доцільним та справедливим також могло б стати ран�
жування ставки податкового компромісу залежно від
розмірів підприємства — малого, середнього або великого
бізнесу (наприклад, за ставками 3—5—7% або 5—7—10%
відповідно). Дана пропозиція відповідає принципу справед�
ливості, однак не була підтримана більшістю депутатів на
етапі обговорення законопроекту.

ВИСНОВКИ
Податковий компроміс став частиною пакету подат�

кових реформ та запорукою поліпшення інституційного се�
редовища податкових відносин в Україні. Посиленню ефек�
тивності його застосування необхідно сприяти паралель�
ними реформами в частині усунення причин тінізації еко�
номіки та ухилення від сплати податків, зниження ко�
рупції, поліпшення умов ведення бізнесу та дерегуляції
підприємницької діяльності, спрощення адміністрування
податків, реформування судової та правоохоронної сис�
тем, посилення юридичних гарантів прав власності. Подат�
ковий компроміс надає підстави сподіватися на розбудову
в Україні транспарентної, конкурентоспроможної еконо�
міки та підвищенню її інвестиційної привабливості. Успі�
шна, результативна та прозора реалізація даної ініціативи
має стати позитивним фактором становлення довіри плат�
ників податків до фіскальних органів, уряду та держави в
цілому.
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MODIFICATION OF DEPOSIT POLITICS OF COMMERCIAL BANKS OF UKRAINE

На основі дослідження підходів до визначення сутності депозитної політики виділено її характерні

риси, надано авторське визначення змісту депозитної політики комерційного банку як обгрунтованої та

гнучкої системи стратегічних і тактичних управлінських рішень та відповідних їм заходів щодо визнаJ

чення складу та технології залучення банком депозитних ресурсів за умови забезпечення високого рівня

його конкурентоспроможності, прибутковості та ліквідності. Запропоновано авторську схему адаптивJ

ного механізму формування і реалізації депозитної політики банку, який забезпечує її гнучкість і висоJ

кий рівень реагування на зовнішні і внутрішні фактори впливу на діяльність комерційного банку. З'ясоJ

вано, що в депозитному портфелі переважають кошти фізичних осіб, на 01.11.2014 р. помітною є загальна

тенденція скорочення обсягів всіх видів депозитів та скорочення питомої ваги строкових вкладів. ВизнаJ

чено, що сучасна депозитна політика повинна будуватись на обгрунтованих відсоткових ставках, передJ

бачати більш широке використання інноваційних депозитних продуктів — мультивалютних, індексоваJ

них, гібридних, умовних, спеціальних накопичувальних та структурованих, орієнтуватись на високий

рівень сервісу для клієнтів.

On the basis of research of going near determination of essence of deposit politics she is distinguished the

personal touches, authorial determination of maintenance of deposit politics of commercial bank is given as a

reasonableand flexible system of strategic and tactical administrative decisions and corresponding to them

measures in relation to determination of composition and technology of bringing in of deposit resources a bank

on condition of providing of highlevel of his competitiveness, profitability and liquidity. The authorial chart of

adaptive mechanism of forming and realization of deposit politics of bank that provides herflexibility and a high

level of reacting is on the external and internal factors of influence on activity of commercial bank is offered. It is

foundout, that money of physical persons prevail in a deposit briefJсase, on 01.11.2014 noticeable is a general

tendency of reduction of volumes of all types of deposits and reduction of specific gravity of time deposits.

Certainly, that modern deposit politics must be built on reasonable interest rates, envisage more deployment of

innovative deposit foods — multicurrency, index, hybrid, conditional, special story and structured, oriented on

the highlevel of service for clients.

Ключові слова: депозитна політика, депозитні операції, депозитний портфель, банк, клієнт, вклад, адап�
тивний механізм, ефективність, модифікація.

Key words: deposit politics, deposit operations, deposit brief�case, bank, client, deposit, adaptive mechanism,
efficiency, modification.

нарощення їх обсягу обумовлюється, по�перше, гострим
дефіцитом економіки України у недорогих кредитних ре�
сурсах, і по�друге, необхідністю стабілізації ситуації в
банківській системі, запобіганню негативній тенденції відто�
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ку коштів з депозитних рахунків фізичних і юридичних осіб
та подолання панічних настроїв, які призводять до падіння
рівня ліквідності і платоспроможності банків, а іноді й до їх
банкрутств внаслідок вилучення значних сум грошових
коштів з їх ресурсної бази.

Не можна заперечити той факт, що найбільш суттєвий
вплив на стан депозитних портфелів банків України спра�
вила економічна і політична криза. Внаслідок загострення
кризових явищ в суспільстві і економіці активізувався про�
цес виведення інвестиційних коштів, знизились ставки за
депозитами, посилилось коливання валютних курсів та зне�
цінення національної грошової одиниці. В таких умовах ке�
рівництво кожного банку повинно радикально змінити стра�
тегію і тактику та механізм депозитної політики, реально
оцінюючи перспективи й тенденції функціонування банкі�
вської і фінансової системи країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

Розгляду принципів формування та аналізу напрямів ре�
алізації депозитної політики комерційних банків присвячені
дослідження значної кількості вітчизняних економістів,
зокрема О. Васюренко, А. Герасимовича, Р. Герасименко,
О. Дмитрієвої, В. Капрана, Р. Коцовської, А. Мороза,
І. Мельникової, В. Міщенко, І. Парасія�Вергуненка, М. Сав�
лука, Н. Слов'янської та ін. Проблематику нарощення ре�
сурсної бази комерційних банків у своїх працях вивчають
М. Алексеєнко, І. Добровольська, Л. Примостка, В. Шевал�
діна, Н. Пантелєєва. Специфіку ціноутворення депозитних
продуктів, а також моделювання перевкладання і достро�
кового повернення депозитів населення детально висвітлює
в своїх працях М. Волошин. Але потребує уточнення кате�
горія "депозитна політика комерційного банку", необхідним
є конкретизація регламентаційних процедур розробки та
реалізації сучасної депозитної політики, вимагає оновлен�
ня спектр депозитних продуктів та перегляду інструмен�
тарій вкладних операцій.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Метою даної статті виступає систематизація підходів до

визначення змісту та елементів депозитної політики комер�
ційного банку, з'ясування механізму її формування та реа�
лізації, а також пріоритетів її модифікації відповідно до
вітчизняних економічних реалій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах подальшого розвитку ринкових відносин і заго�

стрення конкуренції між банківськими установами за потен�
ційних клієнтів�вкладників, кожен банк повинен не формаль�
но, а обгрунтовано підходити до розробки концепції депозит�
ної політики, визначаючи оптимальну технологію депозитно�
го обслуговування, склад депозитного портфеля, граничні тер�
міни, відсоткові ставки та інші умови залучення депозитів.

Слід відмітити, що серед вітчизняних фахівців банківсь�
кої справи до теперішнього часу не склалося єдиної точки
зору щодо визначення дефініції "депозитна політика бан�
ку". Більшість існуючих підходів до її трактування наведе�
но в таблиці 1. Як виявляється, депозитну політику, найчас�
тіше пропонується розглядати як комплекс або систему
управлінських рішень, що обумовлюють принципи форму�
вання ресурсів (депозитного портфеля або бази) банку та
розподіляються на стратегічні (орієнтовані на досягнення
перспективний цілей банківської установи) й тактичні (по�
в'язані, з поточною діяльністю банку та адресне депозитне
обслуговування). При цьому часто підкреслюється не�
обхідність забезпечення ліквідності банку та можливості
активного кредитування.

Характерними рисами депозитної політики є наступні:
а) тісно пов'язана з кредитною політикою банку, оскільки
забезпечує взаємозв'язок та взаємоузгодження мiж депо�
зитними i кредитними операцiями за термiнами й сумами;
б) спрямована на задоволення потреб банку в ліквідності
шляхом активного залучення коштів, зокрема запозичених;
в) об'єднує стратегію та тактику банку щодо залучення гро�
шових коштів вкладників та інших кредиторів і визначення
їх найефективнішої комбінації; г) грунтується на асорти�
менті високоякісних депозитних послуг, різноманітних
форм і методів залучення коштів, особлива увага приділяєть�
ся строковим депозитам, якi сприяють підтримці лiквiдностi
балансу банку і є більш прогнозованими; д) забезпечує
стійкість депозитної бази і конкурентні переваги на фінан�
совому ринку.

Отже, на нашу думку, депозитна політика банку — це
обгрунтована та гнучка система стратегічних і тактичних
управлінських рішень та відповідних їм заходів щодо виз�
начення складу та технології залучення банком депозитних
ресурсів за умови забезпечення високого рівня його конку�
рентоспроможності, прибутковості та ліквідності.

Щоб не тільки стабілізувати, а й збільшувати депозитні
надходження, банк повинен постійно вивчати запити вклад�
ників, аналізувати ситуацію на фінансовому ринку та в еко�
номіці й швидко модифікувати механізм реалізації депозит�
ної політики відповідно до нових пріоритетів. В цьому кон�
тексті доцільно надати на рисунку 1 авторську схему адап�
тивного механізму формування та реалізації депозитної
політики банку, який забезпечує її гнучкість і високий рівень
реагування на фактори макро� і мікросередовища комер�
ційного банку.

Головну роль у наведеному механізмі в рамках кожно�
го банку повинні відігравати, на нашу думку, наступні су�
б'єкти:

1. Правлiння банку — здiйснює керiвництво дiяльнiстю
по залученню депозитних ресурсiв, утворює пiдроздiли,
необхiднi для виконання планiв та завдань банку з залучен�
ня депозитних ресурсiв, органiзовує ведення бухгалтерсь�
кого облiку та звiтностi депозитних операцiй в банку.

Таблиця 1. Підходи до визначення поняття "депозитна політика"

 Автори Визначення депозитної політики
1 О. Бартош [1]  У широкому значенні депозитна політика банку -це стратегія і тактика банку при його діяльності щодо залучення ресурсів 

із метою повернення, а також при організації та управлінні депозитним процесом. У вузькому значенні - це стратегія і 
тактика банку в частині організації депозитного процесу з метою забезпечення його ліквідності 

2 В. Волохата [2] Система управлінських рішень, програма дій, або документ, що містить напрями діяльності банку в галузі проведення 
депозитних операцій 

3 Р. Герасименко [3] Банківська політика щодо залучення грошових коштів вкладників у депозити та ефективне управління процесом залучення 
цих коштів  

4 О. Дмитрієва [4] Виступає складовою банківського менеджменту, це комплекс заходів по формуванню депозитного портфеля, а також 
різноманітні форми та методи щодо реалізації конкурентних позицій на ринку депозитних послуг з метою забезпечення 
необхідних обсягів депозитних ресурсів  

5 С. Еш, К.Тютіна [5]  Система заходів банку із формування портфеля депозитних послуг, різноманітних форм і методів здійснення цих заходів, 
визначення його конкурентних позицій на даному сегменті ринку та забезпечення стійкості й надійності ресурсної бази 

6 Р. Коцовська [6] Стратегія і тактика банку щодо залучення грошових коштів вкладників та інших кредиторів і визначення найефективнішої 
комбінації її джерел. Мета депозитної політики полягає в досягненні максимального прибутку за всебічного задоволення 
потреб клієнтів у депозитних послугах 

7 С. Кучеренко,  
Я. Лихочас [7]  

Створює умови для не ризикованого вкладення фінансових ресурсів суб’єктів ринку. Менеджмент депозитних ресурсів 
передбачає здійснення системного, динамічного аналізу обсягів залучених депозитів  

8 Р. Лавров [8] Процес управління депозитними операціями, який передбачає наявність комплексу стратегічних і тактичних заходів, які 
здійснюють комерційні банки з метою акумулювання тимчасово вільних грошових коштів клієнтів для створення власних 
кредитних ресурсів. Альтернативність варіантів проведення депозитних операцій стосовно конкретних юридичних і 
фізичних осіб забезпечує надійність і сталість джерел формування ресурсів банку 

9 І. Мельникова [9] Комплекс заходів щодо формування асортименту високоякісних депозитних послуг, різноманітних форм і методів 
залучення коштів з метою гарантування стійкості і надійності депозитної бази для забезпечення конкурентних переваг 
банку на фінансовому ринку 
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2. Спостережна рада — визначає
потребу в депозитних ресурсах, оцiнює
на регулярнiй основi ефективнiсть дiй.
Правлiння щодо управлiння операцiями
банку та ризиками, пов'язаними з ними,
затверджує основні характеристики
банкiвських продуктiв та цiнову по�
лiтику банку в сфері залучення ресур�
сiв.

3. Ревiзiйна комiсiя — здійснює кон�
троль за дотриманням законодавчих та
нормативних актiв, які регулюють залу�
чення депозитів.

4. Комiтет з питань управлiння ак�
тивами та пасивами — щомiсячно розг�
лядає собiвартiсть пасивiв та прибут�
ковiсть активiв i приймає рiшення щодо
полiтики вiдсоткової маржi.

5. Тарифний комiтет — щомiсяця
аналiзує спiввiдношення собiвартостi
депозитних послуг та ринкової конку�
рентоспроможностi дiючих тарифiв на
них.

6. Пiдроздiл ризик�менеджменту —
розробляє нормативні внутрiшньо�
банкiвські документи, спрямовані на
iдентифiкацiю, оцiнку, вимiрювання i
контроль ризикiв пов'язаних з залучен�
ням депозитних ресурсiв.

Кожен з етапів формування депо�
зитної політики комерційного банку
безпосередньо пов'язаний з іншими і
є обов'язковим для забезпечення
ефективності депозитної політики і
повноцінної організації депозитного
процесу. Від даного алгоритму, бага�
то в чому, залежатиме успішне вико�
нання цілей і завдань, які ставляться
банком щодо реалізації депозитної
політики.

Необхідно відзначити, що пробле�
ма визначення ефективності депозит�
ної політики й досі не знайшла деталь�
ного висвітлення у наукових працях
вітчизняних економістів. Переважно
пропонуються показники, які відобра�
жають ефективність окремих на�
прямів депозитної діяльності банку.
Загальну ефективність депозитної
політики банку, на нашу думку, мож�
ливо оцінювати за допомогою кіль�
кісного показника, який враховує такі
параметри, як показники оцінки обся�
гу та дохідності ресурсів, а також вра�
ховувати ризики, взяті на себе бан�
ком. Таким показником може бути ко�
ефіцієнт, запропонований Н. С. Сан�
ніковою [10, c. 122]:

К
ЕДП

 = ((По�Пв)+(Кд�Кв)�Дн�Ра) / (Пб�Кб�Анр)
де К

ЕДП
 — коефіцієнт ефективності депозитної політи�

ки; По, Пв — проценти отримані, проценти виплачені; Кд,
Кв — комісійні доходи, комісійні витрати; Дн — дивіденди
нараховані; Ра — нараховані резерви по активних операці�
ях; Пб — пасиви банку; Кб — капітал банку; Анр� неробочі
активи.

Відстежуючи динаміку наведеного показника, мож�
ливо: своєчасно інформувати керівництво про конкурен�
тоспроможність на фінансовому ринку; заздалегідь, до
виникнення надзвичайних ситуацій, підготуватися до
можливих змін на ринку грошових ресурсів; приймати
своєчасні заходи щодо покращення показників депозит�
них операцій.

Питання швидкої адаптації депозитної політики банку
до конкретних умов його функціонування особливо загос�
трюється в умовах нестабільної економічної та політичної
ситуації, яка на сьогодні має місце в Україні. Негативний
емоційний фон у країні та скорочення обсягу вільних ре�
сурсів у населення і підприємств спричиняє стійку тенден�
цію важко контрольованого відпливу депозитів з банківсь�
кої системи. Так, загальна динаміка депозитного портфеля
банків України в 2008—2014 рр. за даними НБУ наведена в
таблиці 2.

Як видно з наведених даних, у депозитному портфелі
переважають кошти фізичних осіб, помітною є загальна тен�
денція скорочення обсягів всіх видів вкладів на 01.11.2014
р., порівняно з 01.01.2014 р., а також зниження питомої ваги
строкових коштів. Безумовно, строкові вклади більш вигідні
банку, оскільки він може активніше маневрувати ними, ніж
коштами у вкладах до запитання. Але, незважаючи на те,
що вклади до запитання можуть бути вилучені вкладника�
ми в будь�який час, коливання припливу й відтоку коштів
на ці рахунки приводять до того, що на них утворюється
великий і стабільний залишок коштів, які являють собою по�
рівняно дешевий вид кредитних ресурсів, особливо якщо
врахувати більш низьку ставку відсотків по цих внесках. У
той же час, ведення рахунків по вкладах до запитання більш
трудомістке, ніж при здійсненні операцій з строковими
вкладами, об'єктивно вимагає повної автоматизації багать�
ох процедур, що у свою чергу потребує значних капіталов�
кладень.

За даними макроекономічного огляду НБУ, загальний
обсяг депозитів у національній валюті на 01.11.2014 р. порівня�
но з попереднім місяцем зменшився на 5,5% (з 01.01.2014 p.
— на 12,6%) — до 369,2 млрд грн. [11]. Залишки на депозит�
них рахунках юридичних осіб знизилися протягом місяця на
10,3% (з 01.01.2014 р. — на 3,1%), — до 163,6 млрд грн., а за�

Рис. 1. Адаптивний механізм формування та реалізації депозитної політики
комерційного банку
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Інформаційне, технологічне, кадрове і нормативне забезпечення 

Етапи формування депозитної політики банку: 

1)  конкретизація першочергових цілей депозитної політики 

3) визначення орієнтирів у формуванні депозитного портфеля: 
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4) формування спектру депозитних продуктів та затвердження 
типових депозитних угод 

5) тарифи (відсоткові ставки) щодо вкладів 

6) принципи гарантування або страхування депозитів 

2) розробка процедури обслуговування депозитних рахунків та 
регламенту депозитних операцій

Етапи реалізації депозитної політики банку: 

2) використання цінових (розмір і умови нарахування і сплати %, 
мінімальна сума вкладу, тарифи на обслуговуваннята нецінових 
методів управління депозитним портфелем) та нецінових (реклама, 
сервіс, спект продуктів, графік роботи, місце розташування філій) 
методів управління депозитними коштами

Моніторинг та корегування ефективності депозитної політики  

1) здійснення депозитних операцій і формування депозитного 
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лишки на депозитних рахунках фізичнихосіб за цей період
зменшилися на 1,2% (з 01.01.2014 р. — на 18,9%) — до 205,6
млрд грн. Обсяг депозитів в іноземній валюті за жовтень
зменшився на 2,0% (з початку року — на 23,2%) — до 23,7
млрд дол. США, у тому числі фізичних осіб — на 3,2% (з
01.01.2014 р. — на 36,0%) — до 14,7 млрд дол. США, на�
томість залишки за депозитами юридичних осіб зросли за
місяць на 0,1% (з 01.01.2014 р. — на 14,7%) — до 9,0 млрд
дол. США. Банківські вклади фізичних осіб у доларах зни�
зилися на 464,7 млн дол. США і cтаном на 01.11.2014 стано�
вили 14 532,9 млн дол. США. Середньозважена процентна
ставка за вкладами в іноземній валюті у вересні 2014 року
підвищилася до 6,8% з 6,4% на 01.01.2014 року [11].

Як макроекономічний, так і мікроекономічний аспект
сучасного стану банківського обслуговування клієнтів
свідчить, що з метою правильного вибору стратегії та
тактики на ринку депозитних продуктів банкам необхі�
дно пропонувати такі банківські продукти, в яких
клієнти дійсно мають потребу. Якщо ж банки не модиф�
ікують депозитну політику, то кошти переміщаються зі
сфери впливу банків у сферу операцій з цінними папе�
рами держави або недержавних операторів на ринку —
страхових, трастових та інвестиційних компаній, пенс�
ійних фондів.

Сьогодні вкладники при ухваленні рішення про розмі�
щення ресурсів враховують, насамперед, наступні факто�
ри:

— рівень процентної ставки по вкладах: чим надійніше
банк, тим менше процентна ставка по депозитах, і навпаки:
маловідомі банки пропонують максимально високі ставки,
щоб захопити лідерство;

— спектр депозитних продуктів. В останні десятиріччя
чіткі границі між окремими категоріями депозитів розми�
ваються, виникають "гібридні" рахунки, що сполучають вла�
стивості різних видів депозитів — наприклад, рахунків до
запитання і строкових вкладів. Відповідно змінюється кла�
сифікація депозитів;

— мережа установ банку і якість обслуговування
клієнтів. Розгалуженість мережі філій у сполученні з висо�
ким рівнем сервісу, витрати часу на обслуговування одного
клієнта, надання можливості користуватися електронними
системами розрахунків і платежів, широкий спектр операцій
позитивно впливають на вибір клієнтом банку.

Розглянемо можливості посилити позитивний вплив цих
факторів банком детальніше. Так, перш за все, важливим
інструментом депозитної політики є процентна ставка. За
умов нестабільного економічного розвитку, що спостері�
гається в Україні, передбачити рівень інфляції, спрогнозу�
вати темпи економічного росту, які насправді перетвори�
лися на темпи економічної кризи (падіння), не вдається
навіть на макроекономічному рівні. Тому вітчизняні банки
при встановленні депозитної ставки орієнтуються на рівень
облікової ставки НБУ та пропонують клієнтам плаваючу
ставку, яка переглядається в разі зміни облікової ставки.
Несприятливі економічні процеси змусили банки перейти
до короткострокового залучення коштів, коли депозити
приймаються на такий період часу, у межах якого темпи
інфляції більш�менш можуть бути передбачені. Депозитна
ставка банку здебільшого нижча за облікову, хоча іноді такі
чинники, як попит і пропозиція грошових коштів на ринку
та конкурентні позиції банку, призводять до значних відхи�
лень від цього правила. Банки, які не мають на ринку репу�
тації надійних та стабільних установ, змушені з метою за�
лучення клієнтів пропонувати високі депозитні ставки. У
такому разі менеджмент банку повинен точно знати напря�
ми та обсяги можливого розміщення ресурсів та їх прибут�

ковість. Значне підвищення депозитної ставки за відсутності
високоприбуткових напрямів розміщення залучених ре�
сурсів може призвести до появи від'ємного спреду, а отже,
збиткової діяльності банку. В той же час, пропозиція вклад�
никам взяти участь в заохочуючих програмах банку та от�
римати додаткове підвищення процентної ставки за вкла�
дом може мати значний успіх.

Таким чином, пошук оптимального рівня депозитної
ставки — складне завдання, яке має вирішувати менедж�
мент кожного банку самостійно залежно від ринкової си�
туації, власних потреб та можливостей. Занадто низький
рівень ставки призводить до відпливу депозитів банку,
зменшує обсяг кредитних ресурсів, а отже, звужує мож�
ливості проведення активних операцій та отримання при�
бутків. Завищення депозитної ставки тягне та собою зро�
стання відсоткових виплат за рахунками клієнтів і за
відсутності високоефективних напрямів розміщення ре�
сурсів спричинюється до зменшення маржі чи навіть зав�
дає збитків.

Що стосується спектру депозитних продуктів, то саме
в цей час, коли у зв'язку з тяжким економічним станови�
щем потенційні клієнти банків втрачають довіру, необхідно
використовувати інноваційні інструменти залучення вкладів
населення, розробляти програми лояльності, модернізува�
ти обслуговування.

Такими цікавими інноваційними продуктами можуть
стати:

1) мультивалютні депозити, які мінімізують втрати від
коливання валютних курсів, оскільки вкладник протягом дії
договору може конвертувати свій вклад із однієї валюти в
іншу без розірвання договору і без втрати відсотків;

2) депозити у "стійких" валютах — швейцарських фран�
ках і англійських фунтах стерлінгів [12, c. 39];

3) індексовані депозити, розмір яких та/або ставка
змінюється залежно від певного показника (курсу валюти,
індикаторів фондового ринку, цін на золото, нафту), при�
чому банк компенсує вкладнику, наприклад, курсову різни�
цю;

4) гібридні (або комбіновані, змішані) депозити, які по�
єднують властивості строкових і поточних рахунків. В іно�
земних банках їх іноді називають NOW�рахунками. Відкрит�
тя NOW�рахунків (negotiable order of withdrawal) дозволяє
їх власникам розраховуватися тратами, аналогічними до
чеків, одночасно отримуючи при цьому дохід як і за строко�
вими депозитами;

5) умовні депозити, коли банки мають право залучати
кошти та/або банківські метали на нестандартних умовах
їх повернення;

6) спеціальні накопичувальні рахунки, при якому пер�
винним є укладання з банком угоди щодо можливості отри�
мання кредиту для придбання речей значної вартості (жит�
ло, транспортні засоби, земельні ділянки) за умови накопи�
чення обумовленої суми на спеціальному цільовому рахун�
ку, а також надійним механізмом захисту, який полягає у
зарахуванні таких вкладів до категорії першочергового по�
вернення;

7) структуровані депозити, представлені депозитами на
акції та індексовані облігації, інвестиційними депозитами.
Їх механізм передбачає наявність інструментів із фіксова�
ною прибутковістю (строкові депозити або високонадійні
облігації) та високодохідний фінансовий інструмент [13, c.
63]. Співвідношення розподілу ресурсів між цими депози�
тами залежить від типу продукту, але частіше інструменти
з фіксованою дохідністю мають більшу частку. Такі продук�
ти встановлюють оптимальні пропорції ризику і прибутко�
вості, мінімальних комісійних витрат.

Назва показника 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.11.2014
Зобов'язання банків  529 818 806 823 765 127 804 363 898 793 957 872 1 085 496 1 110 390
з них:   
- кошти суб'єктів господарювання 111 995 143 928 115 204 144 038 186 213 202 550 234 948 240 155
їх питома вага в зобов'язаннях, % 21 18 15 18 21 21 22 22
в т.ч. строкові  54 189 73 352 50 511 55 276 74 239 92 786 104 722 91 902 
їх питома вага в зобов'язаннях, % 10 9 7 7 8 10 10 8
- кошти фізичних осіб 163 482 213 219 210 006 270 733 306 205 364 003 433 726 394 095
їх питома вага в зобов'язаннях, % 31 26 27 34 34 38 40 35
в т.ч. строкові  125 625 175 142 155 201 206 630 237 438 289 129 350 779 305 878 
їх питома вага в зобов'язаннях, % 24 22 20 26 26 30 32 28

Таблиця 2. Динаміка зобов'язань і депозитного портфелю банків України в розрізі суб'єктів та терміновості
в 2008—2014 рр., в млн грн.
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Не менш важливим фактором є також рівень сервісу
обслуговування клієнтів. Так, наприклад, інтернет�сайт
"Приват 24" дозволяє в онлайн�ріжимі здійснити обслуго�
вування депозитів, переказ коштів, поповнення рахунків,
нагляд за рухом коштів, розраховувати платежі. Велика ува�
га повинна приділятися інноваційним маркетинговим мето�
дам (робота із соціальними додаткових медіа, пропозиція
небанківських послуг корпоративним клієнтам тощо), що
відповідає сучасним потребам споживачів депозитних по�
слуг. Додатковою позитивною характеристикою для банку
може стати його корпоративна соціальна відповідальність,
яка стане свідченням стабільності та впевненості банку.
Основою високого сервісу є й кадрове забезпечення, оск�
ільки в більшості випадків саме від комунікабельності й
кваліфікованості менеджерів залежить зацікавленість
клієнтів в даному банку.

Слід додати, що окрему увагу в процесі формування
депозитної політики доцільно приділяти обчисленню депо�
зитного ризику банку, який полягає у відпливі депозитних
ресурсів, загрожує ліквідності і прибутковості банку, а та�
кож ризику дострокового зняття коштів і відмови від пере�
вкладання коштів. У цьому контексті корисними можуть
стати модель ціноутворення на роздрібні депозити з ураху�
ванням ризику ліквідності [14], модель оцінки ймовірності
дострокового повернення депозитів [15], а також модель
перевкладання депозитів фізичних осіб [16] запропоновані
М. Волошиним.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Підсумовуючи все вищезазначене, можна зробити вис�
новок, що сучасна депозитна політика повинна, по�перше,
будуватись на обгрунтованих тарифах і процентних став�
ках, по�друге, враховувати можливості більш широкого ви�
користання інноваційних продуктів, по�третє, орієнтуватись
на високий рівень сервісу для клієнтів, по�четверте, давати
можливість підвищувати рівень захищеності депозитів че�
рез їх страхування.

З метою більш ефективного управління депозитним
портфелем, комерційні банки повинні: обов'язково дот�
римуватися умови ліквідності балансу; особливу увагу
приділяти залученню коштів на строкові депозити
(включаючи вклади з фіксованими термінами); розши�
рювати спектр депозитних продуктів з акцентом на
мультивалютні, індексовані, гібридні, умовні, спеціальні
накопичувальні та структуровані; надавати додаткові
послуги або пільги для збільшення числа і розмірів
внесків; створювати спеціальну систему контролю за
припливом коштів і їх розміщенням. У перспективі до�
цільно більше уваги приділити дослідженню питань
щодо обчислення депозитних ризиків та вартості залу�
чення депозитів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перехід України до економіки ринкового типу пе�

редбачає формування комплексного за змістом націо�
нального ринку, невід'ємною складовою якого є ринок
праці. Науковий інтерес до проблем його функціонуван�
ня особливо посилюється у теперішній час, оскільки
безробіття стало надзвичайно важливим макроеконо�
мічним явищем, яке впливає на всі соціально�економічні
процеси, призводиь до нестабільності, стримує
здійснення реформ. Тому найважливішим завданням
сьогодення є соціально орієнтоване функціонування
ринку праці. Останнє передбачає раціональне розподі�
лення робочої сили між усіма сферами економічної
діяльності, оптимальні маштаби зайнятості населення,
стимулювання розвитку трудового потенціалу країни,
розповсюдження сучасних методів управління й систем
мотивації праці, підвищення соціальної якості життя.
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THE ANALYSIS OF MODELS OF THE LABOR MARKET:
THEORETICAL AND PRACTICAL VALUE

У статті розглянуто різні моделі ринку праці, можливості їх адаптації до сучасних реалій, що склалиJ

ся в Україні. Наведено основні проблеми становлення й функціонування національного ринку праці.

Визначено пріоритетні завдання для недержавних структур щодо регулювання вітчизняного ринку праці.

The article reviewes various models of labor market, opportunities of their adaptation to modern realities in

Ukraine. Shows the basic problem of the formation and functioning of the labor market. Define the priority task

for nonJstate actors to regulate the domestic labor market.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз існуючих моделей ринку праці,

визначення умов та чинників формування й функціону�
вання власної національної моделі ринку праці. Врахо�
вуючи специфіку останнього надати пропозиції щодо
дій держави, спрямованих на збільшення робочих місць
й забезпечення продуктивної зайнятості.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питання щодо моделей ринку праці, його структу�

ри, функціонування й розвитку знайшли своє відобра�
ження у працях видатних зарубіжних вчених. Запропо�
новані ними теоретичні концепції є методологічною ос�
новою для вітчизняних науковців стосовно осмислення
проблем національного ринку праці, специфіки його
становлення в умовах соціально�економічних реалій
України. У працях В. Близнюк, М. Корчун, К. Курсон,
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Е. Лібанової, П. Мазурок, О. Новікової, Н. Павловсь�
кої, О. Павловської, І. Петрової, О. Терещенко здійсне�
но аналіз різних аспектів ринку праці й наведено про�
позиції, спрямовані на якісні зміни ситуації у ньому.

ВИКЛАД ОСНОВОГО МАТЕРІАЛУ
Найважливішим параметром ринкової економіки є

соціально орієнтоване функціонування ринку праці. Ос�
таннє передбачає раціональне розподілення робочої
сили між галузями економіки, оптимальні маштаби зай�
нятості населення, стимулювання розвитку трудового
потенціалу країни, впровадження сучасних методів
управління і систем стимулювання праці, підвищенння
соціальної якості життя [7, c. 189].

У сучасній науковій літературі існують різні версії
трактування поняття "ринок праці". Ринок праці роз�
глядають як форму взаємозв'язку між найманими робіт�
никами та власниками капіталу та засобів виробництва,
тобто сферу взаємодії продавців і покупців робочої сили,
у процесі якої формується попит і пропозиція робочої
сили; система економічних відносин, які виникають у про�
цесі відтворення робочої сили, середовище накопичення
й відтворення людського капіталу [7, c. 190—191].

Хід процесу проведення економічних реформ в Ук�
раїні, його аналіз свідчить про глибоку невідповідність
між реальною дійсністю, що склалася в економіці і, зок�
рема, на ринку праці, й тими судженнями, припущення�
ми, прогнозами, аналітичними викладами, які були про�
голошені. Багато з них, на жаль, не були втілені в життя.

Проблема безробіття в Україні у теперішній час над�
звичайно актуальна. Кількість зареєстрованих безробі�
тних у жовтні 2014 року становила 402,7 тис. осіб [2].

Важливою проблемою останніх років в Україні є ри�
зик втрати роботи. Має місце тенденція, коли рівень ви�
буття щороку перевищує рівень прийому нових праців�
ників, що свідчить про скорочення робочих місць та не�
можлвість реалізувати свій трудовий потенціал [5, c. 80].
Так, рівень працевлаштованих у 2012 році дорівнював 41,9
% від загальної кількості зайнятих трудовою діяльністю
громадян, а в 2013 році він знизився до 35,2 % [2].

Викликає занепокоєння й той факт, що серед без�
робітних дуже повільно зменшується кількість тих, хто
шукає роботу 12 місяців і більше. Якщо в 2010 році їх
питома вага сягала 21,8 %, то у 2013 році вона знизи�
лась лише на 0,9 % до 20,9 % (табл. 1) [2].

Ситуація, що склалася сьогодні на ринку праці в
Україні, дає підстави стверджувати, що і в подальшому
вона не зможе швидко змінитися на краще, а навпаки,
продовжуватиме діяти тенденція щодо скорочення по�
питу на робочу силу.

Тому постає за необхідне внесення суттєвих якіс�
них змін до соціальної політики по відношенню до рин�
ку праці щодо питань зайнятості, регулювання трудо�
вих відносин, соціального захисту населення.

Вихідним кроком при цьому повинно бути теоретич�
не осмислення проблем ринку праці як такого, зокре�
ма, його сутності, основних концепцій (моделей), які
вже реалізовані в багатьох розвинених країнах світу.

У світовій практиці відомі різні моделі ринку праці,
які використовуються для пояснення його структури,
функціонування й розвитку.

Модель, що базується на класичній (неокласичній)
теорії "цінової рівноваги", якої дотримувались такі ві�
домі західні вчені, як А. Маршал, А. Пігу та інші. Вони
вважали, що основним регулятором ринку праці є ціна
праці. В умовах досконалої конкуренції ціна праці праг�
не до рівноваги на такому рівні, де обсяг попиту й попо�
зиції праці співпадають.

Тобто прихильники цієї моделі стверджували, що
зростання заробітної платні — головна причина безро�
біття. В умовах досконалої конкуренції механізм рин�
кового саморегулювання сам розв'язує проблеми без�
робіття й дефіциту праці.

Зміст класичної теорії полягає в тому, що якщо пропо�
зиція праці перевищує попит, то загострюється конкурен�
ція між безробітними за робочі місця. Природною реакцією
з боку роботодавців стає зниження рівня заробітної платні
(зниження ціни праці), яке буде продовжуватися до тих пір,
поки витрати роботодавців на оплату праці стануть на�
стільки низькими, що буде вигідно найняти усіх працівників,
які пропонують трудові послуги. Таким чином, ринок праці
знову повертається до рівнозваженого стану.

Якщо ж попит на працю перевищує пропозицію, то
посилюється конкуренція між роботодавцями. Робітни�
ки пропонують свої трудові послуги в обмін на високу
заробітну платню. Її зростання буде відбуватися доки
витрати роботодавців на неї не почнуть приносити збит�
ки. З цієї причини роботодавці відмовляться платити
робітникам високу заробітну платню й знову на ринку
праці відновиться рівновага.

Як бачимо, в класичній моделі конкуренція викли�
кає тривале безробіття й тривалий дефіцит праці. З точ�
ки зору "класиків" капіталізм — це саморегулююча еко�
номіка. Допомога держави у функціонуванні економі�
ки розглядається як зайва, більше того як шкідлива.

Положенням класичної теорії вперто суперечить
існуючий факт — наявність періодів тривалого безро�
біття та інфляції, що час від часу повторюються.

Модель, що базується на кейнсіанській теорії зай�
нятості, називають теорією недостатнього попиту.

 

Безробітне 
населення у 
віці 15-70 
років, 

усього, тис. 
осіб 

З них особи, які шукали 
роботу, намагались 

організувати власну справу 

у тому числі за тривалістю пошуку роботи 
Середня 
тривалість 
пошуку 
роботи, 
місяців 

до 1 
місяця 

від 1 
до 3 

місяців 

від 3 
до 6 

місяців 

від 6 
до 9 

місяців 

від 9  
до 12 
місяців 

12 
місяців 
і більше 

всього, тис. 
осіб 

у % до всіх 
безробітних у відсотках до підсумку 

2000 2 655,8 2 176,3 81,9 3,6 11,2 11,7 8,5 9,6 55,4 10
2001 2 455,0 2 296,2 93,5 3,1 11,1 11,1 9,5 9,8 55,4 10
2002 2 140,7 2 052,9 95,9 2,7 12,6 11,6 10,1 9,8 53,2 10
2003 2 008,0 1 915,8 95,4 3,1 13,9 12,9 10,5 9,6 50,0 9
2004 1 906,7 1 808,6 94,9 8,0 17,8 15,2 10,9 5,6 42,5 8
2005 1 600,8 1 523,5 95,2 9,7 23,4 20,4 10,7 6,0 29,8 7
2006 1 515,0 1 443,8 95,3 10,9 25,4 21,7 10,7 5,5 25,8 6 
2007 1 417,6 1 362,6 96,1 11,9 27,2 22,0 10,6 5,3 23,0 6
2008 1 425,1 1 347,9 94,6 14,6 30,8 19,9 9,0 5,1 20,6 6
2009 1 958,8 1 896,6 96,8 11,0 28,4 26,9 13,4 6,3 14,0 6 
2010 1 785,6 1 711,8 95,9 9,8 24,3 21,8 11,3 9,2 23,6 7
2011 1 732,7 1 674,4 96,6 12,0 28,4 23,2 10,5 6,4 19,5 6
2012 1 657,2 1 608,5 97,1 12,0 26,1 22,4 10,7 7,0 21,8 6 
2013 1 576,5 1 537,2 97,5 11,4 27,6 23,5 10,3 6,3 20,9 6

Таблиця 1. Безробітне населення (за методологією МОП) за тривалістю пошуку роботи у 2000—2013 рр.
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Згідно з теорією Дж. Кейнса обсяг зайнятості визна�
чається обсягом ефективного попиту, який включає спо�
живчий попит (на предмети власного споживання) та
інвестиційний попит (на засоби виробництва). Головна
причина безробіття, як вважають прихильники цієї
теорії, полягає у недостатньому обсязі ефективного
попиту і пов'язана, перш за все, зі спадом як фазою еко�
номічного циклу. Падіння обсягу сукупного попиту по�
яснюється, на їх думку, головним психологічним зако�
ном споживання. У відповідності з останнім, люди
схильні збільшувати своє споживання при зростанні
доходів, однак, не в тій пропорції, у якій зростає дохід.
У цих умовах основним методом підтримки зайнятості
та її зростання стає зростання інвестиційного попиту і,
в першу чергу, державних видатків.

Серед інших практичних заходів щодо зростання
зайнятості Дж. Кейнс пропонував: державну підтримку
приватного бізнесу, зменшення норми відсотка,
здійснення політики контрольованої інфляції, кредиту�
вання підприємців за рахунок державного бюджету.
Політика контрольованої інфляції в умовах стабільних
цін відбувається як короткострокова політика грошо�
вих імпульсів і означає підтримку попиту на трудові ре�
сурси.

Таким чином, у кейнсіанській моделі основним ре�
гулятором ринку виступає держава. Вона впливає на
сукупний попит на товари та послуги, тобто й на сукуп�
ний попит на працю. Регулюючий ефект заробітної
платні розглядається лише на рівні фірми.

Пізніше з'являються альтернативні кейнсіанській
макроекономічні концепції ринку праці. Одна з
найбільш розповсюджених — монетаризм.

Центральною категорією цієї моделі є природний
рівень безробіття — термін введений М. Фрідманом.
Основними прихильниками монетаристської концепції
ринку праці були Ф. Махлуп, Л. Роббінс, Ф. фон Хай�
ек. Монетаристи наполягають на можливості досягнен�
ня макроекономічної стабільності лише в умовах по�
вністю вільних конкурентних ринків — із гнучкими
цінами на працю, без впливу держави, монополій і
профспілок. За їх розумінням на ринку праці завжди є
як дефіцит праці, так і її надлишок. Вакантні місця з'яв�
ляються внаслідок змін попиту на працю. Наприклад,
впровадження нової техніки обумовлює потребу у ро�
бітниках, які мають більш високий рівень кваліфікації,
більш широкий спектр знань. І поки роботодавець
шукає необхідних робітників, зберігається дефіцит
праці.

Монетаристи піддають різкій критиці регулювання
ринку праці: соціальні програми держави лише посилю�
ють незайнятість населення, а високий рівень виплат по
безробіттю лише стримують пошук нового робочого
місця. Крім того, вони вважають, що вливання грошей в
економіку стимулює тільки тимчасовий попит на залу�
чення праці та інших ресурсів у виробництві. Вони існу�
ють поки грошова маса зростає, випереджуючи або
більш високими темпами, а через деякий час починає
підтримуватися лише за рахунок інфляції, яка потім
саме стає причиною безробіття.

Однак і вільний ринок праці теж недосконалий. Так,
у багатьох розвинутих країнах з моделлю, схожою з
нерегульованою, зростає кількість відірваних від тру�
дової діяльності людей, які існують за рахунок держа�
ви.

Спробою розв'язання цих проблем вільного ринку
праці стає модель гнучкого ринку праці. Вона передба�
чає:

— мобільність праці — територіальну, галузеву та
іншу рухливість робітників;

— дистанційну гнучкість — оптимальне розсеред�
ження робочої сили щодо виробництв, підприємств,
філіалів;

— гнучку зайнятість — еластичність і маневреність
організаційних форм найму та трудової діяльності;

— функціональну гнучкість — взаємозаміщеність
робітників, які володіють різноманітними професійни�
ми навичками;

— гнучкість системи оплати праці.
У США та країнах ЄС 2/3 працюючих найманих ро�

бітників припадає на традиційно зайнятих, 1/3 — до
гнучкої робочої сили. У Великобританії питома вага
гнучкої робочої сили сягає 35%, у Данії — 43%, у Нідер�
ландах — 30%, у Бельгії та Німеччині — 31%, Ірландії
— 33%, Франції — 29%.

Важливим засобом досягнення рівноваги на гнучко�
му рівні праці є перехід до гнучкої заробітної платні,
яка на макрорівні змінюється в залежності від динаміки
економічних показників розвитку держави в цілому
(ВНП, продуктивність праці), а на мікрорівні в залеж�
ності від попиту на конкретний вид праці, професіона�
лізму робітника, результатів діяльності підприємства.

Підприємці й менеджери значну увагу починають
приділяти людському капіталу як фактору конкурен�
тоспроможності компанії. Такі тенденції обумовлені
тенденцією зростання ролі людських ресурсів в еко�
номіці компаній та країн, зорієнтованих на інноваційну
модель розвитку.

Заслуговує на увагу й модель, що базується на теорії
раціональних очікувань. Її сутність грунтується на ви�
значенні очікування людей відносно речей, які станов�
лять для них грошовий інтерес. Ринкові суб'єкти збира�
ють і обдумують інформацію під час формування загаль�
ноприйнятих в економічній теорії переконання в тому,
що люди поводяться раціонально. Підприємці, спожи�
вачі і робітники, згідно з теорією, розуміють, як функ�
ціонує економіка, і мають можливість використовувати
доступну інформацію для прийняття рішень, які най�
краще відповідають їх приватним інтересам. Розробці
принципово нових підходів до цієї проблеми сприяла
поява у 1958 році знаменитої роботи англійського еко�
номіста А.В. Філіпса "Співвідношення між безробіттям
і ступенем вимірювання грошової заробітної плати", де
він на аналізі статистичного матеріалу побудував кри�
ву, яка характеризує зв'язок між середньорічним зрос�
танням заробітної плати й безробіттям. Цей взаємо�
зв'язок виявився зворотнім: якщо заробітна плата зро�
стає швидко, безробіття було невеликим, і навпаки [7,
c. 192—193].

Така позиція повністю протилежна твердженням
представників класичної теорії "цінової рівноваги", про
що йшлося раніше. На їх думку, зростання заробітної
платні — головна причина безробіття. У Дж. Кейнса
регулюючий ефект заробітної плати розглядається
лише на рівні фірми, а основним регулятором ринку
праці виступає держава.

Існує також диференціація основних моделей тру�
дових відносин за такою ознакою, як територіальна на�
лежність. Дана характеристика наведена в монографії
В.Я. Швеця "Виробничо�господарський комплекс міста:
проблеми управління та розвитку" [7].

Так, європейська модель характеризується висо�
ким рівнем правової захищеності працівника, тверди�
ми межами трудового права, орієнтованого на збере�
ження робочих місць і галузевим (регіональним) та�
рифним регулюванням, відносно вимогам законодав�
чо встановленого рівня оплати і відносно невеликою
диференціацією.

Підприємці прагнуть розширити виробництво не за
рахунок залучення додаткової робочої сили, а через
технічну модернізацію й підвищення продуктивності
праці. Процес активного заміщення живої праці стиму�
лювався податковим законодавством — підвищенням
виплачуваного підприємцями податку на фонд заробіт�
ної плати. Втім, і ця модель зазнала кризи, тому що її
реалізація призводить до важкого доступу на ринок
праці молоді й осіб із невисокою кваліфікацією. Крім
того, послаблюється стимулююча роль оплати праці,
знижуються темпи економічного зростання.
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Що стосується англосаксонської моделі (Англія,
США, Австралія, Нова Зеландія), то їй притаманна
схожість трудових і громадянських прав, свобода робо�
тодавців щодо питань наймання та звільнення, наявність
переваги індивідуально�договірних відносин на рівні
підприємства, фірми, а не галузі, регіону, підвищена
мобільність робочої сили, диференціація оплати праці.

Ця модель сприяє створенню нових робочих місць,
зменшеннню безробіття, однак при впровадженні цієї
моделі існує значний шар "працюючих бідняків". Мова
йде про осіб, трудові доходи яких не забезпечують
мінімальний споживчий стандарт, а іноді вони менші від
соціальної допомоги.

Скандинавська модель (відома як "шведська") харак�
терна для моделі соціально орієнтованої ринкової еко�
номіки. Вона передбачає забезпечення зайнятості прак�
тично всіх економічно активних і працездатних осіб із
середнім рівнем оплати праці. Така політика на ринку
праці неможлива без допомоги держави та фінансуван�
ня державного бюджету. Однак це призводить до дефі�
циту останнього і, як наслідок, до падіння обсягів ви�
робництва, й зрозуміло, до звільнення працюючих.

Японська модель праці — це поєднання державно�
го регулювання, особливо в зовнішньоекономічній
діяльності (професійна дискримінація для іноземних
громадян), розвинуті внутрішні ринки, для яких прита�
манний високий рівень внутрішньофірмових інвестицій
у морський капітал, колективізм (управління на основі
співробітництва, системи довічного найму для значної
частини працівників, високий соціальний захист, турбо�
та фірм і компаній про всіх працівників, довічна їх опі�
ка). Рівень безробіття складає 2—3 %.

Китайська модель — двосекторна і поєднує в собі
тверде регулювання трудових відносин "державно�соці�
алістчного" типу (формальна схожість з європейською
моделлю, але відрізняється тим, що в Китаї немає проф�
спілок у державному секторі з повною відсутністю пра�
вового регулювання у приватному секторі). У ньому па�
нують трудові відносини, що характерні для раннього
капіталізму. Ця модель стійка на початковій стадії інду�
стріалізації, за авторитарного політичного режиму, що
включає розвиток робочого руху за умов надлишку тру�
дових ресурсів.

Ситуація на ринку праці не вкладається в рамки мо�
делей ринку праці, створених західниими економістами.

Так, явно викревленими стають канони класичного
ринку праці. Сьогодні головним фактором на ринку
праці стає заробітна плата, що відповідає цій моделі.
Однак різке скорочення реальних доходів в умовах
інфляції не зменшує, а збільшує пропозицію на ринку
праці, з'являються багато бажаючих працювати за су�
місництвом у пошуках додаткового заробітку.

У теперішній час вагомою складовою якості пропозиції
роботи є рівень заробітної платні. Якщо припустити, що
якісним робочим місцем може бути таке, де пропонована
оплата праці становить не нижче трьох мінімальних заро�
бітних плат, то за підсумками грудня 2012 року лише До�
нецька та Київська області, а також міста Київ і Севасто�
поль за середнім розміром заробітної плати штатних пра�
цівників відповідали зазначеному критерію.

Як свідчать дані Державної служби зайнятості, у
2012 році у кожній четвертій вакансії (26,2 %) заявля�
лись мінімальні умови оплати праці. У Чернівецькій об�
ласті частка таких вкансій дорівнювала 50,7 %, Тер�
нопільській — 42, 5%, Чернігівській — 40,9 %, Жито�
мирській — 40,7 %.

Питома вага витрат на робочу силу в собівартості
виробництва в Україні становить 9 %, тоді як в країнах
ЄС — 45 % [6, c. 89—91].

Визначна частина населення класично реагує на ди�
наміку скорочення реальних доходів і, в першу чергу,
на низький рівень заробітної плати. Про це свідчить той
факт, що серед чинників масової еміграції українсько�
го населення доволі вагомий — різниця умов життя й

рівня заробітної плати в Україні та країнах Заходу,
відсутність перспектив професійного зростання для
багатьох талановитих українців [4, c. 18].

Класичну поведінку, як правило, демонструють ро�
бітники, які користуються зростаючим попитом на рин�
ку праці й претендують на високий рівень заробітної
платні.

Безперечно, наявність такої ситуації, з одного боку,
зменшує пропозицію робочої сили на ринку праці, а з
іншого — міграційний потік українців за кордон нега�
тивно впливає на демографічну ситуацію, призводить до
втрати інтелектуального капіталу країни [4, c. 19].

Кейнсіанська модель зайнятості також не вписуєть�
ся в умови ринку праці України. Вивільнення частини
робочої сили не можна визначити циклічним, кейн�
сіанським безробіттям. Криза української економіки не
відповідає розумінню економічного циклу як такого. Він
є результатом непристосованості гіпертрофованої
структури вітчизняного виробництва, сформованої у
попередній історичний період до нових економічних
реалій і, на жаль, не зазнавшої суттєвих якісних змін у
роки незалежності. Дається в знаки й різке зростання
цін на сировину й енергоносії, а головне, відсутність
комплексної державної політики щодо структурної пе�
ребудови економіки.

У своєму принциповому плані була і досі залишаєть�
ся помилковою соціальна політика держави. Обрана
концепція цінової лібералізації є такою, що ставить за
мету, фактично, збереження вразливої риси адмініст�
ративної системи — її дискримінаційне відношення до
носія робочої сили. Тому вона за своєю сутністю вияв�
ляється антиринковою. Ринок сам по собі є соціальним
за своїм змістом. В умовах ринкової економіки задово�
лення платоспроможних потреб населення стимулюєть�
ся, перш за все, активною та ефективною державною
економічною політикою.

В Україні практично не діє механізм банкрутства
підприємств; вони існують за рахунок кредитних виплат
держави, штучно зберігаючи робочі місця.

До цього часу в Україні не створені умови для пере�
ходу надлишкового працездатного населення до при�
ватного сектору в малий бізнес. Між тим, досвід розви�
нутих країн свідчить, що малий бізнес є необхідною пе�
редумовою для створення нових робочих місць.

В Україні малий бізнес є одним із секторів економі�
ки, який наполегливо потребує швидкого системного
розв'язання проблем за рахунок удосконалення меха�
нізму його державної підтримки [1, c. 41].

 Особливо гостро постала ця прблема, починаючи з
2010 року, коли почали знижуватись деякі показники
його розвитку. Так, у 2010 р. кількість усіх підприємств
підприємницького сектору зменшилась майже на 4 %,
кількість підприємств малого бізнесу у розрахунку на 1
тисячу осіб зменшилась з 75 до 63, кількість зайнятих
працівників зменшилась на 3,6 %, а кількість фізичних
осіб підприємців — майже на 30 % [1, c. 44].

У рейтингу ступеня легкості ведення бізнесу Украї�
на опустилася на 3 пункти порівняно з 2011 роком і по�
сіла 152�ге місе серед 183 країн, а за складністю сплати
податків — 181�ше [1, c. 43—44].

Не викликає сумніву, що вдосконалення державної
політики регулювання малого бізнесу, формування
сприятливих умов для його ефективного функціонуван�
ня дасть можливість створити великі резерви зростан�
ня робочих місць, вирішити проблему продуктивної зай�
нятості населення, вивільненого з виробництва внаслі�
док удосконалення структурних пропорцій у народно�
му господарстві.

Процес формування ринку праці в Україні — це до�
сить складний процес. Найбільш реальною для Україні
є власна модель ринку праці, що допускає можливість
відхилення фактичної заробітної платні від рівноваж�
ної в умовах регулювання попиту й пропозиції праці за
активною участю держави.
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Враховуючи сучасні українські реалії, серед багать�
ох завдань, що виникають у сфері зайнятості населення
й ринку праці, пріоритетними для загальнодержавних
структур є такі:

— пом'якшення й компенсація короткострокових і
середньострокових коливань у рівні зайнятості, розши�
рення зайнятості, скорочення загального і структурно�
го безробіття, узгодження попиту й пропозиції робо�
чої сили1;

— підвищення стимулів до активного пошуку робо�
ти безробітним;

— узгодження тенденцій змін оплати й продуктив�
ності праці, підвищення реального наповнення та ролі
оплати праці як джерела доходу і найважливішого мо�
тиву до праці;

— узгодження динаміки попиту на робочу силу (в
тому числі за основними професіями з тенденціями роз�
витку професійної підготовки кадрів; у тому числі роб�
ітників)2.

Особливого значення набуває флексибілізація зай�
нятості, що передбачає гнучкий графік роботи, профе�
сійну мобільність робочої сили, гнучкі форми оплати
праці, дистанційовану зайнятість у вигляді територіаль�
но віддаленої від підприємства праці надомників і не
прив'язаних до постійного місця праці.

Стан ринку праці України сьогодні вимагає перегля�
ду пріоритетів у цій сфері, перенесення акцентів з по�
стійної боротьби з безробіттям на заходи превентивного
хаврактеру щодо його попередження, створення умов
для розвитку реального сектору вітчизняної економіки
і, перш за все, галузей, націлених на задоволення по�
треб населення, розширення обсягу капітальних вкла�
день, що супроводжуються необхідною професійною
підготовкою робочої сили, яка дає гарантовану роботу
й сучасну професію — такі основні пріорітети соціаль�
но орієнтованої економічної політики, актуальної для
України.

Кінцевими цілями такої економічної політики є по�
м'якшення проблеми безробіття і суміжних соціальних
проблем (падіння доходів і рівня життя, соціальної не�
рівності, психологічних наслідків перебування у стані
невизначеності). Подолання негативних тенденцій у
динаміці зайнятості й на ринку праці — умова для перс�
пективного розвитку трудового потенціалу країни, що
є на сьогодняшній день одним із небагатьох і найбільш
важливих факторів подолання кризових явищ і забез�
печення подальшого сталого економічного зростання.

ВИСНОВКИ
Таким чином, стан ринку праці в Україні вимагає

перегляду пріоритетів у цій сфері, перенесення акцентів
з постійної боротьби з безробіттям на заходи превен�
тивного характеру щодо його попередження. Необхід�
но вивчити й вирішити принципово важливі питання ре�
гулювання зайнятості, що мають велике значення як у
практичному сенсі, так і для теоретичного осмислення
змін, що відбуваються у сфері праці й зайнятості. До
таких питань відносяться:

— формування механізму управління зайнятістю в
умовах структурної перебудови економіки;

— створення інформаційної бази й систем моніто�
рингу ринку праці;

— розробка методології та аналізу ринку праці й
прогнозування його розвитку, складання й реалізація
програм сприяння зайнятості;

— підвищення ефективності й рівня координації
діяльності служби зайнятості з органами державної
влади й суб'єктами ринку праці;

— скорочення дефіциту коштів служби зайнятості;
— забезпечення й закріплення прогресивних зру�

шень у галузевій структурі зайнятості населення;
— переорієнтування економічно активного населен�

ня на нові форми трудових відносин;
— створення нових сучасних науковомістких робо�

чих місць, підвищення ефективності існуючих робочих
місць, впровадження сучасних форм оплати праці;

— активізація вертикальної й горизонтальної мо�
більності трудових ресурсів в умовах безперервної про�
фесійної освіти.

Вирішення цих питань багато в чому забезпечить
соціально орієнтоване функціонування вітчизняного
ринку праці.
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1 Узгодження попиту й пропозиції робочої сили особливо

актуальне сьогодні, оскільки в структурі ринку праці відбувають�
ся суттєві якісні й кількісні зміни: значно зростає питома вага
попиту на найпростіші професії, тобто зростає потреба ринку
праці в робочих руках, відчувається дефіцит простої праці [4,
c.17].

2 Ця проблема теж надзвичайно актуальна для ринку праці
України. Аналіз свідчиь, що з 2000 року по 2010 рік випуск квалі�
фікованих робітників професійно�технічними закладами знизив�
ся на 19,4 тис. осіб (7,27 %), вищими навчальними закладами І—ІІ
рівнів акредитації — на 37,6 тис. осіб ( 25,3 %). В той же час
кількість випускників вищих навчальних закладів ІІІ—ІV рівнів
акредитації зросла на 270,1 тис. осіб (98,72 %). Така ситуація й
призвела до зміни структури пропозиції робочої сили на ринку
праці, що не відповідає змінам структури попиту [4, c. 16—17].



75www.economy.in.ua

Економiка та держава № 2/2015

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Одним із найважливіших внутрішніх чинників впли�
ву на ринкові перспективи діяльності кожного банку,
слід вважати розробку ним стратегії створення конку�
рентних переваг на окремих ринкових сегментах. Кон�
курентноспроможні банківські послуги формуються в
результаті створення банком конкурентних переваг, які
в свою чергу впливають на характер майбутніх страте�
гічних напрямів, вибір інструментів і способів їх реалі�
зації.
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IMPROVEMENT CREDIT RELATIONS BETWEEN BANKS AND ENTERPRISES

У статті розглядаються теоретичні та практичні основи формування ефективних кредитних відносин

між комерційними установами та підприємствами. Надано докладну характеристику основним видам

кредитних продуктів, які надаються комерційними установами, їх недолікам та перевагам, а також на

основі зарубіжного досвіду запропоновані шляхи впровадження та розвитку "комбінованих" та гібридJ

них банківських кредитних продуктів. Сформульовано висновки аргументують необхідність поверненJ

ня до кредитування за окремим та укрупненим об'єктом, що якісно змінить процедури надання та поверJ

нення кредитів і, як наслідок, зміцнить взаємовідносин між банками та підприємствами, акцентуючи

увагу на формуванні портфеля партнерських відносин.

The article deals with the theoretical and practical basis for the formation of effective relationship between

credit institutions and commercial enterprises. Receive a detailed description of the main types of credit products

provided by commercial institutions, their advantages and disadvantages, and based on international experience

and the ways of implementation of "combined" hybrid bank and credit products. Formulated conclusions argue

the need to return to lending for individual and largeJsized object that qualitatively change the procedures for

granting and repayment of loans, and therefore strengthen the relationship between banks and enterprises,

focusing on a portfolio of partnerships.
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Загострення конкурентних відносин на вітчизня�
ному банківському ринку примушує українські бан�
ки зміщувати стратегічні акценти із високодохідних
на стабільно прибуткові операції. Така ситуація в
значній мірі пов'язана із підвищенням ризику за опе�
раціями після фінансової кризи 2012 року. Тому за�
стосування нових видів кредитів в банківській прак�
тиці матиме безпосередній вплив на рівень конкурен�
тоспроможності самих банків та кредитоспромож�
ності і фінансової стійкості потенційних позичаль�
ників.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями дослідження кредитного забезпечення
підприємств, займалися такі вітчизняні та зарубіжні
вчені: М.Й. Малік, П.Т. Саблук, О.М. Онищенко, В.М. Алек�
сійчук, О.Є. Гудзь, М.Я. Дем'яненко, О.О. Непочатен�
ко, С.М. Колотуха, В. Хойер, Й. Шумпетер та інші. У їх
наукових працях знайшли відображення основні аспек�
ти вирішення проблеми удосконалення елементів меха�
нізму кредитної взаємодіях банківських установ та
підприємств. Разом із тим, окремі особливості та тен�
денції розвитку кредитної взаємодії банківських уста�
нов та підприємств (незважаючи на значну кількість
напрацювань) залишаються недостатньо вивченими, а
тому потребують подальшого дослідження.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
СТАТТІ

Метою написання статі є обгрунтування теоретич�
них засад організації та визначення шляхів удоскона�
лення роботи банків як цілісної системи, у механізмі
кредитної взаємодії із підприємницькими структура�
ми.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Різнобічне розширення асортименту кредитних по�
слуг, які визначають ефективність спрямування банкі�
вських позичок на задоволення виробничих потреб, з
нашої точки зору, слід вважати одним із визначальних
моментів у практичній реалізації механізму кредитного
забезпечення підприємницької діяльності. Даний асор�
тимент нині здебільшого обмежений видачею окремих
цільових кредитів, позаяк сучасна практика організації
кредитного процесу в ринкових умовах мала б передба�
чати більш широкий набір позичкових операцій, комп�
лекс яких міг би включати [1]:

— окремі цільові кредити, що мають разовий харак�
тер і призначені для обслуговування конкретних видів
господарських операцій (виробничого, торгово�посе�
редницького, експортно�імпортного чи іншого призна�
чення);

— кредитна лінія, що передбачає можливість надан�
ня кредитів клієнту протягом певного часу в межах заз�
далегідь узгодженого ліміту;

— овердрафт, при якому в разі виникнення у клієнта
потреби банком автоматично допускається поява дебе�
тового сальдо на поточному рахунку;

— факторинг, що передбачає купівлю банком у по�
зичальника права на отримання боргу з покупця за по�
ставлені йому товарно�матеріальні цінності;

— операції репо як придбання у клієнта цінних па�
перів з обов'язковим їх зворотнім викупом;

— іпотечний кредит, що надаються під заставу не�
рухомого майна;

— врахування векселів, що становить собою до�
строкову сплату суб'єкту господарювання належної
йому за векселем суми із наступним її отриманням з бор�
жника перепродажем векселя третій особі;

— авалювання векселів, тобто зобов'язання банку
оплатити вексель замість платника за цим векселем у
разі його неплатоспроможності;

— гарантовані кредити, що передбачають надання
права позичальнику звернутися до банку за отриман�
ням кредиту у заздалегідь визначеній сумі.

Ці та інші види позичкових операцій представляють
собою основу банківського продукту і чим різноманіт�
нішим є їх асортимент та чим вищою можливість банку
якісно надавати увесь спектр зазначених позик, тим
стійкішими є його позиції на ринку з огляду на істотну
конкуренцію між банківськими установами за надійно�
го позичальника [4].

Розширення спектру банківських кредитних послуг
в Україні, з нашої точки зору, можливе за умови реалі�
зації наступних основних заходів:

1. Оптимізації роботи банків щодо визначення
об'єкту кредитування.

2. Напрацювання банками дієвих методів кредиту�
вання з огляду на особливості джерел формування обо�
ротного капіталу підприємств.

3. Удосконалення діючих кредитних продуктів у ча�
стині: кредитування в межах кредитної лінії; овердраф�
тне кредитування; вексельне кредитування.

4. Впровадження "комбінованих" форми кредиту�
вання.

Як зазначалося вище, у вітчизняній банківській
практиці прийнято об'єкт, з приводу якого виникають
кредитні відносини, класифікувати за цільовим призна�
ченням: на інвестиційні та поточні потреби. Така кла�
сифікація банківських кредитів в практиці українських
банків не відображає конкретний об'єкт кредитуван�
ня, з приводу якого виникають кредитні відносини.
Більш аргументований підхід до класифікації банківсь�
ких кредитів у виробничі потреби суб'єктів господарю�
вання використовують у зарубіжній практиці банків
[5].

Рис. 1. Класифікація кредитів за об'єктами та методами кредитування
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Так, у відповідності до характеру виробничих по�
треб підприємств у кредитуванні прийнято розрізняти
дві групи кредитів: кредити, що опосередковують су�
купні потреби підприємств (кредитування укрупненого
об'єкту) та кредити, які надаються на окремі виробничі
потреби [2, с. 10].

Згідно з цією класифікацією до першої групи відно�
сять кредитування по овердрафту і розглядають пози�
ку, яку рекомендуємо називати кредит за укрупненим
об'єктом в межах кредитної лінії. Даний вид кредиту
видається під різноманітні об'єкти, що об'єднуються в
один (загальний, сукупний) об'єкт. До другої групи кре�
дитів відносять цільові та вексельні кредити (рис. 1)
(складено автором на основі [1; 2; 5].

Наведена класифікація банківських кредитів, на наш
погляд, більш цілісно відображає можливі напрямки
розміщення банківських ресурсів в розрізі об'єктів і ме�
тодів здійснення кредитування підприємницької діяль�
ності. Слід зазначити, що, з нашої точки зору, укрупне�
ний об'єкт слід розглядати як максимальну суму витрат
підприємства протягом певного періоду часу. Кожний
із вказаних видів позик має специфічний механізм ви�
дачі та погашення кредиту, регулювання межі заборго�
ваності, способи організації поточного та послідуючо�
го контролю, що повинно бути зафіксовано в кредитній
угоді.

Досить цікавим є досвід зарубіжних банків, які за�
стосовують певні механізми функціонування кредитних
ліній. Насамперед, це стосується: 1) порядку надання
кредитних ресурсів; 2) умов погашення кредиту; 3) прин�
ципів встановлення та стягнення процентних ставок;
4) варіантів зміни основних умов кредитування.

У зарубіжній практиці діють і так звані кредитні лінії
(evergreen). Угоди за ними відрізняються у різних кре�
дитних установах, однак незмінним для всіх залишаєть�
ся головна їх особливість — відсутність фіксованої дати
погашення кредитів. Постійні кредиті лінії приваблю�
ють позичальників максимальною гнучкістю, оскільки
банки зазвичай не посилають повідомлення позичаль�
нику, до тих пір поки його фінансове положення або
кон'юнктура ринку серйозно не погіршується. Це озна�
чає, що при нормальних умовах позичальник отримує
квазі�перманентне джерело коштів, яке не обтяжує його
графіками погашення. Тривалий період повідомлення
дозволяє легко знайти альтернативне джерело ресурсів.
Плата за ці ресурси дає переваги клієнту, оскільки бан�
ки, як правило, знижують плату в період повідомлення,
і вона стає навіть нижчою аніж ставки за довгостроко�
вими кредитами.

Оскільки більшість підприємств реального секто�
ру постійно потребують кредитів для покриття оборот�
ного капіталу з метою підтримки стабільності вироб�
ничого циклу, револьверні кредитні лінії погашаються
зазвичай однією сумою в кінці періоду. Таким чином,
банки, щоб пролонгувати кредитні ресурси, викорис�
товують графік погашення з метою контролю фінан�
сового стану позичальників. Для надійних позичаль�
ників банки можуть надати револьверні кредитні лінії
терміном на 5—10 років на загальні виробничі потре�
би. Встановлюючи такі лінії, банки залишають за со�
бою право контролю за цільовим використанням по�
зичених коштів.

Іншим напрямом розширення спектру банківських
кредитних продуктів є розвиток вексельного кредиту�
вання в Україні, що можливий за умови взаємовигідних
відносин між позичальником і банком — кредитором.
Слід зауважити, що кредитними вважаються вексельні
операції, котрі супроводжуються наданням або залу�
ченням грошових коштів проти векселів чи під забезпе�
чення векселями.

Так, до вексельних кредитів комерційних банків на�
лежать операції з урахування та переврахування век�
селів, а також надання позик під забезпечення векселя�
ми. Операція врахування (дисконту) векселів полягає у

купівлі банком векселя за іменним індосаментом у век�
селедержателя до настання строку платежу. При цьо�
му банк стає повноправним власником векселя з усіма
правилами й обов'язками згідно з вексельним правом, а
векселедержатель отримує суму векселя, зменшену на
величину банківської процентної ставки (дисконтом), а
також накладних витрат на здійснення операції. За еко�
номічним змістом дана операція являє собою трансфор�
мацію комерційного кредиту у кредит банківський, адже
купівля банком векселя рівнозначна кредитуванню век�
селедержателя на строк, що залишився до погашення
векселя.

У якості важливого напряму розвитку нових форм
банківського кредитування підприємницьких структур
можна було б запропонувати так звану "комбіновану"
форму кредитування, яка б поєднувала різні методи
надання позичок клієнтам, полегшуючи останнім дос�
туп до кредитних ресурсів банку та спрощуючи загаль�
ну процедуру організації кредитних відносин, передба�
чену нами у такому внутрішньобанківському документі
як Регламент кредитного забезпечення підприємниць�
кої діяльності [3, с. 11].

Які ж базові методи кредитування можна було б
використати у якості формоутворюючих для "комбіно�
ваного" кредитування підприємницької діяльності? На�
самперед мова може йти про поєднання в рамках одно�
го кредитного договору у взаєминах із конкретним по�
зичальником наступних форм кредитування: вексельно�
го кредиту і кредиту за кредитною лінією або ж поєднан�
ня вексельного кредиту із револьверним способом на�
дання позичок.

Вексельний кредит може стати досить зручним спо�
собом організації кредитування підприємств за умови
активного розвитку і належного нормативно�правого
забезпечення усіх процедур, що супроводжують обіг
векселів в країні. При цьому банк достроково викупо�
вує (тобто обліковує) вексель, а векселедержателю на�
дається кредит у розмірі суми визначеної номіналом
векселя за мінусом облікового процента і банківської
комісії. Спрощення процедури при такому способі кре�
дитування полягає у тому, що забезпеченням слугує сам
вексель, а оцінка кредитоспроможності позичальника
суттєво полегшується за умови надійності векселедав�
ця.

За подібних умов "комбінована" форма кредитуван�
ня полягає у тому, що позичальнику, котрий регулярно
користується вексельними кредитами банку, може бути
автоматично відкрита кредитна лінія, величина ліміту за
якою може визначатися як обсяг середньомісячного,
середньоквартального або середньорічного (залежно
від конкретних обставин) обороту даного підприємства
за вексельними операціями. При цьому величина плати
за користування кредитною лінією може бути встанов�
лено на рівні, аналогічному до процентної ставки за век�
сельним кредитом або нижчому за неї, що суттєво спро�
щує процес організації кредитного забезпечення
підприємств.

Ще більш простим способом організації "комбіно�
ваного" кредитування можна вважати поєднання век�
сельного і револьверного методів надання позичок. За
таких умов сума вексельного кредиту слугує основою
для визначення початкового ліміту видачі позичок, кот�
рими клієнт може користуватися певний період часу
відповідно до попередньої домовленості із банком про
револьверний кредит (або взагалі без обмежень часу при
збереженні певних умов надійності позичальника).
Підприємство може вільно користуватися кредитом у
межах ліміту без додаткових переговорів та оформлень,
а періодичне погашення позичок автоматично віднов�
лює вільний ліміт кредитування.

Останнім часом спостерігається певна тенденція
збільшення частки кредитів банків, спрямованих на
потреби дрібного товаровиробника. В той же час у ба�
гатьох вітчизняних банках не має спеціалізованих
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підходів щодо мікрокредитування, що часто усклад�
нює процес прийняття рішень. Зазначимо, що понят�
тя мікро�кредиту або малого кредиту досі не визна�
чено українським законодавством, хоча для комерц�
ійних банків і для Національного банку України таке
визначення є необхідним аби спростити схему видачі
"малих" кредитів.

ВИСНОВКИ
Нині в умовах функціонування в Україні банків з

іноземним капіталом з більш професійними менедже�
рами, складнішими продуктами та послугами, саме такі
підходи до розширення асортименту та покращення
якостей кредитних продуктів, набувають особливої ак�
туальності, оскільки дозволять посилити конкурентні
переваги вітчизняних банків. Іншим, не менш важливим,
моментом, на якому слід наголосити, є активізація бан�
ківських установ у напрямі кредитного забезпечення
підприємницької діяльності, що, в цілому, призведе до
розвитку приватної ініціативи і, як наслідок, сприятиме
економічному зростанню в Україні.

Загалом, проаналізовані вище, кредитні продук�
ти банківських установ для суб'єктів підприємниць�
кої діяльності свідчать про необхідність посилення
діяльності банків в частині адаптації світового досві�
ду до діючої практики, з одного боку, а з іншого —
потребують подальшого удосконалення вже освоєних
вітчизняними банками методів провадження кредиту�
вання.

Урахування світових тенденцій взаємодії банківсь�
кого та реального сектору дає можливість зосередити
увагу банків на певних напрямах адаптації зарубіжного
досвіду до умов вітчизняної практики кредитування
суб'єктів підприємницької діяльності.

По�перше, потребують збільшення обсяги супро�
відних банківських послуг для підприємств та бізне�
су, а саме: індивідуальна робота комерційного бан�
ку із клієнтурою у якості консультаційного партне�
ра; надання інформаційних послуг; інтернет�банкінг
тощо.

По�друге, необхідно впроваджувати практику сис�
тем пільгового кредитування при освоєнні високотех�
нологічних виробництв.

По�третє, слід вирішити проблему правового регу�
лювання системи кредитних гарантій для підприємниц�
тва.

По�четверте, потребує розширення асортименту
кредитних продуктів і поліпшення якості їх надання.

Так, активне позиціонування банків на ринку послуг
для підприємств потребує не тільки певних змін у сфері
управління банком, але й здійснення значного обсягу
робіт щодо планування майбутніх потреб таких клієнтів
в інформаційних технологіях, а також перетворень у
маркетинговій політиці. Для більш повної відповідності
потребам нової пріоритетної групи клієнтів необхідно
визначити перелік послуг, які користуються найбільшим
попитом і максимально відповідають потребам
підприємств, а також вирішити, який вид інформацій�
ної та консультаційної підтримки буде користуватися
максимальним попитом та може позитивно впливати на
конкурентоспроможність клієнтів.

Зважаючи на те, що розвиток партнерських відно�
син у сфері підприємництва та бізнесу стало елементом
рекламних акцій багатьох банків, реальні зміни в цьому
секторі проходять всеодно достатньо повільно.

У портфель банківських продуктів для компаній
різного розміру, необхідно включати: інвестиційний
консалтинг, організацію першопочаткових публічних
розміщень акцій, різноманітні послуги за міжнарод�
ними платежами, перевірку стану рахунків з робочих
місць, спеціальні кредитні лінії, гібридні рахунки,
тощо.

На наш погляд, необхідно внести якісні зміни і до
порядку обслуговування підприємств та бізнесу щоб

навіть "найменші" клієнти отримали власних менеджерів
— "менеджерів по взаємовідносинах", які б індивідуаль�
но працювали із кожним підприємцем.

Можна запровадити також політику, коли банк
позиціонує себе у якості консультаційного партнера
для малих підприємств, індивідуально працюючи із
клієнтурою. При цьому таким консультантам у банку
можна надати широкі повноваження. Зокрема менед�
жери по взаємовідносинах можуть приймати рішен�
ня про видачу кредиту, виступати в ролі фінансового
радника, консультанта з питань проектного менедж�
менту або маркетингу. У той же час стосовно вітчиз�
няних умов розвитку бізнесу, не потрібно переоціню�
вати можливості таких менеджерів, адже реально
вони навряд чи зможуть дати конкретні відповіді за
щоденнім управлінням бізнесом клієнта, наприклад,
порекомендувати надати перевагу тому чи іншому
проекту.

Прикладом подібного сприяння можуть стати про�
гнози макроекономічних тенденцій або зведення даних
про стан економіки регіону або підгалузі, в котрій опе�
рує мале підприємство.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сьогоднішніх умовах розвитку економіки Ук�

раїни особливого значення набуває проблема інтег�
рації до світової господарської системи. На цьому
шляху однією з найважливіших задач є формування
нового торгівельного режиму, інтегрованого у світо�
вий економічний простір.  Курс на активізацію
зовнішніх зв'язків економічних суб'єктів України
всебічно підтримується з боку держави. З одного
боку, стратегічним завданням є зростання зовнішнь�
оторговельного обороту, підвищення експорту то�
варів та забезпечення позитивного сальдо. З іншого
боку, українська економіка вимагає залучення іно�
земного капіталу для оновлення виробничої бази
підприємств, впровадження нових технологій.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
охоплює торгові операції, рух капіталу, міграцію ро�
бочої сили, обмін технологіями та знаннями тощо.
За роки незалежності на державному рівні було
здійснено низку важливих заходів щодо лібералізації
зовнішньоекономічної діяльності в Україні, розши�
рення прав підприємств і організацій у цій сфері. Зов�
нішньоекономічна діяльність є не тільки складовою
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господарської діяльності підприємства, але й фак�
тором зростання економіки країни та регіонів,
сприяє інтенсифікації розвитку інтеграційних про�
цесів на міждержавному рівні.

Зростання ролі регіонів в соціально�економічно�
му розвитку України, децентралізація загальних
функцій управління економікою обумовлюють поси�
лення відповідності регіонів за стан та розвиток роз�
ташованого на їх території економічного потенціа�
лу. Завданням регіональних органів влади є створен�
ня соціально�економічних умов для розвитку всіх
сфер економіки, видів діяльності та підприємств, не�
залежно від форм власності. Отже, актуальною на�
уковою задачею є дослідження проблем стимулю�
вання зовнішньоекономічної діяльності підприємств
на регіональному рівні і розробка відповідних за�
ходів.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Різним аспектам та напрямкам розвитку зовніш�

ньоекономічної діяльності присвячені роботи відо�
мих вчених [1—5]. Науковими дослідженнями охоп�
лено більшість питань, що стосуються розвитку зов�
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нішньоекономічних відносин підприємств і органі�
зацій України, але вивчення проблеми не можна вва�
жати всебічним. Недостатньо опрацьованими зали�
шаються проблеми комплексного узгодженого роз�
витку зовнішньоекономічної діяльності підприємств
регіону.

МЕТА СТАТТІ
Ціллю статті є дослідження теоретичних та при�

кладних засад стимулювання розвитку зовнішньое�
кономічної діяльності підприємств Херсонської об�
ласті.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Україна є однією з найбільших за територією

європейських держав з розвинутим економічним, на�
уково�технічним та інтелектуальним потенціалом.
Територією країни проходять чотири міжнародні
транспортні коридори. Існує мережа морських
портів, через які здійснюється майже чверть зовні�
шньоекономічних операцій.

В останні роки спостерігається стабільний ріст
зовнішньоекономічного обороту, при чому ріст
імпорту випереджає зростання експорту [6]. За ре�
зультатами 2006 р. експорт товарів склав 38367,7 млн
дол. США, що на 12,1 % більше ніж у попередньому
році, імпорт — 45034,5 млн дол. США (ріст на 24,6%).

Зовнішньоторговельні операції проводились з
партнерами із 213 країн світу. Основними партнера�
ми України залишаються Російська Федерація, Іта�
лія, Туреччина, Польща, Німеччина, Білорусь, США,
Туркменістан, Китай.

Дослідження експортно�імпортних операцій за
регіонами України показало, що за показниками ак�
тивності зовнішньоторговельних операцій провідне
місце займають промислово розвинуті регіони — До�
нецька, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська
області та м. Київ.

Херсонська область займає 21 місце за експор�
том товарів у 2006 р., випереджаючи Хмельницьку,
Кіровоградську та Чернівецьку області. За імпортом
товарів Херсонська область знаходиться на 23 місці,
випереджаючи Тернопільську, Кіровоградську об�
ласті та м. Севастополь [6].

У 2006 р. зовнішньоторговельні операції з това�
рами підприємства області  здійснювали 211
підприємств області з партнерами 95 країн світу. За
результатами 2006 р. експорт товарів Херсонської
області склав 245,6 млн дол. США, що на 4,7 % більше
ніж у 2005, імпорт склав 151,4 млн дол. США (зріс на
51,2 %).

Значна частка експорту припадала на поставки
продуктів рослинного походження — 26 %, механіч�
ного та електричного обладнання — 21 %, металів та
виробів з них — 15 %, транспортні засоби та шляхо�
ве обладнання — 13 %, готові харчові продукти — 9
%. Найбільші поставки на експорт здійснювали ТОВ
"Механічний завод", ВАТ "Херсонський суднобуді�
вний завод", ВАТ "Херсонський комбінат хлібопро�
дуктів", НВПП "Днепр�2", ЗАТ "Завод крупних елек�
тричних машин", ТОВ "Дабл Ю Джей�Херсон", ВАТ
"Каховський завод електрозварювального устатку�
вання", ЗАТ "Чумак" [7].

В імпорті товарів переважають енергоносії та то�
вари легкої промисловості. Найбільші обсяги імпор�
тних товарів були з Росії — 17,5 %, Китаю — 14 %,
Туреччини — 11 %, Німеччини — 10,5 %.

Ділова активність підприємств області у сфері
зовнішньої економіки постійно зростає, однак по�
дальший розвиток зовнішньоекономічної діяльності
підприємств регіону вимагає відповідної державної
підтримки.

Активізація зовнішньоекономічних зв'язків під�
приємств Херсонщини є важливим стратегічним зав�

данням розвитку економіки регіону. У вирішенні цієї
проблеми мають прийняти участь органи регіональ�
ної влади з метою забезпечення сприятливих умов
для експортерів та захисту внутрішнього ринку від
небажаної конкуренції. Дії регіональної влади ма�
ють спиратися на ретельно розроблену та обгрунто�
вану стратегію розвитку зовнішньоекономічної
діяльності.

Для прийняття рішення щодо вибору напрямів роз�
витку зовнішньоекономічної діяльності підприємств
регіону можна використовувати експертні методи, зок�
рема матрицю "якісного" стратегічного аналізу, яку ще
називають матрицею SWOT. SWOT�аналіз — є одним
з самих розповсюджених методів стратегічного управ�
ління. І хоча, як всі інтуїтивні методи, він не позбавле�
ний певних недоліків (неточність передбачень та про�
гнозів), SWOT�аналіз дозволяє надати найбільш за�
гальну оцінку стану економічної системи і обрати
прийнятну стратегію.

Використовуючи інструментарій SWOT�аналізу
можна визначити стратегічні пріоритети розвитку
зовнішньоекономічної діяльності Херсонської об�
ласті:

Сильними сторонами області є:
1. Вигідне геополітичне розташування. Терито�

рією області проходять важливі транспортні шляхи
з Європи в Азію та у зворотному напрямку.

2. Область має розвинутий транспортно�до�
рожній комплекс. Наявність міжнародних автотран�
спортних магістралей, що поєднують країни Європи
з південними областями Росії та країнами Кавказу,
морських портів (м. Херсон, м. Скадовськ), річково�
го порту (м. Херсон), міжнародної поромної пере�
прави (м. Скадовськ) складають потужний резерв
розвитку. Можливість цілорічного судноплавства
забезпечує привабливість регіону як транспортного
центру на півдні України.

3. Сприятливі природно�кліматичні умови. Хер�
сонщина має унікальні рекреаційні ресурси. На�
явність виходу до Чорного та Азовського морів, істо�
ричні місця і пам'ятники, біосферний заповідник "Ас�
канія�Нова", придніпровські плавні надають широкі
можливості для розвитку туризму, рекреації та оз�
доровлення.

4. Наявність підприємств, що належать до основ�
них галузей народногосподарського комплексу. Гос�
подарство області має агроіндустріальний характер.
Причому на фоні занепаду промисловості, все більшу
роль у економіці області відіграє сільське господар�
ство. Домінуючу роль за своїм значенням має зер�
нове виробництво. До особливостей сільського гос�
подарства області можна також віднести наявність
поширеної меліоративної системи. Спостерігається
розвиток харчової промисловості та переробки
сільськогосподарської продукції.

5. Промислові підприємства області належать до ви�
сокотехнологічних галузей. Розвинуте суднобудування,
машинобудування, текстильна промисловість та інші га�
лузі, продукція яких має високий попит на внутрішньо�
му та міжнародних ринках. Наявність потужної науко�
вої бази дозволяє удосконалювати виробничі технології
і організацію діяльності підприємств [8].

До слабких сторін можна віднести:
1. Нестабільність та невизначеність законодавчих

актів, відсутність фінансових та податкових сти�
мулів, різкі та непередбачувані зміни в податковій
політиці.

2. Відсутність чіткого ефективного механізму
державної підтримки зовнішньоекономічної діяль�
ності.

3. Перевага сировини у структурі експорту.
4. Слабка методична та нормативна база обгрун�

тування пропозицій щодо міжнародного співробіт�
ництва.
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5. Недостатній рівень надходження іноземних
інвестицій, низька інвестиційна привабливість.

Можливості розвитку:
1. Існує резерв і можливість залучення інозем�

них інвестицій у галузі економіки області, зокрема у
промисловість і АПК.

2. Підприємства області мають сталі технологічні
зв'язки із підприємствами країн СНД, що є переду�
мовою розширення зв'язків та міжгалузевої інтег�
рації.

3. Оптимізація структури зовнішньоекономічних
операцій у напрямі збільшення експорту, підвищен�
ня частки готових виробів у експорті товарів.

4. Розширення асортименту та підвищення якості
послуг підприємств інфраструктури зовнішьоеконо�
мічної діяльності.

5. Створення спільних підприємств, виробничих
та фінансових об'єднань різних організаційно�пра�
вових форм.

6. Розвиток транспортної інфраструктури, за�
лучення транзитних вантажопотоків.

Загрози:
1. Погіршення фінансово�економічного стану

підприємств області.
2. Погіршення інвестиційного клімату регіону,

економічної або екологічної ситуації.
3. Посилення залежності підприємств області від

іноземних партнерів, зокрема від постачання даваль�
ницької сировини.

4. Посилення сировинної спрямованості госпо�
дарства області.

При обгрунтуванні стратегічних напрямків роз�
витку зовнішньоекономічної діяльності підприємств
Херсонської області та виборі засобів державної
підтримки слід враховувати специфічні особливості
господарства регіону. До факторів, що стосуються
специфіки регіону слід віднести:

— нерозвиненість ринкової інфраструктури і, як
наслідок, дефіцит достовірної комерційної, юридич�
ної та ринкової інформації;

— відсутність чітко визначених пріоритетних га�
лузей, несистемність та відсутність координації зов�
нішньоекономічної діяльності;

— відсутність ефективної співпраці суб'єктів під�
приємницької діяльності з органами влади. З цієї
причини регіональні та місцеві органи влади не от�
римують оперативної інформації про результати
діяльності підприємств, здійснювані проекти, а отже,
не мають можливості контролювати та сприяти роз�
витку зовнішньоекономічної діяльності;

— низька правова і підприємницька культура, по�
рушення умов договорів;

— високий рівень витрат на виробництво та реа�
лізацію продукції, енергоємність виробничих про�
цесів, що веде до зниження конкурентоспромож�
ності;

— спад інноваційної активності, що веде до зни�
ження виробництва високотехнологічних конкурен�
тоспроможних видів продукції.

Активізація зовнішньоекономічної діяльності є
найважливішою передумовою стабілізації і економ�
ічного зростання всього господарського механізму
області. Тому головною метою регіональної влади
має стати створення сприятливих правових, еконо�
мічних, організаційних і соціальних умов для забез�
печення сталого розвитку зовнішньоекономічних
зв'язків підприємств та організацій економічної та
соціальної сфери регіону.

Для вирішення завдань розвитку зовнішньоеко�
номічної діяльності слід сформувати систему цілей
розвитку з точки зору інтересів регіону. Стратегіч�
ними цілями розвитку є наступні. Вищою ціллю є за�
безпечення соціально�економічного розвитку та по�
кращення якості життя населення регіону. Орієнти�

ром при цьому мають бути не норми споживання і не
платоспроможний попит, а реальні потреби.

Короткострокові цілі розвитку можна сформу�
лювати наступним чином:

— стабілізація економіки регіону і нарощування
виробництва продукції;

— досягнення повнішого використання існуючих
виробничих потужностей та трудових ресурсів;

— поступове технічне переозброєння і реконст�
рукція виробництва;

— активізація діяльності підприємств щодо ви�
робництва продукції на експорт та продукції, що
здатна замінити імпортну.

Пріоритетами розвитку господарства Херсонсь�
кої області, що визначають напрями активізації
зовнішньоекономічної діяльності є:

— виробництво конкурентоспроможної про�
дукції машинобудування, зокрема машин, обладнан�
ня та комплектуючих;

— сільськогосподарське виробництво зернових,
баштанних та інших культур. Актуальною пробле�
мою, яка потребує вирішення, є відродження скотар�
ства.

— харчова промисловість та переробка сільсько�
господарської продукції. Потреби розвитку зовні�
шньоекономічної діяльності вимагають розширення
асортименту вироблюваної продукції, підвищення її
конкурентоспроможності на зовнішньому ринку;

— економічна інфраструктура, зокрема розвиток
транспортних послуг, інформаційних мереж, консал�
тингової діяльності;

— туристична сфера, розвиток рекреаційних те�
риторій, розбудова сервісу.

Підтримка зовнішньоекономічних зв'язків має
стати органічною складовою регіонального економ�
ічного механізму. Стимулювання зовнішньоеконом�
ічної діяльності має здійснюватись у наступних на�
прямах:

— підтримка кадрової складової зовнішньоеко�
номічної діяльності;

— забезпечення доступу до інформаційних ме�
реж загального користування або формування спец�
іалізованих регіональних і міжрегіональних систем
бізнес�інформації;

— створення сприятливих умов розвитку інфра�
структури зовнішньоекономічної діяльності підпри�
ємств і організацій, які підтримують зовнішньотор�
говельні зв'язки;

— сприяння залученню іноземних інвестицій у
економіку області, створення вільних економічних
зон, технопарків та інших трансферних фірм, які
сприяють залученню зарубіжних інвестицій;

— створення системи аналізу та прогнозування
зовнішньоекономічної активності підприємств об�
ласті з метою сприяння;

— ширше використовувати закордонний досвід,
виконувати спільні міждержавні проекти на взаємо�
вигідних умовах.

Херсонська область має сприятливі умови для
розвитку міжнародних відносин. Тому регіональна
зовнішньоекономічна політика має здійснюватись
через:

— розширення інформаційно�рекламної роботи
щодо розповсюдження відомостей про зовнішньо�
торговельний потенціал регіону з метою встановлен�
ня ділових контактів;

— налагодження взаємодій з міжнародними
організаціями TACIS, ЕБРР, USAID та іншими для ак�
тивізації інвестиційних процесів в області, зокрема
для підтримки розвитку підприємств малого та се�
реднього бізнесу;

— розробку регіональної програми консалтинго�
вої допомоги місцевим підприємствам з питань ут�
ворення спільних підприємств та реалізації продукції
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на зовнішньому ринку, підготовки бізнес�планів за
міжнародними стандартами, пошуку фінансових ре�
сурсів для реалізації проектів.

Для активізації зовнішньоекономічної діяльності
необхідно більш повно використовувати можливості
фінансово�кредитної сфери області. Доцільно перед�
бачити заходи по стимулюванню банківських та не�
банківських фінансових установ щодо участі у фінан�
суванні і страхуванні зовнішньоекономічних опе�
рацій.

В Україні традиційно застосовується програмне
регулювання економіки, тому ключовим моментом
повинно стати створення Програми розвитку зовні�
шньоекономічної діяльності. Програмний підхід зап�
роваджуваний з часів планової економіки довів свою
дієздатність, хоча його дієвість цілком залежить від
механізму реалізації програми, контролю за проце�
сом реалізації і своєчасного регулюючого впливу.
Стимулюючий вплив влади на розвиток зовнішньое�
кономічної діяльності підприємств Херсонської об�
ласті має здійснюватись у рамках регіональної про�
грами за етапами.

На першому етапі стратегічною метою має стати за�
безпечення довіри іноземних партнерів та інвесторів до
підприємств регіону та органів державного управління.
Необхідно активізувати пропагандистську діяльність,
рекламу суб'єктів господарського комплексу регіону на
зарубіжних ринках як потенційних контрагентів у зовн�
ішньоекономічних операціях, прискорити темпи налагод�
ження зовнішніх зв'язків.

На другому етапі необхідно забезпечити конку�
рентоспроможність підприємств регіону на внутрі�
шньому та іноземних ринках.

На третьому етапі слід забезпечити системність
здійснення зовнішньоекономічних операцій, узгоди�
ти географічні напрями і номенклатуру товарів із
інтересами регіону та держави.

Нові напрями і форми розвитку економічних
зв'язків вимагають перегляду принципів, що повинні
бути покладені в основу регулювання:

— дотримання норм законності, прийнятих у де�
мократичному суспільстві;

— відповідність інтересам розвитку соціально�
економічної системи держави;

— гармонізація економічних інтересів підпри�
ємств, регіону та держави;

— забезпечення економічної і соціальної ефек�
тивності;

— узгодження регіонального і галузевого під�
ходів;

— повнота використання ресурсів;
— дотримання екологічних норм.
У перспективі слід приділяти увагу удосконален�

ню розміщення продуктивних сил, що повинне не
тільки відповідати потребам підвищення ефектив�
ності виробництва, але й розвитку регіонів. Необхі�
дно передбачити покрашення структури територі�
ально�виробничих комплексів.

ВИСНОВКИ
Стимулювання зовнішньоекономічної діяльності

є об'єктивною необхідністю для економічного рос�
ту Херсонської області. Для успішної реалізації про�
грами розвитку необхідно усвідомити важливість та
складність завдань. Спільна робота місцевих органів
влади з парламентом та урядом України забезпечить
результативність реалізації розвитку зовнішньоеко�
номічної діяльності підприємств регіону.

У результаті реалізації запропонованих заходів
в області можливе створення передумов виведення
зовнішньоекономічної діяльності на траєкторію
сталого зростання.

Подальші дослідження, необхідно спрямовувати
на остаточне доопрацювання програми стимулюван�

ня зовнішньоекономічної діяльності, створення си�
стеми моніторингу за виконанням заходів програми
та корегування завдань відповідно до змін в еко�
номіці області.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідження проблем безробіття, і особливо у розрізі

причин його виникнення є важливим науково�практичним
завданням. Циклічне, фрикційне та структурне — це види
безробіття, які мають свої особливості прояву, а відтак,
потребують спеціальних заходів з їхнього подолання. В той
же час події, що сьогодні відбуваються в Україні, основну
увагу у контексті вказаної проблематики переносять на такі
області, як Донецька та Луганська.

Аналіз наукових досліджень та публікацій засвідчує, що
в різні часи проблемам формування ринку праці, регулю�
вання зайнятості та безробіття були присвячені праці бага�
тьох вчених�економістів як вітчизняних, так і зарубіжних,
зокрема, В. Близнюк, С. Бандура, О. Грішнової, Е. Лібанової,
Л. Лісогор, В. Онікієнко, І. Петрової, В. Гімпельсона, Р. Ка�
пелюшнікова, А. Коровкіна, Р. Джекмана (R. Jackman),
Р. Торві (R. Turvey) та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Віддаючи належне цінності попередніх наукових здо�

бутків, вважаємо, що сьогодні перш за все назріла нагальна
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Здійснено аналіз динаміки та масштабів безробіття в Донецькій і Луганській областях, що дозволило виявити
особливості прояву останнього, оцінити структурну асиметрію між пропозицією й попитом на працю, а також запроJ
понувати актуальні вектори формування та реалізації державної політики з подолання й обмеження проблем безроJ
біття цього регіону. Спрогнозовано вплив різних сценаріїв відродження Донбасу на рівень регіонального безробіття.

The analysis of the dynamics and extent of unemployment in the Donetsk and Lugansk regions was done, this analysis
allowed us to reveal the features of the unemployment, and to evaluate the structural asymmetry between supply and demand
for labor, and we are going to propose the relevant vectors of formation and implementation of public policies of overcoming
and limitations of unemployment's problems in the region. We have prepared forecast concerning impact of different scenarios
Donbass's revival to the level of regional unemployment.
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необхідність актуалізувати оцінку (в тому числі й перспек�
тивну) динаміки та масштабів безробіття в Донецькій і Лу�
ганській областях, що дозволить виявити особливості про�
яву останнього, оцінити структурну асиметрію між пропо�
зицією й попитом на працю, а також запропонувати акту�
альні вектори формування та реалізації державної політи�
ки з подолання й обмеження проблем безробіття Донбасу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Рівень безробіття характеризує, на скільки економіка

недовикористовує трудові ресурси, а також ступінь пере�
вищення пропозиція праці над попитом на неї. Так, до кри�
зового періоду (2008—2009 рр.) рівень безробіття в До�
нецькій області був нижчим, ніж у середньому по Україні,
тоді як в Луганській області цей показник наближався до
середньоукраїнських. Після кризи ці співвідношення зміни�
лись на протилежні (рис. 1).

У залежності від причин в загальному безробітті виді�
ляють наступні його види: циклічне, фрикційне і структур�
не. Два останні в сукупності утворюють природне безробі�
ття [1, с. 157].

Циклічне безробіття пов'язане з коливанням діло�
вої активності [1]. Воно виникає тоді, коли падіння су�
купного попиту на товари та послуги призводить до
зменшення виробництва й відповідно викликає ско�
рочення сукупного попиту на працю. Цей вид безро�
біття викликаний фактичною відсутністю вільних ро�
бочих місць при значній кількості безробітних.

Для вимірювання рівня циклічного безробіття ви�
ходимо з того, що останнє представляє собою різни�
цю між загальним рівнем безробіття та природним. У
ході дослідження були зроблені відповідні розрахун�
ки та встановлено, що природний рівень безробіття
для економіки України та її регіонів у різні роки
(2005—2013 рр.) становив 3—4,4% до економічно актив�
ного населення у віці 15—70 рр. З урахуванням цього
на рисунках 2 та 3 представлено динаміку рівня цик�
лічного безробіття у Донецькій та Луганській облас�
тях відповідно.

Масштаби і тривалість циклічного безробіття зро�
стають під час спаду виробництва і знижуються під
час піднесення. Зіставлення темпів зростання валово�

* Джерело: складено автором за даними офіційного сайту Держав�
ної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим досту�
пу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Рис. 1. Динаміка рівня безробіття (за методологією МОП), % до
економічно активного населення у віці 15—70 років
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го регіонального продукту з динамікою рівня циклічного
безробіття в досліджуваних областях підтверджує цю за�
кономірність (рис. 2, 3).

Для зменшення негативних наслідків циклічного безро�
біття необхідно проводити економічну політику, спрямо�
вану на підвищення сукупного попиту. Вона може втілюва�
тися шляхом зменшення податків, надання податкових пільг
для компаній, які створюють тимчасові робочі місця, прий�
няття і виконання спеціальних програм забезпечення зай�
нятості населення, які фінансуються державою, заохочен�
ня інвестицій у модернізацію виробництва з метою підви�
щення конкурентоспроможності продукції, стимулювання
експорту.

Фрикційне безробіття пов'язане з пошуками і очікуван�
ням роботи [1, с. 157]. Це безробіття серед осіб, для яких
пошук місця роботи, що відповідає їхній кваліфікації й інди�
відуальним перевагам, потребує певного часу.

Інформація про вакансії і претендентів на робочі місця
недосконала і її поширення потребує певного часу. Тери�
торіальне переміщення робочої сили також не може бути
моментальним. Частина працівників звільняється за влас�
ним бажанням у зв'язку зі зміною фахових інтересів, місця
проживання тощо. Тому фрикційне безробіття носить пе�
реважно добровільний і короткостроковий характер: у цієї
категорії безробітних є "готові компетенції" до роботи, які
можна продати на ринку праці.

Способом зниження цього виду безробіття є збільшен�
ня прозорості ринку праці та підвищення мобільності тру�
дових ресурсів.

Фрикційне безробіття непомітно переходить в іншу ка�
тегорію, яку називають структурним безробіттям [1, c. 157].
Досліджуючи природу цього явища, Р. Торві (R. Turvey)
описує його як невідповідність між наявними вакантними

робочими місцями та кількістю безробітних таким чином,
що якби останнім були доступні необхідні навики і/або вони
були достатньо мобільні, то рівень безробіття б знизився
[2].

Структурне безробіття виникає внаслідок:
— технологічних змін;
— змін у структурі попиту, а відтак, і виробництва про�

дукції та послуг різних галузей економіки1;
— у тому випадку, коли ринок праці не встигає присто�

суватися до цих коливань через низьку мобільність робо�
чої сили, неефективну систему професійної підготовки та
перепідготовки кадрів, а також недосконалість інформації
про можливі вакансії, до якої має доступ безробітний.
Відтак, якщо циклічне безробіття є наслідком відсутності
попиту на робочу силу, то структурне пов'язано з нездат�
ністю ринку праці повністю і якісно задовольнити існую�
чий попит на працю.

Структурні зміни в попиті на робочу силу та її пропо�
зиції (кількість вільних робочих місць (вакантних посад), про
які повідомили роботодавці2 та чисельність безробітного на�
селення відповідно) у випадку їх помітного розходження
призводять до структурних дисбалансів на національному
та локальних ринках праці, тобто ситуацій, коли професій�
но�кваліфікаційна, освітня, галузева або регіональна струк�
тури безробітного населення не збігаються з відповідними
структурами вакантних робочих місць.

Для кількісного вимірювання структурних дисбалансів
на вітчизняному ринку праці нами розраховано рівень
структурного безробіття (регіонального та галузевого),
згідно підходу, запропонованого авторами Р. Джекманом
(R. Jackman) і С. Рупером (S. Roper) в їхній праці [3]. Зазна�
чений показник відображає, в якій мірі існуюче на регіо�
нальному чи галузевому ринках праці безробіття пояс�

Рис. 2. Динаміка рівня циклічного безробіття
у Донецькій області, 2005—2013 рр.,

у % до економічно активного населення

Джерело: розраховано автором за даними офіційного сайту
Державної служби статистики України [Електронний ресурс] —
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Рис. 3. Динаміка рівня циклічного безробіття
у Луганській області, 2005 — 2013 рр.,

у % до економічно активного населення

Джерело: розраховано автором за даними офіційного сайту
Державної служби статистики України [Електронний ресурс] —
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

________________________________________
1 З двох вищезазначених причин незбалансованості структури пропозиції та попиту на працю, пріоритет сьогодні в Україні

належить нерівномірним змінам попиту на галузеву продукцію.
2 Необхідно відзначити, що статистика кількості вільних робочих місць (вакантних посад), про які повідомили підприємства,

установи, організації державну службу зайнятості з ряду причин не відображає всієї потреби в робочій силі. В своєму дослідженні
ми виходили з припущення, що рівень незареєстрованих вакансій суттєво не відрізняється за секторами економіки України.
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нюється якісною невідповідністю характе�
ристик попиту та пропозиції робочої сили.

Результати розрахунків узагальнено та
представлено на рисунках 4—9.

Зокрема на рисунку 4 відображено
дані, щодо динаміки обсягу регіональних
структурних безробітних, тобто фактично
кількість безробітних, яких необхідно пе�
ремістити в інші регіони для досягнення
структурної рівноваги.

Максимальне значення вказаного по�
казника збігається з періодом фінансово�
економічної кризи, що відбувається на фоні
зростання загальної чисельності безробіт�
них (+38% проти 2007 р.) та істотного ско�
рочення попиту на робочу силу (кількість
вакансій скоротилась на 61,2% порівняно з
2007 р.). А вже з 2010 р. рівень регіонально�
го структурного безробіття поступово зни�
жується (з 3,69% в 2009 р. до 2,34% в 2013
р.), що відповідає тенденції скорочення і за�
гального рівня безробіття (з 8,8% в 2009 р.
до 7,2% в 2013 р.) [4].

У цілому, як видно на рис. 6, протягом
досліджуваного періоду частка регіональ�
ного структурного безробіття в загальній кількості безро�
бітних була доволі стабільною (коефіцієнт варіації стано�
вить 12,7% або 8,9% — за умови неврахування кризового
2009 р.), а з огляду на отримані значення, можна говорити
про постійне існування в економіці України біля третини
безробітних, які за своєю регіональною приналежністю не
відповідали пропонованим їм вакансіям.

Регіональне структурне безробіття, продиктоване ко�
н'юнктурними змінами в регіональних економіках, обме�
жується в першу чергу можливостями міжрегіональних пе�
реміщень робочої сили та недосконалістю інформаційної
інфраструктура, яка б забезпечувала суб'єктів ринку необ�
хідними даними стосовно пропозиції та попиту на працю.

Протягом досліджуваного періоду (2000—2013 рр.) Лу�
ганська і особливо Донецька області майже завжди були
серед регіонів з найбільшими структурними дисбалансами
(рис. 4—6). Так, до 2009 р. для Донецької області була ха�
рактерною ситуація, за якої відносно великій кількості ва�
кантних робочих місць відповідав невисокий рівень безро�

бітних. Після кризи характер співвідношення цих показ�
ників змінився на протилежний. В Луганській же області
протягом всього досліджуваного періоду зберігалась си�
туація, за якої відносно високий рівень безробіття поєдну�
вався з відносно малою кількістю вакантних робочих місць.

Характер процесів руху (прийому, вибуття) робочої
сили на ринках праці не в останню чергу впливає на струк�
турні дисбаланси. Так, у Донецькій і Луганській областях
встановилась значима від'ємна кореляційна залежність між
інтенсивністю руху робочої сили та кількістю безробітних
на одну вакансію. Таким чином, зниження масштабів пере�
розподільчих процесів на цих регіональних ринках праці
призводили до підвищення тиску на останні, а отже і в ціло�
му на національний ринок праці.

На рис. 7 та 8 представлено обсяги галузевого струк�
турного безробіття Донецької та Луганської областей, тоб�
то фактично кількість безробітних за галузями, які в силу
структурних змін в регіональній економіці вже не потрібні
в своїх галузях.

Рис. 4. Динаміка обсягу регіонального структурного безробіття в Україні,
2000—2013 рр., тис. осіб

Джерело: розраховано автором за даними офіційного сайту Державної служ�
би статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
www.ukrstat.gov.ua/

Рис. 5. Рівень регіонального структурного безробіття, у %
до економічно активного населення

Джерело: розраховано автором за даними офіційного сайту
Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Рис. 6. Рівень регіонального структурного безробіття, у %
до загального безробіття

Джерело: розраховано автором за даними офіційного сайту
Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
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Як бачимо, для обох областей спільним є максимальне
зростання обсягів галузевого структурного безробіття в
2010 р., тобто після фінансово�економічної кризи 2008—

2009 рр., у результаті якої відбулися зміни споживчого по�
питу на товари та послуги, з одного боку, а з іншого — зміни
структури виробництва, що відреагувало на зміну спожив�

Рис. 7. Обсяг галузевого структурного безробіття в Донецькій області, 2005—2012 рр. тис. осіб

Джерело: розраховано автором за даними офіційного сайту Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Рис. 8. Обсяг галузевого структурного безробіття в Луганській області, 2005—2012 рр. тис. осіб

Джерело: розраховано автором за даними офіційного сайту Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
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чого попиту. Очевидно, що криза зачепила галузі по�різно�
му. Звідси цілком очікуваною стала найбільша кількість
структурних безробітних у промисловості та торгівлі, га�
лузях, що є більш чутливими до коливань ринкової кон'юн�
ктури.

Протягом аналізованого періоду частки галузевого
структурного безробіття в загальному обсязі безробітних
обох областей характеризувалися значними коливаннями
(рис. 9). В середньому ж близько 30% (Донецька область)
та 20% (Луганська область) галузевої пропозиції робочої
сили не відповідали поточному попиту на неї.

По завершенню кризових процесів, що вже сьогодні
відбуваються в Донецькій та Луганській областях, на ос�
танні чекає період структурної і технологічної перебу�
дови їх економік, які необхідно переорієнтувати з добув�
них галузей, на виробництво кінцевого продукту з висо�
кою доданою вартістю. Відтак, з високою ймовірністю

обсяги структурного безробіття зростуть, виникне заг�
роза безробіття для тих, хто через галузеву прина�
лежність своє професійної роботи не відповідатиме про�
понованим в новій економіці вакансіям (шахтарі, частко�
во металурги й машинобудівники).

Отже, для мінімізації структурного безробіття необхі�
дно вживати заходів, орієнтованих на створення адекват�
ної змінам попиту на робочу силу системи підготовки та
перепідготовки кадрів; сприяння професійної та територі�
альної мобільності робочої сили; забезпечення інформац�
ійної прозорості ринку праці. В іншому випадку зміни в
структурі попиту та виробництва товарів і послуг галузей
будуть неузгодженими зі структурою кадрів, що стане пе�
решкодою на шляху до стабілізації соціально�економічної
ситуації та економічного зростання країни в цілому.

В умовах сьогодення дослідження цього типу безробі�
ття з точки зору формування політики держави в сфері зай�

Рис. 9. Рівень галузевого структурного безробіття
у Донецькій та Луганській областях,

у % до загального безробіття
Джерело: розраховано автором за даними офіційного сайту

Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Рис. 10. Рівень галузевого структурного безробіття у
Донецькій та Луганській областях, у % до ЕАН

* Джерело: розраховано автором за даними офіційного сай�
ту Державної служби статистики України [Електронний ресурс].
— Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Рис. 11. Прогнозна оцінка рівня безробіття
у Донецькій області, 2014 — 2017 рр., у % до економічно

активного населення
(сценарій 1)

Джерело: розраховано автором.

Рис. 12. Прогнозна оцінка рівня безробіття
у Луганській області, 2014 — 2017 рр., у % до економічно

активного населення
(сценарій 1)

Джерело: розраховано автором.
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нятості є особливо актуальним, оскільки заходи з розвит�
ку інфраструктури ринку праці менш ресурсоємні на
відміну від політики відкриття нових робочих місць, і так
само ведуть до зниження існуючого рівня загального
безробіття.

Побудова економічного прогнозу, заснованого на ви�
користанні економіко�математичних моделей взаємозв'яз�
ку явища з факторами, що його визначають, не обходиться
без попереднього встановлення екзогенних змінних або
сценарних умов. Відтак, прогнозування рівня безробіття на
Донбасі нами оцінюється за двома сценаріями розвитку ло�
кальної ситуації, яка безпосередньо пов'язана із загально�
економічним станом, інвестиційними можливостями краї�
ни та міжнародних донорів.

Перший сценарій. Економічне відновлення відбувати�
меться на не модернізованій технологічній базі, без підви�
щення продуктивності праці, а власне за рахунок більшого
залучення робочої сили. Зростання попиту на робочу силу
можна очікувати в частині низькокваліфікованих праців�
ників, робітників з інструментом, кваліфікованих робітників
(синіх комірців). Збільшення оплати праці не передбачено.
Можливим є лише приріст номінальної заробітної плати в
межах зростання споживчих цін.

За цим сценарієм прогноз (точковий та інтервальний)
рівня безробіття в Донецькій та Луганській областях пред�
ставлено на рисунках 11, 12 відповідно.

Другий сценарій. Передбачається економічне віднов�
лення та подальша модернізація економіки Донбасу на
новітній технологічній основі. На початку зростання зай�
нятості відбуватиметься за рахунок створення робочих
місць у будівництві, розвиток якого матиме мультипліка�
тивний ефект (з 2016 р.).

Як вже зазначалось, нова економіка Донбасу
збільшить попит на робочу силу з достатньо високою ква�
ліфікацією. Підприємства здійснюватимуть трудову моб�
ілізацію як із місцевого населення, так і із інших регіонів
України.

За даним варіантом розвитку прогноз рівня безробіття
в Донецькій та Луганській областях представлено на рисун�
ках 13, 14 відповідно.

Як бачимо, за обома сценаріями 2014—2015 роки ха�
рактеризуватимуться зростанням рівня безробіття в до�
сліджуваних регіонах, а зниження зазначеного показника
можна очікувати з 2016 р.3

Підсумовуючи результати дослідження, відзначимо, що
політика відновлення та розвитку ринку праці Донбасу буде
знаходиться в площині:

— реалізації проектів зі створення нових робочих місць
на базі місцевих ресурсів та залучення інвестицій;

— сприяння підвищення мобільності робочої сили;
— стимулювання розвитку малого та середнього під�

приємництва на місцевому рівні;
— сприяння перенавчанню та отриманню нових про�

фесій для зайняття новостворених робочих місць.
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номічних факторів, викликаних воєнізованим конфліктом в країні.

Рис. 13. Прогнозна оцінка рівня безробіття
у Донецькій області, 2014 — 2017 рр., у % до економічно

активного населення (сценарій 2)

Джерело: розраховано автором.

Рис. 14. Прогнозна оцінка рівня безробіття
у Луганські області, 2014 — 2017 рр., у % до економічно

активного населення (сценарій 2)

Джерело: розраховано автором.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування раціональної макроекономічної полі�

тики в Україні потребує ретельного дослідження ре�
зультатів діяльності всіх інституційних суб'єктів. Особ�
лива увага в ході такого наукового аналізу повинна при�
ділятися сектору домашніх господарств, який має ви�
значальний вплив на динаміку процесів суспільного
відтворення. Домогосподарство — не лише головний
суб'єкт економічної системи, що володіє більшістю ре�
сурсів і бере активну участь у формуванні ВВП країни.
Це також важливий соціальний інститут, який є осеред�
ком відтворення людського капіталу і визначає особли�
вості організації життя суспільства та ціннісні орієнти�
ри його розвитку.

У цілях макроекономічного і статистичного аналізу
домогосподарства диференціюють за певними ознака�
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BUSINESS ACTIVITY OF RURAL HOUSEHOLDS IN THE MACROECONOMIC DIMENSION

Стаття присвячена дослідженню ролі сільських домогосподарств у соціальноJекономічному розвитJ

ку країни. Автором описано взаємозв'язки домогосподарств з іншими секторами національної економіJ

ки та визначено їх функціональну приналежність до процесів, що відбуваються на макрорівні. Подано

змістовну та аналітичну характеристику основних видів ділової активності сільських домогосподарств.

Зокрема оцінено їх внесок у ресурсне забезпечення економіки та виробництво сільськогосподарської

продукції. На основі аналізу доходів, витрат і заощаджень визначено міру участі сільських домогоспоJ

дарств у формуванні споживчого попиту, стану державних фінансів, у процесах інвестування та відтвоJ

рення людського капіталу. Запропоновано заходи, які необхідно вжити на загальнодержавному рівні

для повноцінної інтеграції сільських домогосподарств у систему економічних відносин.

The article investigates the role of rural households in the state economic and social development. The

relationships of households with other national economy sectors are described and their functional affiliation to

the macroeconomic processes is determined by author. The essential and analytical characteristics of the main

types of business activity of rural households are presented. In particular, their contribution to the economy

resources support and to the agricultural production was estimated. On the basis of analysis incomes, expenses

and savings it was defined the rural household's participation in shaping of consumer demand and government

finance and in providing of investment and of human capital reproduction. The measures, which need to apply

on the national level for the full integration of rural households in the economic relations system, are proposed.
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ми. Зокрема за типом пункту проживання розрізняють
міські та сільські домогосподарства. Такий поділ зумов�
лений значними відмінностями у формуванні рівня та
структури доходів і витрат, характері зайнятості насе�
лення, його економічній поведінці тощо.

Трансформація економічної системи України мала
істотний вплив на сільські домогосподарства, які впро�
довж своєї багатовікової еволюції були замкнутою еко�
номічною одиницею, орієнтованою переважно на нату�
ральне сімейне виробництво. З розвитком ринкових
відносин значно розширилася сфера їх діяльності,
змінилися функції та умови господарювання, а разом із
тим — посилився вплив на формування загальних по�
казників національної економіки. Та попри це, сектор
сільських домогосподарств залишається одним із най�
менш досліджених у вітчизняній економічній науці.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Обгрунтування ролі та місця домогосподарства у
національній економіці є предметом досліджень бага�
тьох зарубіжних і вітчизняних науковців. Зокрема ок�
ремі макроекономічні функції домогосподарств (спожи�
вача благ, постачальника ресурсів) аналізували у своїх
працях Дж. М. Кейнс, І. Фішер, Ф. Модільяні, М. Фрід�
мен. У 60�х роках ХХ ст. представники "нової економіч�
ної теорії домогосподарства" (Г. Беккер, К. Поланьї,
Дж. Мінстер), вивчаючи особливості організації сімей�
ної економіки, розглядали домогосподарства як само�
стійну виробничу одиницю. Подальший розвиток кон�
цепції домашнього господарства як особливої форми
організації, пов'язаний із неоіституціональною теорією
(Я. Корнаї, Р. Поллак).

Серед представників вітчизняної економічної науки
вагомий внесок у дослідження функцій домогоспо�
дарств у ринковій економічній системі зробили І. Бон�
дар, А. Колот, Т.Кізима, Ю. Макаренко, В. Мандибура,
І. Радіонова, А. Ревенко, С. Реверчук, Ю. Станкевич,
М. Шаповал, С. Юрій та ін.

До діяльності суто сільських домогосподарств
прикута увага О. Біттера, К. Васьківської, І. Гнибіден�
ка, В. Дієсперова, М. Масхми, Л. Молдован, М. Орлато�
го, В. Рябоконя. Ними розглядаються різні аспекти рівня
життя сільського населення, проблеми його зайнятості,
механізми формування доходів та витрат тощо. Водно�
час, аналітичній оцінці сільських домогосподарств як
суб'єкта національної економіки не приділено належ�
ної уваги.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є комплексний аналіз макроекономі�

чних результатів діяльності сільських домогосподарств
та визначення пріоритетів соціально�економічної по�
літики держави щодо їх подальшого розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Серед суб'єктів національної економіки домогоспо�
дарства є найдавнішою і найбільш унікальною соціаль�
но�економічною формацією, що має величезний вплив
на організацію всіх сфер суспільного життя. Будучи, по�
суті, первинною економічною одиницею, домогосподар�
ства, тим не менше, якнайповніше виконують системо�
утворюючу функцію. Їх діяльність охоплює широкий
спектр економічних відносин, пов'язаних із формуван�
ням, розподілом та перерозподілом національного про�
дукту, відтворенням факторів виробництва, а тому ви�
значає динаміку і структуру всієї господарської систе�
ми країни.

З погляду системи національних рахунків домогос�
подарства є одним із п'яти інституційних секторів на�
ціональної економіки. Їх сутність, на наш погляд, най�
повніше відображає наступне визначення: "домогоспо�
дарство — це економічна одиниця, яка складається з
однієї або кількох осіб, що проживають у одному жит�
ловому приміщенні, ділять спільний побут, постачають
на відповідні ринки різноманітні ресурси та спільно
приймають економічні рішення стосовно формування
своїх доходів і здійснення витрат із метою задоволення
власних матеріальних і духовних потреб" [1, с. 4]. Це
може бути сім'я, але може бути й просто об'єднання тих,
хто не є родичами.

У сільській місцевості України понад 2/3 домогос�
подарств виступають у формі сім'ї. Тому їх функції
значною мірою випливають із характеру поведінки лю�
дей, орієнтованої на реалізацію економічних та соціаль�
них інтересів сім'ї.

З точки зору участі домогосподарств у макроеко�
номічних процесах їм "приписують" такі основні види
ділової активності: 1) пропонування факторів виробниц�
тва на ринку ресурсів; 2) отримання доходу від реалі�

зації факторів виробництва; 3) пред'явлення попиту на
ринку благ і споживання частини доходу; 4) заощаджен�
ня частини отриманого доходу [2, с. 50].

Водночас з позицій теорії "сімейної економіки" у
домогосподарствах має місце й виробничий процес, що
охоплює приготування їжі, ремонт особистих речей,
будівництво і ремонт житла, ведення присадибного гос�
подарства, надання різноманітних послуг приватного
характеру тощо. Така побутова діяльність притаманна
практично всім категоріям домогосподарств (як
сільським, так і міським) і є необхідною складовою за�
доволення потреб сім'ї.

Але стосовно виробництва продуктів харчування
роль сільських домогосподарств значно відрізняється
від міських. Адже, більшість з них де�факто функціо�
нують у формі особистого селянського господарства,
тобто здійснюють виробництво сільськогосподарської
продукції з орієнтацією не лише на власне споживання,
але й на реалізацію її надлишків. Причому в умовах
відсутності робочих місць на селі та достатніх джерел
формування доходів така діяльність для сільських до�
могосподарств часто є профілюючою і знаходиться на
одному рівні з їх функціями споживання та постачаль�
ника ресурсів.

Розміри деяких господарств взагалі сягають декіль�
ка гектарів і вони мають чітко виражений товарний ха�
рактер виробництва, націлений на одержання прибут�
ку. За своїми ознаками такі господарства наближають�
ся до фермерських, проте ведуть свою діяльність без
реєстрації юридичної особи.

Попри відмінність понять "сільське домогосподар�
ство" і "особисте селянське господарство", вони в бага�
тьох аспектах пов'язані. Зокрема деякі функції домаш�
нього господарства є завершальною стадією виробни�
чих процесів в особистих селянських господарствах.
Водночас вироблена в особистому селянському госпо�
дарстві продукція переробляється і зберігається в до�
машньому господарстві [3, с. 126]. Тут же осідають до�
ходи від її реалізації, які згодом стають джерелом спо�
живчих витрат. За механізмом формування ці доходи не
можна віднести до жодного іншого з інституційних сек�
торів економіки.

Оцінка впливу сільських домогосподарств на мак�
роекономічні процеси потребує визначення усього спек�
тру їх функцій, які випливають із загальних взаємозв'�
язків сектору домогосподарств з іншими елементами си�
стеми економічного кругообігу (рис. 1). Тому як скла�
дова означеного сектору сільські домогосподарства
прямо чи опосередковано взаємодіють із усіма суб'єкта�
ми національної економіки, а також ресурсним, фінан�
совим та товарним ринками.

Характер відображених взаємозв'язків свідчить, що
сільські домогосподарства мають безпосередній вплив
на формування сукупного попиту і пропозиції, грошо�
вий обіг, інвестиційні процеси, ресурсне забезпечення
виробництва, стан державних фінансів тощо. Масшта�
би впливу залежать від багатьох чинників, серед яких
— кількість домогосподарств, їх розмір, статевовікова
структура, а також споживчі настрої, очікування і по�
треби людей.

У 2013 р. в Україні налічувалося 5193,7 тис. сіль�
ських домогосподарств, що у загальній структурі да�
ного сектору становить 30,6%. У них проживає понад
14 млн осіб, з яких 54% становить працездатне насе�
лення, 27% — населення пенсійного віку і 19% — діти
до 18 років. Середній розмір домогосподарства — 2,7
осіб. Розмір більш ніж половини сільських домогоспо�
дарств не перевищує 1—2 особи. Натомість для домо�
господарств з дітьми, яких у сільській місцевості на�
лічується 1908,9 тис. характерні відносно великі роз�
міри. Так, 13,4% сільських сімей складалися із п'ятьох
і більше осіб. Цей аспект, без сумніву, впливає на рівень
споживання і характер економічної поведінки сіль�
ського населення.
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Форми участі у системі кругообігу
національної економіки, специфіка
організації сільського укладу життя,
види та цільова спрямованість ділової
активності дозволяють визначити
функціональну приналежність сіль�
ських домогосподарств до цілої низ�
ки процесів, що відбуваються на мак�
рорівні (рис. 2).

За механізмом впливу на ключові
аспекти макроекономічного розвит�
ку, функції домогосподарств, які по�
суті відображають види їх ділової ак�
тивності, умовно можна поділити на
основні (первинні) та похідні (вто�
ринні). Зупинимося детальніше на їх
змістовній та аналітичній характери�
стиці.

1. Функція пропонування фак�
торів виробництва. Сільські домогос�
подарства є власниками практично
усіх видів економічних ресурсів, які
вони постачають підприємницькому
сектору. Це, насамперед, робоча сила;
земельні угіддя для сільськогоспо�
дарського виробництва; пайовий, ак�
ціонерний та грошовий капітал, акумульований у май�
нових комплексах підприємств АПК, їх статутних фон�
дах, а також на рахунках комерційних банків. Звичай�
но, оцінити весь обсяг пропонованих ресурсів за дани�
ми офіційної статистики досить проблематично, однак
наведені нижче показники дають певне уявлення про
роль сільських домогосподарств у ресурсному забезпе�
ченні національної економіки.

Так, у контексті пропозиції земельних ресурсів
відзначимо, що загальна площа сільськогосподарсь�
ких угідь у володінні і користуванні господарюючих
суб'єктів у 2013 р. становила майже 36,4 млн га, з
яких 55,8% — припадало на сільськогосподарські
підприємства і 44,2% — на господарства населення.
Однак практично всі землі, якими розпоряджають�
ся аграрні підприємства є приватною власністю гро�
мадян. Понад 80% угідь — це залучені на правах
оренди земельні паї працівників колишніх колектив�
них сільськогосподарських підприємств (або членів
їх сімей), які здебільшого проживають у сільській
місцевості.

Із 15958,2 тис. га земель, що припадають на госпо�
дарства населення, 5040,4 тис. га (31,6%) використову�
ються для ведення особистого селянського господар�
ства і 9504,3 тис. га (59,6%) — для товарного виробниц�
тва продукції.

У складі цього земельного комплексу площа угідь
у користуванні сільських домогосподарств (без на�
даних в оренду земель) за розрахунковими даними
становить 6076,6 тис. га або 38,2%. З них — 2831,7
тис. га (46,6%) — це земельні частки�паї і орендовані
самими ж домогосподарствами ділянки середньою
площею понад 3 га. Зважаючи на низькотехнологіч�
ний характер виробництва у селянських господар�
ствах, ці угіддя потенційно можуть доповнити про�
позицію земельних ресурсів для підприємницького
сектора.

Загалом по Україні 15% земельної площі сільських
домогосподарств використовується для вирощування
продукції лише для власних потреб, 12,7% — для влас�
них потреб і на продаж та 71,3% здається в оренду [4, с.
13].
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Рис. 1. Сільські домогосподарства у системі кругообігу національної
економіки (без участі іноземного сектора)

Розроблено автором на основі джерела [2].

Рис. 2. Функції сільських домогосподарств у національній економіці
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Відтворення населення, 
формування людського 

капіталу

Формування 
кредитних ресурсів 
комерційних банків; 
вплив на кон’юнктуру 

грошового і 
валютного  ринків 

Вплив на рівень і 
структуру 

споживчого попиту,
динаміку цін, 
динаміку ВВП 

Вплив на пропозицію 
товарів і послуг, 
ціни, зайнятість 
населення, рівень 
продовольчої 

безпеки держави 

Вплив на динаміку 
виробництва ВВП, 
кон’юнктуру 

ресурсних ринків, 
величину націо-
нального доходу 

Формування відповідної 
кількості і якості робочої сили, 
вплив на зайнятість населення, 
соціальну політику держави 

Вплив на розвиток  
агробізнесу, інших 

видів підприємництва, 
житлове будівництво 

на селі

Вплив на стан державних 
фінансів (державний і місцеві 
бюджети, Пенсійний фонд, інші 
соціальні фонди), розподіл і 

перерозподіл національного доходу 
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Пропозиція найважливішого чинника виробництва
— праці — визначається передусім чисельністю еконо�
мічно активного населення, рівнем і характером його
зайнятості, чисельністю безробітних і тієї частини еко�
номічно неактивних громадян, яких потенційно можна
повернути у сферу ринку праці (табл. 1).

У 2013 р. у різних галузях національної економіки
було зайнято 6,4 млн сільських мешканців, що стано�
вить 31,4% від загальної чисельності зайнятих. Цей по�
казник пропорційний кількості економічно активного
населення, яка визначає сукупний трудовий потенціал
країни. Проте лише 58,1% членів сільських домогос�
подарств працювали за наймом, тобто реально забез�
печували ресурсом "робоча сила" підприємницький та
державний сектори економіки. У загальній чисельності
найманих працівників в економіці їх частка склала
22,6%.

Ще меншою у звітному році була питома осіб, які за
статусом зайнятості є роботодавцями і як фактор ви�
робництва пропонують свій підприємницький хист. Їх
налічувалося лише 32 тис. осіб, що зумовлено відсутні�
стю належних умов для ведення підприємництва у
сільській місцевості.

Натомість домінує сільське населення у складі тих,
хто здійснює самостійну трудову діяльність, а також
серед безкоштовно працюючих членів сім'ї. Його част�
ка у структурі зайнятих кожного статусу складає відпо�
відно 71,8% та 78,6%. Ці особи переважно представля�
ють неформальний сектор економіки і основним видом
їх діяльності є ведення особистого селянського госпо�
дарства. Тому вважаємо, що їх потенційно можна розг�
лядати як резерв робочої сили.

Також за нашими оцінками, до 26% економічно не�
активного сільського населення (близько 825 тис. осіб)
можна повернути в сферу функціонування ринку праці
шляхом проведення відповідної політики зайнятості і
ліквідації причин неактивності. Загальна ж чисельність
мешканців сіл, яку потенційно можна спрямувати у
підприємницький сектор становить понад 3 млн осіб.

2. Функція виробника товарів і послуг. Попри нерин�
кові види діяльності (робота в підсобному господарстві
та домашні послуги), які орієнтовані на задоволення
власних потреб, сільські домогосподарства надають
одне одному низку приватних послуг на платній основі.
Це допомога у веденні особистого селянського госпо�
дарства, будівництво і ремонт житла, пошиття одягу,
репетиторство, "човниковий бізнес", автотранспортні
перевезення тощо. Однак головним аспектом їх діяль�
ності є участь у виробництві сільськогосподарської про�
дукції та її частковий продаж на ринку (табл. 2). Це доз�
воляє істотно поліпшити рівень і структуру забезпечен�
ня населення продуктами харчування, а отже, позитив�
но впливає на стан продовольчої безпеки країни.

Так, за підсумками 2013 р. господарства населення
забезпечили виробництво 46,0% валової продукції
сільського господарства. Безпосередньо сільські домо�
господарства є основними в національній економіці ви�
робниками молока — 67,6% від його валового обсягу (по
всіх категоріях виробників) та плодів і ягід — 57,0%.
Також вагомою є їх частка у виробництві картоплі —
44,4%, овочів — 28,8% та яєць — 21,9%. Звичайно, ос�
новна маса цієї продукції спрямовується на власні по�
треби, однак значна її частина реалізується.

Зокрема у 2013 р. сільські домогосподарства забез�
печили 7,8% ринкової пропозиції зерна, 22,8% — кар�
топлі, 15,5% — овочів, 24,9% — плодів та ягід, 56,2% —
молока і молочних продуктів. Однак ці дані не охоплю�
ють (через неможливість розмежування) результатів
діяльності фізичних осіб�підприємців, які входять у ка�
тегорію "господарства населення" і переважно є меш�
канцями сіл. З урахуванням їх внеску виробнича роль
домогосподарств значно більша.

Надаючи ресурси іншим секторам економіки, домо�
господарства взамін отримують доходи у формі зарп�
лати, відсотка, дивідендів, орендної плати, ренти. До�
датковими джерелами доходів є продаж сільськогоспо�
дарської продукції, індивідуальна підприємницька та
трудова діяльність, державні та приватні трансферти

Показник 2010 р. 
у % до 
загальної 
кількості 

2013 р. 
у % до 
загальної 
кількості 

2013 р. 
до 

2010 р., 
% 

Економічно активне населення  6967,7 31,6 6908,5 31,4 99,2 
Зайняте населення  6474,2 31,9 6405,9 31,4 98,9 
в т.ч. працюючі за наймом  3800,3 23,1 3721,8 22,6 97,9 
роботодавці 32,4 15,3 32,0 14,6 98,8 
самозайняті  2583,2 73,1 2600,8 71,8 100,7 
безкоштовно працюючі члени сім’ї 58,3 67,9 51,3 78,6 88,0 
Зайняті у неформальному секторі економіки 3082,5 66,4 3121,3 64,9 101,3 
у т.ч. за наймом 518,0 32,4 543,0 32,9 104,8 
не за наймом 2567,2 84,2 2578,3 81,7 100,4 
Безробітні 493,5 27,6 502,1 31,8 101,7 

Таблиця 1. Окремі показники пропозиції трудових ресурсів сільськими домогосподарствами України, тис. осіб

Розраховано за даними Державної служби статистики України.

Вид продукції 

Виробництво Реалізація 

Обсяг 
У % до обсягу продукції 

Обсяг 
У % до обсягу продукції 

загального господарств 
населення загального господарств 

населення 
Зерно, тис. т 7378,7 11,7 55,1 3229,2 7,8 97,9 
Цукрові буряки, тис. т 221,3 2,1 13,1 205,0 2,9 14,5 
Соняшник, тис. т. 1036,0 9,4 64,6 700,6 5,3 66,9 
Картопля, тис. т 9873,5 44,4 45,7 273,3 22,8 37,0 
Овочі, тис. т 2847,2 28,8 32,7 314,0 15,5 27,5 
Плоди та ягоди, тис. т 1309,4 57,0 70,7 170,9 24,9 49,5 
Молоко, тис. т 7771,3 67,6 87,3 3725,6 56,2 88,2 
Худоба і птиця … … … 204,0 8,7 53,0 
Яйця, млн. шт 4290,0 21,9 58,1 28,3 0,2 5,3 

Таблиця 2. Обсяг та питома вага сільськогосподарської продукції виробленої та реалізованої сільськими
домогосподарствами України, 2013 р.

Розраховано за даними Державної служби статистики України.
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(табл. 3). Аналіз структури доходів дозволяє оціни�
ти масштаби та результативність діяльності домогос�
подарств за різними напрямами.

У 2013 р. сільські домогосподарства отримали
218,2 млрд грн. грошових та 31,1 млрд грн. негрошо�
вих доходів. У складі грошових доходів первинні до�
ходи склали 131,3 млрд грн, що відповідає 9% ВВП
країни. Головним їх джерелом була заробітна плата
працюючих осіб, яка забезпечила формування 43,6%
доходів та 37,2% сукупних ресурсів сільських домо�
господарств.

Частка заробітної плати сільських мешканців у
загальній величині по економіці склала лише 20,6%,
тобто її роль у формуванні сімейних бюджетів істот�
но менша порівняно з міськими домогосподарства�
ми. Аналогічно "програє" село і за доходами від
підприємницької діяльності та самозайнятості. На�
томість вагомим джерелом грошових надходжень
сільських домогосподарств є продаж виробленої
продовольчої продукції. Загальні доходи за цією
статтею склали у 2013 р. понад 25 млрд грн. або 1,7%
ВВП і 91,6% від їх суми (23,1 млрд грн.) отримали саме
сільські домогосподарства. Також абсолютною є їх
перевага на міськими домогосподарствами за дохо�
дами від власності. Для селян їх основне джерело —
це плата за надані в оренду земельні та майнові паї.

Отримані доходи, після вирахування податків і
внесків, домогосподарства розподіляють на спожи�
вання і заощадження.

3. Функція споживання — полягає у
тому, що домогосподарства є основни�
ми споживачами товарів та послуг у на�
ціональній економіці. Купуючи не�
обхідні для задоволення власних потреб
блага, вони формують певний рівень
споживчого та частково інвестиційного
попиту (при купівлі житла) і забезпечу�
ють процес суспільного відтворення.
Саме споживча поведінка домогоспо�
дарств, яка залежить від рівня їх доходів
та характеру очікувань, значною мірою
визначає динаміку ВВП і рівня цін, як
основних макроекономічних індика�
торів.

Згідно з даними таблиці 4 у 2013 р.
сукупні витрати сільських домогоспо�
дарств України склали близько 212,8
млрд грн., з яких 88,1% (187,5 млрд грн.)
припало на споживчі витрати. Тим са�
мим, сільське населення забезпечило
формування 12,9% споживчого попиту
країни. Частка даної групи витрат у за�
гальній сумі витрат сектору домогоспо�
дарств склала 26,8%, що практично пропорційно рівню
грошових доходів. Структура самих же сукупних вит�
рат, у якій понад 57% займають витрати на продовольчі
товари, свідчить про високий рівень бідності сільських
мешканців. Однак необхідно взяти до уваги й той факт,
що через слабкий розвиток інфраструктури сільські до�
могосподарства мають обмежені можливості для реал�
ізації споживчого попиту.

4. Функція заощадження. При достатньому рівні до�
ходів деякі сільські домогосподарства частину коштів
спрямовують у заощадження. Приріст заощаджень в ак�
тивній формі (банківські вклади, ощадні сертифікати,
державні облігації) має надзвичайно важливе значення
для розвитку національної економіки, оскільки впливає
на обсяг кредитних ресурсів фінансового сектора. При
інвестуванні цих коштів формується ланцюг вторинних

Показник 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 
Грошові доходи  140237 164648 183423 204684 218228 
Заощадження – всього 23132 29319 31442 40516 47125 
 у т.ч. в активній формі 5790 7322 7489 7086 8253 
Питома вага заощаджень у доходах, % 16,5 17,8 17,1 19,8 21,6 
Приріст доходу  × 24411 18775 21261 13544 
Приріст заощаджень × 6187 2123 9074 6609 
Гранична схильність до споживання × 0,747 0,887 0,573 0,512 
Гранична схильність до заощадження × 0,253 0,113 0,427 0,488 

Таблиця 5. Динаміка доходів та заощаджень сільського населення України впродовж 2009—2013 рр, млн грн.

Розраховано за даними Державної служби статистики України.

Таблиця 3. Доходи та сукупні ресурси сільських
домогосподарств України, 2013 р.

Розраховано за даними Державної служби статистики України.

Вид доходів Сума, 
млн грн./рік 

Стуктура, 
% 

у % до доходів 
сектору 

домогосподарств
Оплата праці 95097,69 37,2 20,6 
Доходи від підприємницької 
діяльності та самозайнятості 7545,615 2,9 20,4 

Доходи від продажу с.-г. 
продукції 23065,01 9,0 91,6 

Доходи від власності 5574,294 2,2 81,7 
Пенсії 64687,74 25,3 30,6 
Стипендії 934,24 0,4 16,8
Допомоги та субсидії 10358,94 4,0 36,0
Грошова допомога від 
родичів 7948,231 3,1 20,4 
Інші грошові доходи 3015,878 1,2 22,3 
Всього грошових доходів 218227,6 85,3 26,3 
Негрошові доходи 31082,42 12,2 57,9 
в т.ч. вартість продукції від 
ОПГ 25928,82 10,1 75,3 
Безготівкові пільги та 
субсидії 1468,986 0,6 17,8 
Допомога родичів 3684,619 1,4 33,5 
Всього сукупних ресурсів 255797,4 100,0 28,2

Таблиця 4. Сукупні витрати сільських домогосподарств України, 2013 р.

Розраховано за даними Державної служби статистики України.

Стаття витрат Сума 
млн грн./рік 

Стуктура, 
% 

У % до сукупних 
витрат сектору 
домогосподарств

У % до 
ВВП 

Споживчі сукупні витрати 187536,0 88,1 26,8 12,9 

в т.ч. продовольчі товари 120832,7 56,8 29,0 8,3 

непродовольчі товари 48852,4 23,0 29,4 3,4 

послуги 17851,0 8,3 15,1 1,2 

Неспоживчі сукупні витрати 25240,8 11,9 33,6 1,7 

 в.т.ч. витрати на ОПГ 11461,5 5,4 81,9 0,8 
купівля акцій, сертифікатів, валюти, 
вклади до банків 8253,0 3,9 35,1 0,6 

податки, збори, внески 33,7 0,0 13,2 0,0 

купівля нерухомості 0,0 0,0 0,0 0,0 
капітальний ремонт і будівництво 
житла 1794,9 0,8 40,1 0,1 

Всього сукупних витрат 212776,7 100,0 27,4 14,6 



94

Економiка та держава № 2/2015

www.economy.in.ua

споживчих та інвестиційних витрат і пожвавлюється за�
гальний рівень ділової активності. А це, в свою чергу, за�
безпечує мультиплікативний вплив на обсяг національ�
ного виробництва та зайнятість. Масштаби цього проце�
су залежать від показників граничної схильності насе�
лення до споживання та заощадження (табл. 5).

Дані, наведені у таблиці 5, нами отримано розрахун�
ковим шляхом. Зокрема величина заощаджень обчислена
як різниця між грошовими доходами і витратами домогос�
подарств. Як бачимо, у 2013 р. сільське населення заощад�
жувало 21,6% своїх доходів, що в абсолютному вираженні
складає 47,1 млрд грн. Водночас, лише 17,5% заощаджень
здійснено в активній формі, що зумовлено недовірою
сільського населення до банківської системи, обмеженим
доступом до її закладів, зростаючими фінансовими ризи�
ками тощо. Решта заощаджень — це переважно готівкові
кошти поза банками, які не залучені в інвестиційні проце�
си, що безумовно є негативним моментом. Однак вони є
потенційним джерелом зростання споживчого попиту
домогосподарств і резервом для захисту населення від
різних соціально�економічних ризиків.

5. Функція платника податків та отримувача транс�
фертів. Згідно з таблицею 1, близько 46,0% економічно ак�
тивного сільського населення працює за наймом у формаль�
ному секторі економіки, а отже, є платниками податку з
доходів фізичних осіб до держбюджету та Єдиного соціаль�
ного внеску до Пенсійного фонду. За нашими підрахунка�
ми (на основі даних табл. 4) сума цих платежів у 2013 р. скла�
ла близько 13 млрд грн. по ПДФО та 3,4 млрд грн. по ЄСВ.
Крім того, 3,2% сільських домогосподарств сплачували по�
датки та збори від різних форм індивідуальної зайнятості.
Їх сума згідно з таблицею 4 дорівнювала 33,7 млн грн.

Натомість від держави, в порядку перерозподілу ВВП,
домогосподарства отримують пенсії, стипендії, соціальні
дороги та інші види трансфертів. У 2013 р. їх загальна сума
(у готівковій і безготівковій формі) становила майже 80
млрд грн. або 30,3% сукупних ресурсів. Істотне переважан�
ня сум отриманих трансфертів над сплаченими податка�
ми є наслідком бідності переважної частини сільського
населення, його нераціональної зайнятості, а також знач�
ної питомої ваги пенсіонерів та багатодітних сімей. На
жаль, така ситуація вкрай негативно впливає на стан дер�
жавних фінансів та ефектність бюджетної політики.

6. Інвестиційна функція. Частина сільських домогос�
подарств, поряд із споживчими, здійснюють інвестиційні
видатки, зокрема вкладають зароблені кошти у деякі
види цінних паперів, нерухомість, приватний бізнес,
інвестиційні фонди. Ця функція органічно доповнює
процес інвестиційного забезпечення домогосподарства�
ми національної економіки через механізм заощаджень.

Аналіз неспоживчих витрат сільського населення
(табл. 4) засвідчив, що 45,4% від їх суми становлять ви�
трати на особисте підсобне господарство. За цим напря�
мом вкладання коштів сільські домогосподарства знач�
но переважають міські. Також у 2013 р. вони інвестува�
ли майже 1,8 млрд грн. у капітальний ремонт та будів�
ництво житла, що становить 40,1% від суми відповідних
витрат сектору домогосподарств. Натомість у 2013 р.
сільські домогосподарства майже не здійснювали вит�
рат на придбання житла, а отже, їх вплив на функціо�
нування ринку нерухомості був вкрай обмеженим.

7. Функція відтворення населення та формування
людського капіталу полягає у постійному поновленні
кількісного складу населення та його якісному розвит�
ку, що забезпечує відновлення трудового потенціалу
країни. Участь сільських домогосподарств у цих проце�
сах досить вагома. По�перше, у сільській місцевості
рівень народжуваності на 17,1% вищий ніж у містах, по�
друге, саме село виступає осередком духовності, тра�
дицій, а тому має значний вплив на розвиток соціальної
складової суспільства. У середовищі сільських сімей
формується не лише рівень освіти, культури людини, а
й її ціннісна орієнтація, здатність реагувати на зміни в
суспільному виробництві.

На жаль, обмежені фінансові можливості домогос�
подарств щодо інвестування у власних дітей, недо�
статній розвиток сільської соціальної інфраструктури,
низька якість та доступність освітніх, медичних та інших
соціальних послуг значно гальмують процес розвитку
людського капіталу села.

ВИСНОВКИ
Таким чином, сільські домогосподарства відіграють

активну роль в усіх макроекономічних процесах, що
відбуваються в країні. Водночас їх величезний ресурс�
ний потенціал сьогодні використовується недостатньо
неефективно, що спричиняє не лише втрати ВВП, але й
негативно впливає на хід відтворювальних процесів та
ринкових трансформацій.

Тому на загальнодержавному рівні необхідно задіяти
механізми, які б забезпечили повноцінну інтеграцію
сільських домогосподарств у систему цивілізованих еконо�
мічних відносин. Пріоритетними є заходи щодо сприяння
розвитку малого і середнього бізнесу на селі, споживчої та
обслуговуючої кооперації, диверсифікації сільської зайня�
тості, залучення державних і приватних інвестицій у роз�
виток сільської поселенської мережі та соціальної інфрас�
труктури, мотивації молоді щодо працевлаштування у аг�
рарному секторі економіки, відновлення державних про�
грам пільгового кредитування аграрного виробництва тощо.
Це дозволить істотно підвищити участь сільських домогос�
подарств у соціально�економічному розвитку суспільства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Обмеженість у ресурсному забезпеченні, неста�

більність середовища функціонування, загострення кон�
куренції, зростання рівня невизначеності є характерним
в сучасних умовах діяльності підприємств, що обумов�
лює необхідність пошуку інноваційних можливостей
розвитку як у напрямі розширення та удосконалення
діяльності, так і забезпечення економії та оптимізації
витрат. Одним з напрямів стійкого розвитку є впровад�
ження екологічних інновацій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням вивчення екологічних інновацій як ефек�
тивного методу управління будь�яким підприємством
сьогодні займаються багато науковців та вчених. Серед
них О.Я. Савчук [3], Т.В. Кузнєцова [4], Т.В. Касьянен�
ко [8], Н.В. Войчук [2], В.М. Хобта [5], О.Ю. Руднєва [5],
О.В. Прокопенко [8] та інші. Однак питання соціально�
економічного розвитку підприємства на основі еколо�
гічних інновацій досі залишається відкритим та потре�
бує детального дослідження.
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FEATURES OF SOCIALJECONOMIC DEVELOPMENT OF ENTERPRISES WHO BASED
ON ECOJINNOVATONS

У статті визначено сутність та особливості екоJінновацій, особливості соціальноJекономічного розJ

витку для промислових підприємств за умов використання екологічних інновацій. Запропоновано метоJ

дичний підхід до визначення потреби підприємства у впровадженні екоJінновацій. Проведено дослідJ

ження за допомогою "методу парних порівнянь" по Т.Сааті для вибору оптимального шляху екологізації

виробництва.

The article outlines the nature and characteristics of ecoJinnovations and features of the socioJeconomic

development for industrial companies using an environmental innovation. The methodical approach to determine

the needs of the enterprise in the implementation of ecoJinnovation. A study using the "method of paired

comparisons" on T.Saati to choose the best way of greening production.

Ключові слова: соціально�економічний розвиток, еко�інновація, еколого�інноваційний розвиток, екологі�
зація, екологічність.

Key words: social and economic development, eco�innovation, environmental innovation development, greening,
environmental.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є виявлення особливостей соці�

ально�економічного розвитку підприємств на засадах
еко�інновацій та обгрунтування напрямів їх застосуван�
ня. Окреслена мета обумовила такі завдання: визначи�
ти сутність понять "еко�інновації" та "соціально�еконо�
мічний розвиток" та їх роль для розвитку промислових
підприємств; визначити ефективні напрями впроваджен�
ня екологічних інновацій на промислових підприєм�
ствах; запропонувати методичний підхід до визначення
потреби промислового підприємства у впровадженні
еко�інновацій та виявити оптимальний шлях екологізації
виробництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дослідження особливостей соціально�економічного

розвитку підприємств є актуальним сьогодні, тому що
ефективне функціонування підприємств в сучасних умо�
вах можливе лише за умов своєчасного реагування на
зміни, які відбуваються в зовнішньому середовищі, ана�
лізу стану ринку, удосконалення систем управління
підприємством.
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Організаційно�економічний механізм слід розгляда�
ти як сукупність організаційних та економічних важелів,
які справляють вплив на економічні й організаційні па�
раметри системи управління підприємством, що сприяє
формуванню та посиленню організаційно�економічно�
го потенціалу, отриманню конкурентних переваг та
ефективності діяльності підприємства в цілому [10, с. 3].
Таким чином, для ефективного функціонування орган�
ізаційно�енономічного механізму в сучасних умовах гос�
подарювання, підприємству необхідно переходити на
шлях екологічно�інноваційного розвитку.

Перехід до еколого�інноваційного розвитку є осно�
вою для переходу економіки до економічного зростан�
ня та забезпечення економічної незалежності країни.
Важливим фактором у формуванні екологічно�зорієн�
тованої економіки є впровадження екологічних інно�
вацій.

Термін "екологічні інновації" має багато трактувань
різними авторами. Розглядаючи цей термін в контексті
економічного розвитку підприємства, було обрано ви�
користати наступне визначення екологічних інновацій:
"виробництво, асиміляція або експлуатація продукту,
процесу виробництва, обслуговування, управління або
бізнес�методу, що є новими для підприємства (розроб�
лення або прийняття його), і внаслідок чого, протягом
всього свого життєвого циклу, скорочується екологіч�
ний ризик, забруднення та інших негативних наслідків

використання ресурсів, порівняно з відповідними аль�
тернативами" [1, с. 120].

За такого визначення, екологічні інновації відпові�
дають дуже різному набору новацій, оскільки процеси
або продукти, які ефективніше використовують ресур�
си та (або) менше забруднюють навколишнє середови�
ще, є екологічною інновацією. Отже, це визначення
охоплює всі інновації, які дають змогу підприємству
зменшувати, поступово або різко, його негативний
вплив на навколишнє середовище завдяки новим про�
дуктам, процесам, послугам або методам [3, c. 107].

Екологічні інновації співвідносяться зі всіма форма�
ми інноваційних процесів — технологічних та нетехно�
логічних, нових продуктів та послуг й нових методів ве�
дення бізнесу, які створюються для формування і роз�
витку оновлених можливостей для бізнесу і приносять
користь навколишньому природному середовищу шля�
хом запобігання або зменшення їх негативного впливу
на останнє, чи за рахунок оптимізації використання
власне природних ресурсів, а також тісно пов'язані з
розвитком і використанням екологічних технологій, а
також з концепцією екологічної ефективності та еко�
логічної індустрії [2, с. 12].

Оскільки екологічні інновації досить широке понят�
тя, то існує безліч підходів до їх класифікації. Проана�
лізувавши різні підходи, розглянемо наступну класифі�
кацію еко�інновацій (табл. 1).

Вид Характеристика

Ра
ди
ка
ль
ні

 

Одиничні 
 

з'являються досить часто й передбачають перехід від однієї 
технологічної групи до іншої 

Системні 
 

мають всебічний вплив на економічну систему, модифікують умови 
виробництва не тільки в основних секторах виробництва і споживання, а 
й у багатьох споріднених та обслуговуючих галузях 

 революційні 
технології 

є істотним типом інновацій, які привносять кардинальні зміни в техніко-
економічні параметри та пов'язані з основними глобальними 
економічними циклами 

М
од
иф

ік
ац
ій
ні

 технічні  нові екологобезпечні та екологічно чисті продукти, технології тощо 
організаційні  організаційні (нові методи та форми організації діяльності підприємств, 

спрямовані на зниження екологічної небезпеки 
соціальні  
 

різні форми активізації творчої активності в напрямі екологізації 
виробництва та споживання 

правові  розроблення та прийняття нових і доповнення та зміна чинних законів, 
інших нормативно-правових актів, що сприяють екологізації діяльності 
підприємств 

Таблиця 1. Класифікація еко+інновацій у широкому значенні

Складено автором на основі [3].

Таблиця 2. Система показників екологічності виробничих процесів

Складено автором на основі [5] та фінансової звітності підприємства [6; 7].

Назва показника Формула Результат 

Показник 
споживання 
енергетичних 
ресурсів 

 
Е – вартість усіх енергоносіїв, які використовуються у 
виробництві, грн.; 
П – кількість виготовленої продукції, грн. 

0,9798 

Показник 
споживання 
матеріальних 
ресурсів 

 
М – вартість сировини і матеріалів, які використовуються 
у виробництві, грн.; 
П – вартість виготовленої продукції, грн. 

0,9433 

Показник 
збиткоємності 
продукції 

 
З – сума нарахованих зборів за забруднення НПС, грн.; 
Ф – фінансові санкції за порушення природоохоронного 
законодавства, грн.; 
П – вартість виготовленої продукції, грн. 

0,7436 

Показник 
споживання 

водних ресурсів 
 

Вст – загальна кількість стічних вод; 
П – обсяг виготовленої продукції 

0,7925 
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Радикальні інновації відкривають принципово нові
практичні можливості для задоволення тих чи інших по�
треб і вносять якісні зміни у способи діяльності люди�
ни.

Модифікаційний тип інновацій позначається на
вдосконаленні наявних технічних засобів і на їх адап�
тації до мінливих вимог [3, с. 109].

Визначивши суть поняття "екологічні інновації",
розглянемо основні напрями їх впровадження на про�
мислових підприємствах [4, с. 176]:

— орієнтація на причинний характер дій, який пе�
редбачає подолання під час здійснення інноваційних
процесів причин, а не наслідків;

— розмежування відповідальності, яке визначає ад�
ресність та ступінь відповідальності суб'єктів екодист�
руктивної дії;

— формування мотиваційного інструментарію,
адекватного існуючим соціально�економічним умовам;

— максимізація ефективності, яка передбачає досяг�
нення цілей з екологізації з мінімальними витратами і
отриманням максимальної віддачі інвестиційних засобів.

Неабияка роль в управлінні екологічно спрямова�

ним інноваційним розвитком належить визначен�
ню ефективності запроваджуваних методів,
інструментів, стратегій, підходів. Крім того, еко�
логічно спрямований інноваційний розвиток тісно
пов'язаний із соціально�економічною політикою
держави, яка через систему методів стимулюван�
ня і регулювання здійснює управління формуван�
ням соціально�орієнтованої ринкової економіки
[8].

Перейдемо до визначення потреби промисло�
вого підприємства у впровадженні екологічних
інновацій. Для цього необхідно розрахувати сис�
тему показників екологічності виробничих про�
цесів промислового підприємства, яка відображе�
на у вигляді таблиці (табл. 2).

Проаналізувавши отримані результати щодо
показників екологічності промислового підприє�
мства можна зробити висновки про те, що всі вони

є досить високими, особливої уваги заслуговують по�
казники споживання енергетичних (0,9798) та матері�
альних (0,9433) ресурсів. Це вказує на необхідність про�
вадження екологічних інновацій для зменшення енер�
гоємності та матеріалоємності виробництва та збільшен�
ня його екологічності.

Визначивши потребу підприємства у впровадженні
екологічних інновацій, необхідно обрати метод вдоско�
налення підприємства. Вибір шляху екологізації вироб�
ництва проведено за допомогою "методу парних по�
рівнянь" по Т. Сааті [9, с. 43—50]. Для цього викорис�
таємо такі критерії аналізу як екологічність, витрати на
впровадження, зменшення собівартості продукції, от�
римання преференцій.

Для першого критерію матриця парних порівнянь
виглядає наступним чином, як наведено на рисунку 1.

Для критерію "витрати на впровадження" матриця
матиме такий вигляд, як наведено на рисунку 2.

Матриця критерію "зменшення собівартості про�
дукції" виглядає наступним чином (рис. 3).

Останнім критерієм матричної оцінки є "отримання
преференцій". Матриця цього критерію виглядатиме
наступним чином, як наведено на рисунку 4.

Провівши матричний аналіз обраних методів щодо
екологізації промислового підприємства та проаналізу�
вавши отримані результати можна дійти висновку про
те, що найкращою технологією впровадження є техно�
логія №1 — використання альтернативної енергетики
на підприємстві.

За результатами проведеного аналітичного дослід�
ження, можна виділити низку програм, які зможуть

 1) 35%

 2) 20%

 3)10%

 СЕС ТЕЦ ГтЕС Сума Сума 
СЕС 1 2 3 6 0,545 
ТЕЦ 0,5 1 0,67 2,17 0,197 
ГтЕС 0,33 1,5 1 2,83 0,257 

   Сума 11 1 
Рис. 1. Матриця парних порівнянь екологічних технологій за критерієм "екологічність"

1) середні

2) великі

3) малі 

 СЕС ТЕЦ ГтЕС Сума Сума 
СЕС 1 0,5 3 4,5 0,409 
ТЕЦ 2 1 1,5 4,5 0,409 
ГтЕС 0,33 0,67 1 2 0,182 

   Сума 11 1 
Рис. 2. Матриця парних порівнянь екологічних технологій

за критерієм "витрати на впровадження"

  1) 17%

2) 6% 

3) 9% 

 СЕС ТЕЦ ГтЕС Сума Сума 
СЕС 1 2 3 6 0,545 
ТЕЦ 0,5 1 1,5 3 0,273 
ГтЕС 0,33 0,67 1 2 0,182 

   Сума 11 1 
Рис. 3. Матриця парних порівнянь екологічних технологій

за критерієм "зменшення собівартості продукції"

 СЕС ТЕЦ ГтЕС Сума Сума 
СЕС 1 2 3 6 0,545 
ТЕЦ 0,5 1 0,67 2,17 0,197 
ГтЕС 0,33 1,5 1 2,83 0,257 

   Сума 11 1 

Рис. 4. Матриця парних порівнянь екологічних технологій
за критерієм "отримання преференцій"

Таблиця 3. Екологічні програми, які сприятимуть соціально+економічному розвитку підприємств

Складено автором на основі [11; 12; 13].

Назва програми Характеристика 
Еко-офіс концепція управління організацією, яка допомагає зменшити її негативний вплив на 

навколишнє природне середовище шляхом максимального збереження ресурсів та енергії і 
зменшення кількості відходів. Сприяє підвищенню обізнаності співробітників про екологічно 
раціональне споживання 

Екологічна 
сертифікація 

система еко-маркування для закладів, які мають за мету сприяти зменшенню тиску на природне 
середовище від експлуатації промислових об’єктів шляхом визначення та стимулювання 
розвитку корисних ініціатив і екологічно дружніх методів управління 

Проект 
WASTEred 

спрямований на сприяння використанню і заохочення проникнення на ринок LODOred, нового 
ECO-інноваційного продукту для того, щоб скоротити велику кількість стічних вод, що 
утворюються в очисних спорудах. Очікуване зниження призведе до зниження впливу на 
навколишнє середовище, а також витрати, пов'язані з управлінням мулу. (найчастіше 
використання у харчовій промисловості) 

Альтернативна 
енергетика 

використання альтернативних джерел споживання енергії підприємствами таких, як 
вітроустановки, біогазові станції, сонячні установки, малі гідростанції та інші 
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ефективно функціонувати, на нашу думку, в сучасних
умовах розвитку підприємств (табл. 3).

Застосування таких програм дозволить підпри�
ємству бути соціально відповідальною та екологічно
спрямованою організацією, що є необхідними умовами
для ефективного функціонування підприємства в сучас�
них умовах ринку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Швидкий розвиток світової торгівлі, що спостері�

гається в останнє десятиріччя, зумовлює зростання об�
сягу транспортних перевезень, у тому числі і морських.
Тому будівництво суден для внутрішніх і зовнішніх по�
треб торговельного флоту набуває особливої актуаль�
ності. Наявність науково�виробничого потенціалу, а
також розвинутого морського і річкового забезпечен�
ня України дозволяє вітчизняним суднобудівним ком�
паніям зайняти свій сегмент на міжнародному ринку
суднобудування.

Відсутність детального аналізу тенденцій розвитку
суднобудівної галузі України, а також висвітлення про�
блем і висновків по відновленню суднобудівної галузі
України, зумовлює актуальність даної статті.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематиці розвитку суднобудівної галузі при�

свячували праці вчені: К.С Письменна., В.І. Борщ,
Е. Хачатурова, Д. Накіша, Н. Василькова, Д. Черненко,
С. Соколенко та інші.

У науковій роботі К.С Письменної розглядаються
практичні рекомендації щодо вдосконалення госпо�
дарсько�правових засобів регулювання суднобудівної
промисловості в Україні. В.І. Борщ приділяє значну ува�
гу визначенню проблем та факторам, які негативно
впливають на розвиток суднобудівної галузі України.
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У роботах Н. Василькова, Д. Черненко увага при�
діляється аналізу світового суднобудівельного ринку
та місцю України в ньому з точки зору наявного ви�
робничого потенціалу та його використання. С.І. Со�
коленко у своїх наукових працях аналізує процеси ста�
новлення суднобудівельної галузі в національній еко�
номіці. Таким чином, ми бачимо, що науковці підходять
до аналізу проблем суднобудування з різних економі�
ко�соціальних та правових точок зору. Але існуючі
наукові дослідження недостатньо розкривають про�
блеми і пропозиції по відновленню суднобудівної га�
лузі України.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження сучасного стану роз�

витку суднобудування та судноремонту в Україні, виз�
начення основних проблем галузі і пропозицій щодо її
відновлення згідно тенденцій світового та європейсько�
го ринків суднобудування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Cуднобудівна галузь в Україні є досить складним
сектором економіки та має певну внутрішню структу�
ру. За видами виробництв вона поділяється на такі гру�
пи: 1) суднобудування; 2) судноремонт; 3) суднове ма�
шинобудування; 4) морське приладобудування. У свою
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чергу, суднобудування, як провідну галузь суднобуді�
вельної промисловості, залежно від спрямованості про�
дукції можна поділити на дві великі групи: цивільну та
військову [1].

На даний час в Україні до складу суднобудівельної
галузі входить суднобудівний комплекс, який складаєть�
ся з 9 суднобудівельних та 66 судноремонтних заводів,
18 машинобудівельних підприємств, 11 приладобудівних
заводів, 30 науково�дослідницьких і проектно�кон�
структорських закладів.

Центрами морського суднобудування України є
Миколаїв та Херсон, а річкового — Київ. Судноремонт
морського транспорту здійснюється в Маріуполі, Хер�
соні, а річного — Запоріжжі та Ізмаїлі [2].

Реальний стан справ суднобудування України не
відповідає світовим показникам розвитку галузі та ілю�
струє значні негативні тенденції.

У світовому виробництві суден у 1995 р. Україна за
обсягами реалізації суднобудівної галузі займала 3�е
місце в світі, а вже у 2012 р. — 15�е місце серед країн
Східної Європи та 72�е місце світового рейтингу (част�
ка України по дедвейту споруджуваних суден складає
лише 0,3% світового суднобудівного ринку).

При цьому за роки незалежності Україна втратила
позиції не тільки на міжнародних, а й на внутрішніх рин�
ках, хоча наприкінці 2009 — на початку 2011 рр. спостер�
ігалася позитивна тенденція, яка втратила свою динамі�
ку вже у 2012—2013 рр. [2]. Динаміка обсягів виробницт�
ва підприємств суднобудування наведена у таблиці 1.

Незважаючи на тенденцію покращення показників
розвитку вітчизняного суднобудування, про що свідчить
зростання обсягів виробництва основних видів про�
дукції, підприємства галузі знаходяться в незадовіль�
ному стані. За даними таблиці 1 у період 2002—2013 рр.
обсяг виробництва суднобудівельно�судноремонтних
заводів за основними видами продукції збільшився
більш ніж в 10 разів, а загальний обсяг продукції у 2013
р. становив 2180,3 млн грн., що у 1,8 раз більше порівня�
но зі значенням 2002 року. Проте у порівнянні з попе�
реднім 2012 роком у 2013 році виробництво основних
видів продукції зменшилось на 43,2%, а обсяг продукції
галузі на 44,9%, що свідчить про погіршення стану суд�
нобудівельної галузі України в останні роки.

За даними Державного комітету статистики щодо
стану, кількості рухомого складу та придатності суден
до експлуатації, які здійснюються кожні три роки (ос�

Роки 
Виробництво 
основних видів 
продукції, шт. 

Обсяги 
продукції 
галузі, 
млн грн. 

2002 3 1225 

2003 15 1488 

2004 26 1838 

2005 38 2073 

2006 52 2303 

2007 42 2017 

2008 30 2512 

2009 36 2920 

2010 38 3210 

2011 42 4356

2012 37 3956 

2013 21 2180,3 

Темп росту 
2013/2012 р., 
% 

56,8 55,1 

Таблиця 1. Обсяги виробництва суднобудівної галузі України

Джерело: сформовано авторами за даними [2; 3].

 

0

500

1000

1500

2000

2500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ру
хо
м
ий

 ск
ла
д,

 о
ди
ни
ць

роки

Річковий   

Морський 

Рис. 1. Рухомий склад водного транспорту за 2000—2011 рр.

Джерело: сформовано авторами за даними [4; 5].
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тання обробка даних відбувалася у 2012 році) було про�
ведено аналіз (рис. 1), який показав, що рухомий склад
річкового транспорту має значну перевагу над морсь�
ким. Кількість суден річкового транспорту протягом
2000—2011 рр. у середньому трималася на рівні 2000 оди�
ниць. За аналізований період динаміка свідчить про
збільшення кількості річкових суден (на 15 одиниць) у
2011 році порівняно з 2000 р., хоча показники у по�
рівнянні з 2008—2010 рр. мають протилежну тенденцію
та характеризується спадом кількості рухомого складу
у 2011 р. на 24 одиниці.

Щодо морського транспорту, то станом на 2011 р.
він представлений суднами у кількості 910 одиниць, що
на 174 одиниці менше ніж у 2008—2010 рр. та на 267 оди�
ниць ніж у 2005—2007 рр.

Проаналізувавши структуру річкових суден за ро�
ками випуску на кінець 2011 року (рис. 2) бачимо, що
найбільшу частку придатних до експлуатації річкових
суден становлять судна віком більше 20 років — 81,9%,
питома вага флоту віком до 5 років та від 10 до 20 років
майже однакова (8,5% та 8,2% відповідно), судна від 5
до 10 років складають лише 1,4%.

Співвідношення питомої ваги морських суден за�
лежно від віку в 2011 р. таке (рис. 3): найбільшу частку,
аналогічно до річкових, складають судна віком більше

20 років — 84,8%. Флот віком від 10 до 20
років займає 8,7%, посідаючи друге місце,
а судна до 5 років (3,3%) та від 5 до 10
років (3,2%), маючи різницю в 0,1% зай�
мають найменші частки в структурі.

Проведений аналіз кількості, техніч�
ного стану та наявності рухомого складу
вітчизняного водного транспорту свід�
чить про недостатнє оновлення рухомо�
го складу як річкових, так і морських су�
ден. Переважання суден двадцятирічно�
го віку в усіх групах є однією з основних
проблем втрати конкурентоспромож�
ності воднотранспортних підприємств,
що спричиняє зменшення обсягів ванта�

жо� та пасажироперевезень як у внутрішньодержавно�
му, так і міжнародному сполученні. Проте, з іншого
боку, аналітичні дані, які свідчать про застарілий рухо�
мий склад, вказують на наявність внутрішніх ринків збу�
ту, оновлення яких дозволить відновити ефективну ро�
боту як суднобудівельних та судноремонтних заводів,
так і покращать діяльність підприємств водного транс�
порту.

Однією з основних рис суднобудівної галузі Украї�
ни в роки її незалежності є експортна спрямованість:
більше 90% продукції відпускається на експорт. За пер�
іод 1995—2012 рр. на експорт було поставлено понад 100
суден на суму майже 600,0 млн дол., а вітчизняним за�
мовникам — лише на 85 млн дол. Однак, ці цифри не є
ознакою стабілізації галузі, а скоріше носять характер
локальних успіхів окремих підприємств у залученні за�
мовлень [2].

Основними типами суден, що будуються та реалізу�
ються суднобудівними підприємствами України за екс�
портними контрактами у 2012 р. представлені на рисун�
ку 4.

Обсяги українського суднобудування незначні. Да�
ний висновок можна зробити порівнявши величину ек�
спорту продукції суднобудування з вкладом у розвиток
світового торгового флоту (табл. 2).

Рис. 2. Структура річкових суден за роками випуску на кінець 2011 року, %
Джерело: сформовано авторами за даними [5].

Рис. 3. Структура морських суден за роками випуску
на кінець 2011 року, %

Джерело: сформовано авторами за даними [5].

Рис. 4. Структура основних типів побудованих та реалізованих суден українськими суднобудівними підприємствами за
експортними контрактами станом на 2012 рік

Джерело: побудовано авторами за [2].
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Експорт продукції суднобудування на 2 млрд дол.
США за 11 років може видатися непоганим результа�
том, оскільки за отриману суму можна побудувати при�
близно 40 танкерів водотоннажністю 50 тис. т. дедвей�
ту. Проте до отриманням незалежності тільки за один
рік в Україні здавали 50—60 цивільних суден та 10—12
військових кораблів [6]. Беручи до уваги всі вищенаве�
дені аналітичні дані, необхідно визначити причини не�
спроможності використання значного суднобудівного
та судноремонтного потенціалу України.

Функціонування суднобудівних та судноремонтних
підприємств супроводжується значним впливом ендо�
генних та екзогенних чинників, які створюють значну
кількість проблем, що гальмують їх розвиток. Вплив
ендогенних та екзогенних факторів досліджено в роботі
В. Борщ [2]. Основні проблеми, які супроводжують
діяльність українських суднобудівних та судноремонт�
них заводів, наведені на рисунку 5.

Одна з головних проблем вітчизняного суднобуду�
вання є пошук нових замовлень і можливість будувати

Таблиця 2. Розвиток світового торгового флоту і суднобудування України

Джерело: [6].

Рис. 5. Проблеми функціонування суднобудівельних та судноремонтних підприємств

Джерело: сформовано за [1; 7; 8; 9; 10; 11] та доповнено авторами.



103www.economy.in.ua

Економiка та держава № 2/2015

та ремонтувати судна, які задовольняють замовника
відповідно вимог конкурентоспроможності світового
ринку за технічними, екологічними і економічними па�
раметрами.

Також однією з ключових проблем суднобудівель�
ної галузі України є недосконалість організації ринку
фінансово�кредитних послуг. Українським суднобуді�
вельним заводам недоступні дешеві кредити, тому
більшість з них орієнтується на використання власних
коштів і всіляко уникають зовнішнього (комерційного)
кредитування проектів [9].

Ще одним негативним чинником розвитку суднобу�
дування нині є відсутність державного замовлення на
будівництво нових суден. Невикористання вітчизняною
системою державного регулювання економіки такого
важливого господарсько�правового засобу, як держав�
не замовлення, призводить до втрати низки потенційно
можливих чинників розвитку галузі.

Відсутність у країні виробництва сучасного устат�
кування та обладнання для випуску суднобудівельними
заводами суден "під ключ", змушує їх закуповувати ці
елементи, або будувати лише корпуси суден на експорт,
що, як правило, є економічно невиправданим. Техноло�
гічна, наукова і випробувальна бази галузі морально та
фізично застаріла, зношеність основних засобів
підприємств становить від 30% до 60% і більше [9].

На сьогоднішній день існує тенденція по будівницт�
ву екологічно безпечних суден, що пов'язано з необхід�
ним зниження суднових шкідливих викидів в атмосфе�
ру. Тому суднобудівним і судноремонтним підприємств
України треба приділяти увагу до проблем екологічно�
го судноплавства, від верфей очікується співпраця з суд�
новласниками та виробниками обладнання для вироб�
ництва енергетично�екологічних суден

Однією з внутрішніх проблем суднобудівних і суд�
норемонтних підприємств це відсутність або в кращо�
му випадку часткове використання сучасних інстру�
ментів управління. Одним з яких є бюджетування, в ме�
жах якого виконуються: постановка цілей, плануван�
ня, виконання, стимулювання, мотивування, контроль,
облік, аналіз і регулювання (формування управлінсь�
кого впливу і коригування планів або цілей). На прак�
тиці на українських суднобудівних і судноремонтних
підприємствах при використанні бюджетування
відсутні деякі з етапів процесу управління: одні орган�
ізації не мають чітко сформульованих цілей, у інших
відсутня правильна методика планування. Ще частіше
зустрічається відсутність або неповнота системи уп�
равлінського обліку, в результаті чого ми отримуємо
дані недостовірні або просто невчасно, що робить не�
можливим контроль і якісний аналіз виконання бюд�
жетів проектів. Також орієнтиром для загальної сис�
теми стимулювання і мотивування на підприємстві слу�
гують ключові показники діяльності, які формуються
на основі планових і фактичних показників бюджету.
Відсутність методики планування, управлінського об�
ліку, не включення планових і фактичних показників
бюджету в систему стимулювання і мотивування, а та�
кож нерегулярний контроль і не повний аналіз загро�
жує зривом планів, погіршенням якості роботи, падін�
ням дисципліни, перевитратою ресурсів, а також не
дозволяє правильно оцінити, як досягнуті результати
по проектам будівництва і ремонту суден.

Відновлення суднобудівної галузі України доціль�
но почати з визначення того, наскільки Україна слідує
тенденціям розвитку світового та європейського ринків
суднобудування, які в загальному вигляді можна сфор�
мулювати наступним чином:

1. У центрі сучасної суднобудівної політики є інно�
ваційна діяльність, стимулювання наукових досліджень
і розробок, освоєння нової продукції і модернізація вер�
фей, високі вимоги до кваліфікації персоналу. Великі
суднобудівні підприємства є більш конкурентоспро�
можними в плані залучення фінансових ресурсів в інно�

ваційні проекти. Майбутнє суднобудування — не в мон�
тажному виробництві, а в верфях, які пропонують ком�
петентні системні рішення в суднобудуванні.

2. У світовій економіці існує системна невідпо�
відність виробничих потужностей суднобудівних під�
приємств до попиту на нові судна. На тлі перезаванта�
ження потужностей азіатських лідерів світового судно�
будування, за прогнозом Організації європейського
співробітництва та розвитку у Європі очікується 40% пе�
ревищення виробничих потужностей над потребою в
нових суднах. Переміщення центру світового суднобу�
дування в південно�східну Азію і сформована в зв'язку
з цим диспропорція в завантаженості виробничих по�
тужностей, визначає перспективи розвитку суднобуду�
вання в Європі тільки як високотехнологічної та систем�
ної галузі промисловості.

3. Основою конкурентної стратегії Європи є проце�
си зміцнення суднобудівних об'єднань на загальноєвро�
пейському та національному рівнях, а також вертикаль�
на інтеграція із залученням до неї постачальників, ко�
рабелів і судновласників. Невипадково найвищих ре�
зультатів у замовленні та будівництві суден досягали
великі концерни, як "Квернер" (Норвегія), "Фінкант'є�
ри" (Італія). Високі комерційні показники великих суд�
нобудівних концернів досягнуті завдяки позитивному
ефекту масштабу виробництва, який в суднобудуванні
досягається тільки при великих виробничих потужнос�
тях та їх завантаженості. Саме висока концентрація
виробництва стала однією з причин успіху південноко�
рейських суднобудівників, де створена потужна орга�
нізація — Асоціація суднобудівників Південної Кореї.
Шляхом створення великих концернів пішли також
Хорватія (Хорватська суднобудівна компанія), Японія
(5 великих суднобудівних компаній), Китай (Китайська
державна суднобудівна корпорація), Польща (Промис�
лова група).

4. В основі успіху країн�лідерів світового суднобу�
дування лежить державна підтримка галузі. Міжнародні
угоди в рамках Організації економічного співробітниц�
тва і розвитку з метою створення рівних умов для кон�
куренції в суднобудуванні регламентує дії держави
щодо підтримки своїх виробників. Єдині для всіх вимо�
ги містять наступні пункти — розмір кредиту до 80% ціни
судна, термін кредитування до десяти років, ставка —
не менше 8% річних, державна підтримка суднобудуван�
ня — шляхом часткового субсидування вартості будів�
ництва судна до 9%. Проте в конкурентній боротьбі ба�
гато країн порушують дані угоди. Іспанія видає креди�
ти в розмірі 85% ціни судна, США — 87,5% на термін 25
років. Уряди Японії і Німеччини видають національним
верфям субсидії в розмірі до 30%, в Іспанії — до 19%, а
в Італії — до 13%. У багатьох країнах суттєво зменшено
митні збори на імпортовану корабельне обладнання, в
Китаї та Польщі вони взагалі відсутні.

5. Світовий ринок суднобудування є типовим пред�
ставником олігопольної конкуренції з характерними для
нього ціновими методами конкурентної боротьби. При
цьому процес ціноутворення значною мірою залежить
від впливу зовнішнього середовища, внаслідок чого
успіх роботи суднобудівних підприємств також зале�
жить від сприятливих зовнішніх умов, значна роль у
створенні яких належить державі.

Таким чином, щоб слідувати світовим тенденціям
розвитку, українське суднобудування має розвиватися
шляхом створення великих суднобудівних підприємств,
орієнтованих на створення інноваційної високотехно�
логічної продукції і користуватися значною підтримкою
держави. Основним фактором успішного розвитку є
організація ефективного державного управління галуз�
зю.

З метою практичної реалізації плану виходу та за�
кріплення України на певних сегментах світового рин�
ку суднобудування можна сформулювати наступні про�
позиції:
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1. Для модернізації українського суднобудування та
виходу на міжнародні ринки необхідне створення внут�
рішнього суднобудівного ринку, для чого однією з важ�
ливих умов є розробка і прийняття державної програ�
ми будівництва флоту.

2. У частині державної підтримки суднобудування
Україна повинна слідувати в руслі світових тенденцій і
використовувати всі форми державної підтримки галузі
від прямого протекціонізму до гнучких форм підтрим�
ки з використанням кредитної, податкової, боргової та
митної політики.

3. В оперативному плані в Україні якомога швидше
необхідно відновити спеціальні регуляторні правила, що
діяли в 2000 році. В даний час для відновлення потен�
ціалу суднобудівних підприємств просто необхідно ви�
користовувати досвід 2000 р., коли був прийнятий за�
кон "Про заходи щодо державної підтримки суднобу�
дівної промисловості в Україні".

Реалізація положень цього документа сприяла тому,
що з 2000 по 2004 р. обсяг реалізованої продукції в суд�
нобудуванні України виріс в 3,5 рази, а кількість укла�
дених контрактів на будівництво суден зросла майже в
2 рази. Зрештою, завдяки реалізації цих документів,
Україна увійшла в десятку провідних країн за кількістю
побудованих суден. І тут же спостерігаємо зворотний
процес: у 2005 р. призупинення дії положень цього за�
кону призвело до колапсу в суднобудівній галузі Украї�
ни, і, безсумнівно, відкинуло її в своєму розвитку на
добрий десяток років.

4. Найважливішою умовою відродження галузі є
відновлення її кадрового потенціалу. Для цього існує
набір традиційних заходів на рівні держави щодо ство�
рення спеціальних умов для прискореного відновлення
трудових колективів. Адже весь час свого існування як
незалежної держави Україна перебуває в перманентній
економічній кризі, що, в свою чергу, безпосередньо
сприяє потужному відтоку робочої сили в інші країни.

ВИСНОВОК
Галузь суднобудування має значний вплив на роз�

виток багатьох секторів національного господарства,
особливо на галузь водного транспорту, торгівлю та
економіку. Проведений аналіз вітчизняного суднобуді�
вного та судноремонтного комплексу свідчить про знач�
ну кількість проблем і певний потенціал у вигляді: влас�
ної сировинної бази, виробничих потужностей і квалі�
фікованих кадрів. Для вирішення проблем суднобудів�
ної галузі і ефективного використання наявного потен�
ціалу автори статті сформували свої пропозиції щодо
відновлення суднобудівної галузі.

Необхідною умовою підвищення конкурентоспро�
можності суднобудівної промисловості України є відпо�
відна державна політика, а суднобудівники, зі свого
боку, для виходу на визначені сегменти світового рин�
ку суднобудування повинні володіти незаперечними
конкурентними перевагами в будівництві і ремонті того
чи іншого класу суден.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Формування і розвиток ідей, що були трансформо�

вані в теорію внутрішнього маркетингу, безпосередньо
пов'язано з еволюцією маркетингової науки та припа�
дає на кінець1970�х — початок 1980 рр. ХХ ст. У цей пе�
ріод теоретичну основу традиційного (трансакційного)
маркетингу, як функції управління потоком товарів і
послуг від виробника до споживача, складали комплекс
маркетинг�мікс та його модель "4Р". Це певним чином
вплинуло на внутрішній маркетинг, зокрема методи тра�
диційного маркетингу були застосовані по відношенню
до персоналу підприємства. Цілісність і системність да�
ного підходу, який грунтується на концепції холістич�
ного маркетингу, полягає в орієнтації на внутрішнього
(персонал фірми) і зовнішнього (клієнти фірми) спо�
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живача, на побудову взаємовигідних, партнерських
відносин та паритетного управління ними. Саме усе�
бічне вивчення споживача (внутрішнього і зовнішнь�
ого), його потреб, запитів, бажань і споживацького
досвіду, що впливають на формування попиту і про�
позиції, з'ясування цінностей та їх урахування в місії
та корпоративній культурі підприємства і складають
головну роль і призначення внутрішнього маркетин�
гу як домінуючої функції управління сучасним
підприємством.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ, У ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Вивченню генези та періодизації етапів еволюції

теорії внутрішнього маркетингу присвятили значну ува�
гу представники різних наукових шкіл маркетингу. Зок�
рема питання зародження і процесу наступного розвит�
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ку теорії внутрішнього маркетингу були висвітлені пред�
ставниками Американської школи маркетингу послуг
(Беррі Л., Парасураман А., Лавлок К.), Американської
школи маркетинг�менеджменту (Друкер П., Левітт Т.,
Котлер Ф., Боуен Дж., Мейкенз Дж.) та Скандинавсь�
кої (Північної) школи маркетингу послуг (Гронроос К.,
Гаммессон Е., Войма П.). Подальшого вивчення пробле�
матика внутрішнього маркетингу знайшла в наукових
працях представників Західноєвропейської школи мар�
кетингу (Брун М., Ламбен Ж.Ж., Капферер Ж.Н., Бре
Ж.) та Британської школи маркетингу (Пірсі Н., Мор�
ган Н., Вері Р., Льюїс Б., Рафік М., Ахмед П.), які роз�
ширили понятійно�категорійний апарат та сфери за�
стосування інструментарію внутрішнього маркетингу.

Значний інтерес до проблем внутрішнього маркетин�
гу проявили також науковці Російської школи марке�
тингу (Гузєва А.В., Лібман А.М., Драчева Є.Л., Ветітньов
О.М., Соловйова Ю.П., Докторова Ю.С., Наумов В.Н.,
Голубкова Є.Н., Михайлов О.З., Пантелеєва Є.К. та ін.)
та Української школи маркетингу (Войчак А.В., Павлен�
ко А.Ф., Решетнікова І.Л., Куденко Н.В., Каракай Ю.В.,
Федорченко А.В., Зозульов О.В., Окунєва О.В., Косар
Н.С., Сарапін Т.В., Кузьо Н.Є., Мішустіна Т.С. та ін.).
У працях зазначених науковців було систематизовано
наукові погляди закордонних вчених з метою адаптації
інструментарію внутрішнього маркетингу до практики
діяльності вітчизняних компаній. Отже, поняття внут�
рішнього маркетингу є багатогранним і потребує по�
дальшого детального вивчення його сутності, генезису,
а також уточнення періодизації етапів еволюції.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є вивчення генезису та дослідження

основних етапів еволюції й перспективних напрямів роз�
витку теорії і практики внутрішнього маркетингу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Концептуальні основи внутрішнього маркетингу,
що в подальшому стали інтегруючими для різномані�
тних внутрішньофірмових бізнес�процесів, були за�
початковані у 1974 р. у межах предмету наукових дос�
ліджень маркетингу послуг. Вперше наукове обгрун�
тування ідеї внутрішнього маркетингу, не використо�
вуючи дане поняття як таке, було здійснене у 1976 р.
європейськими науковцями П. Ейглером та Е. Лангер�
дом, які в своїх дослідженнях вивчали питання щодо
необхідності та можливості використання маркетин�
гових послуг в середині компанії. У цьому ж році, В.
Сейссер та С. Арбайт [18, с. 61], запропонували в
якості центрального елементу внутрішнього марке�
тингу розглядати концепцію внутрішнього спожива�
ча. Використанню такого бачення авторів сприяла ідея
щодо "продажу" робочих місць працівникам підприє�
мства. Ця ідея в подальших дослідженнях К. Гронро�
оса була трансформована у поняття "внутрішній мар�
кетинговий продукт". Під цим поняттям автор запро�
понував розуміти певну робочу обстановку, яка до�
помагає підприємству залучати та утримувати квалі�
фікованих і лояльних співробітників та мотивувати їх
до сприятливої реакції на вимоги менеджера віднос�
но орієнтації на споживача та до інтерактивної праці,
проявляючи себе в якості маркетолога, що працює за
сумісництвом [7].

Безпосередньо термін "внутрішній маркетинг" був
застосований у 1976 р. Л. Беррі, який під цим понят�
тям розумів мотивацію робітників через маркетингову
діяльність [4, с. 5]. У більш пізніх дослідженнях (1981 р.),
Л. Беррі уточнює дане поняття, і в широкому розумінні
розглядається ним як застосування філософії та прак�
тики маркетингу до людей (фахівців), які обслугову�
ють зовнішніх клієнтів з метою найму та утримання
кращого персоналу і забезпечення виконання ним мак�
симально якісної роботи [5, с. 34].

Наукові погляди Л. Беррі знайшли подальший роз�
виток у працях інших дослідників, які акцентували
увагу на вивченні взаємозв'язків у системі "задово�
леність клієнта — задоволеність працівника" та об�
грунтуванні важливості мотивації персоналу.

Таким чином, на етапі становлення теорії внутрі�
шнього маркетингу (кінець 1970�х — початок 1980�х
рр.) більшість науковців предметом його вивчення
розглядали мотивацію працівників щодо усвідомлено�
го ставлення до споживача послуг з орієнтацією на
відповідний рівень обслуговування.

У подальшому поглиблений інтерес до вивчення
питань внутрішнього маркетингу проявили К. Грон�
роос та Е. Гаммессон, які вперше використали терм�
іни "внутрішній продукт" та "внутрішній споживач".
Науковці запропонували розглядати теорію внутрі�
шнього маркетингу крізь призму загального управ�
ління якістю обслуговування клієнтів. На їх думку,
використання маркетингового підходу до праців�
ників компанії повинно бути спрямоване не лише на
виявлення і задоволення потреб останніх, а в першу
чергу має впливати на якість обслуговування
зовнішніх клієнтів. Отже, послуга має бути "прода�
ною" двічі: насамперед внутрішнім споживачам, а
потім зовнішнім клієнтам, на якісне обслуговування
яких працівники мають бути усвідомлено мотивова�
ними.

Обгрунтовуючи такий підхід, Е. Гуммессон визнає
важливість працівників, задіяних в маркетингових
процесах, але які працюють за межами маркетинго�
вого відділу, називаючи їх "маркетологами за суміс�
ництвом" [10, с. 68].

У наукових дослідженнях Гронроос К. зосеред�
жує увагу на доцільності використання маркетинго�
вого підходу до удосконалення внутрішньофункціо�
нальної координації, а саме: орієнтації персоналу на
споживача. На його думку, внутрішньофункціональ�
на координація, інтеграція та мотивація персоналу є
ключовими елементами теорії внутрішнього марке�
тингу [8, с. 239—241].

У подальших дослідженнях, автор стверджує, що
внутрішній маркетинг в діяльності сервісних підпри�
ємств має бути спрямований на контактний персонал
і призначений для створення таких мотиваційних та
організаційних умов праці, які б активно сприяли
підвищенню якості обслуговування. На думку науко�
вця, зовнішній споживач може оцінити якість обслу�
говування безпосередньо в процесі інтерактивного
маркетингу. Автор виокремлює декілька чинників, що
впливають на якість обслуговування, зокрема: стан�
дарти обслуговування, професіоналізм, компе�
тентність та поведінка персоналу, який надає послу�
ги. Для забезпечення можливості стратегічного впли�
ву на ці чинники дослідник пропонує використовува�
ти функціонально�інструментальну модель якості
обслуговування [9, с. 42—44].

У 1986 р. Ж.�П. Фліпо актуалізує питання удос�
коналення внутрішніх комунікацій компанії в системі
внутрішнього маркетингу. Такий підхід, на його дум�
ку, сприятиме ефективному впровадженню нових
стратегій, подоланню міжфункціональних конфлік�
тів, зменшенню ізоляції відділів компанії, а також
мінімізації рівня опортунізму персоналу нововведен�
ням [6, с. 7—9]. Ж.�П. Фліпо пропонує розглядати
маркетингову функцію як систему взаємовідносин
організації з зовнішнім ринком (клієнтами) і внут�
рішнім ринком (контактним персоналом).  На
підтвердження даної тези науковець наводить і об�
грунтовує чинники, що впливають на рівень взаємо�
відносин між усіма учасниками створення спожив�
чої цінності.

Сукупність проведених наукових досліджень доз�
волили К. Гронроосу доповнити теорію внутрішньо�
го маркетингу новими поняттями і представити його
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як філософію управління компанією. Виходячи з цьо�
го, у 1987 р. автор відмічає, що внутрішній маркетинг,
як філософія управління, дозволяє створити, безпе�
рервно заохочувати і зміцнювати розуміння й оціню�
вання ролей персоналу в організації. При цьому пер�
сонал повинен мати цілісне уявлення про свою робо�
ту, а мета внутрішнього маркетингу полягає в отри�
мані й збережені працівників, які направлені на
клієнта. Внутрішній маркетинг також є засобом роз�
витку і підтримки культури обслуговування [23].

Представники Британської школи маркетингу,
значно розширили теорію внутрішнього маркетингу
та спрямували зусилля на практичне застосування
його інструментарію. Так, починаючи з 1991 р. Мор�
ган Н. та Пірсі Н. запропонували використовувати
системній підхід при визначенні внутрішнього марке�
тингу, виокремлюючи при цьому такі категорії як
"внутрішні клієнти" і "внутрішні постачальники". На
думку науковців, внутрішній маркетинг являє собою
процес створення сприятливих умов роботи співроб�
ітників і управління взаємовідносинами між внутріш�
німи постачальниками та внутрішніми споживачами з
метою задоволення останніх. На їх думку, внутрішні
маркетингові програми повинні бути спрямовані на
обрані внутрішні сегменти і доповнювати зовнішню
маркетингову програму [15, с. 84—86].

Парасураман А. та Беррі Л в 1992 р. доповнили
ідеї, запропоновані Морганом Н. і Пірсі Н., та запро�
понували під внутрішнім маркетингом розуміти залу�
чення, розвиток, мотивацію та утримання кваліфіко�
ваних працівників через пропозицію роботи, що за�
довольняє їх потреби. Також науковці підтримали
думку К. Гронрооса щодо представлення внутрішнь�
ого маркетингу як філософії ставлення до робітника,
як до клієнта та стратегію створення відповідної ро�
боти�продукту [3, с. 27—32]. У 1995 р. Вері Р. уточ�
нює наукові погляди Моргана Н. та Пірсі Н. На дум�
ку науковця, внутрішній маркетинг — це дієвий ме�
ханізм керованої реакції персоналу на зміни в сере�
довищі, що дозволяє забезпечити гнучкість у ефек�
тивному пристосуванні персоналу до нових управ�
лінських розпоряджень та постійного удосконален�
ня діяльності [20, с. 52].

Подальші наукові пошуки Е. Гаммессона, дозво�
лили йому дійти висновку, що існує декілька явищ, які
можна назвати внутрішнім маркетингом, але на його
думку, традиційно під цим поняттям слід розуміти
маркетинг, орієнтований на персонал підприємства.
В своїй праці [11] автор наводить сім рівнів відносин,
названих ним як "нано�відносини", при чому кожен
окремий рівень відносин можна сприймати, як один
із аспектів внутрішнього маркетингу. Таким чином,
автор підкреслює важливість взаємовідносин в сис�
темі внутрішнього маркетингу.

Узагальнення наукових поглядів дозволили Вері
Р. розширити предмет вивчення внутрішнього марке�
тингу. На думку науковця, внутрішній маркетинг
являє собою джерело конкурентної переваги та мож�
ливість допомогти організації вчасно та швидко реа�
гувати на зміни навколишнього середовища, що при�
зводить до постійного розширення її можливостей.
Це також знайшло відображення в подальших дослі�
дженнях М. Рафіка та П. Ахмеда, які запропонували
внутрішній маркетинг визначати як діяльність по
впровадженню стратегії та управлінню змінами. На
основі запропонованого підходу науковцями було
розроблено п'ятифакторну модель внутрішнього мар�
кетингу [16, с. 452].

Ґрунтуючись на запропонованому підході, нау�
ковці відмічають, що внутрішній маркетинг сприяє
ефективній реалізації корпоративних стратегій [1, с.
9]. Також науковцями були структуровані елементи
традиційного інструментарію маркетингу "4Р" стосов�
но внутрішніх ринків та сформовано "внутрішній мар�

кетинг�мікс". Зокрема науковці пропонують викори�
стовувати інструментарій маркетингу послуг "7Р", ос�
кільки в контексті внутрішнього маркетингу
"внутрішній продукт" має неявну природу. Отже, ос�
новними елементами внутрішнього маркетинг�мікс
"7Р" є:

1. Продукт (product). Внутрішній продукт, що має
бути проданий персоналу компанії (цінності, відно�
сини, якість обслуговування, бренд та моделі поведі�
нки, що необхідні для ефективної реалізації стра�
тегії), — стратегічний рівень. На тактичному рівні
продукт може включати нові способи обслуговуван�
ня клієнтів, нові показники результативності, нові
тактичні цілі [1, с. 28].

2. Ціна (price). При встановлені ціни в системі
внутрішнього маркетингу доцільно враховувати її ве�
личину, суб'єктивну обгрунтованість та альтернативні
витрати співробітника, що пов'язані з процесами змін,
а також розглядати її як баланс між корисністю/
цінністю та видатками як для компанії, так і для кон�
кретного працівника.

3. Місце (place). Цей елемент являє собою матері�
альні та нематеріальні аспекти роботи персоналу.
Зокрема під ним слід розуміти місце розташування
офісу, легкість доступу до нього, робоче місце та ро�
бочу атмосферу, інші інфраструктурні об'єкти. Також
науковці відносять до цієї категорії культурні, сим�
волічні та інші корпоративні аспекти, що дозволяють
формувати лояльність персоналу до компанії [1, с. 43].

4. Просування/комунікації (promotion). Комуні�
кації в системі внутрішнього маркетингу спрямовані
на підтримку бренду, організацію системи заохочен�
ня особистих рекомендацій та залученості персона�
лу, налагодження діалогу менеджменту з внутрішні�
ми аудиторіями, удосконалення рівня обслуговуван�
ня клієнтів, прискорення процесу створення і впро�
вадження інновацій та уникнення опортунізму до
змін. Мета комунікацій — позиціонування/перепози�
ціонування компанії і/або її цінностей в свідомості
кожного члена цільової аудиторії, інформування всіх
співробітників про цілі, бачення та стратегії компанії,
а також нагадування персоналу про переваги роботи
в даній компанії і про задоволення їх особистих по�
треб [1, с. 38].

5. Учасники (people). Учасниками слід розглядати
як окремих працівників (групи) чи весь персонал ком�
панії, який безпосередньо або опосередковано залу�
чений в процеси змін і/або реалізації стратегій. Тут
доцільно розглянути укомплектованість штату,
внутрішні стандарти роботи з персоналом, відношен�
ня працівників до виконуваної роботи, їх зовнішній
вигляд тощо [1, с. 38—39].

6. Процеси (process). Під процесом розуміють те,
як саме споживачі (зовнішні і внутрішні) в дійсності
будуть отримувати продукт. Сюди можна віднести на�
лагодження системи обслуговування, надання інфор�
мації, навчання персоналу з метою посилення його
орієнтації на зовнішнього клієнта [1, с. 36].

7. Фізичне оточення (physical evidence) чи матері�
альні фактори — це середовище (архітектурний і
внутрішній дизайн офісу, оформлення робочого
місця) в якому відбувається взаємодія між контакт�
ним персоналом і клієнтами. Це також можуть буди
ділові папери, навчальні матеріали, інструкції тощо [1,
с. 34].

З цього приводу П.K. Aхмед, M. Рафік та Н.M.
Саад, відмічають, що додаткові три елементи марке�
тинг�мікс відносяться безпосередньо до внутрішніх
факторів роботи підприємства, а не до його зовнішніх
характеристик [2, с. 1223].

М. Брун також підтримує точку зору М. Рафіка
та П. Ахмеда і вважає, що внутрішній маркетинг слід
розглядати як стратегію менеджменту, в якій основ�
на увага зосереджена на тому, яким саме чином роз�
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вивати в працівниках усвідомлене ставлення до спо�
живача. Саме тому, на його думку, внутрішній марке�
тинг слід пов'язувати з концепцією кадрового менед�
жменту та менеджменту персоналу [22, с. 66—68].

Брун М. при вивченні питань внутрішнього мар�
кетингу розглядає взаємозв'язок орієнтації підприє�
мства на зовнішніх клієнтів і на персонал (внутрішніх
клієнтів) через сукупність факторів, що впливають на
їх задоволення. Як відмічає автор, відправною точкою
внутрішнього маркетингу в сфері послуг є психо�
логічні фактори, що впливають на задоволеність пер�
соналу. Надання повноважень і прав у прийнятті
рішень співробітникам, узгодженість дій між різни�
ми рівнями організації, а також ефективні механізми
мотивації персоналу дозволяють досягти значного
ступеня довіри до топ�менеджменту та сприятливо
впливають на економічні показники роботи підприє�
мства, що, в свою чергу, позитивно впливає на відно�
шення існуючих і потенційних клієнтів до даного
підприємства [22, с. 68—69].

Таким чином, сформований представниками Євро�
пейської школи науковий доробок полегшив процес
практичного впровадження внутрішнього маркетин�
гу на управлінський рівень, а розроблена Лінгсом І. у
1999 р. модель внутрішньоринкової орієнтації, доз�
воляє здійснювати ефективний внутрішній маркетинг.
Побудова такої моделі грунтується на двоєдиному
підході щодо персоналу, який розглядається як не�
обхідний ресурс підприємства у досягненні поставле�
них цілей, а також являє собою найважливішу групу
клієнтів підприємства, потреби якої необхідно вияви�
ти і якісно задовольнити [12, с. 240].

У подальших дослідженнях теоретиків і практиків,
коло питань внутрішнього маркетингу було доповне�
не ідеями та гіпотезами відносно того, що персонал
сам по собі представляє первинний, внутрішній ринок.
Відтак, акценти в теорії і практиці внутрішнього мар�
кетингу з мотивації персоналу та маркетингового і
кадрового менеджменту були зміщені в бік розгляду
підприємства як внутрішнього ринку з "внутрішніми
постачальниками" та "внутрішніми покупцями" [30, с.
1035—1036].

Відносинами на внутрішньому ринку необхідно
управляти так, щоб вони підтримували зовнішні взає�
мовідносини та відповідний рівень прибутковості. На
нашу думку, такому баченню проблеми передував зап�
ропонований П. Ейглером та Е. Лангердом підхід, що
був поглиблено вивчений представником Американсь�
кої школи маркетинг�менеджменту, Ф. Котлером.

У 1998 р. у першому російськомовному виданні на�
укової праці "Маркетинг�менеджмент", Ф. Котлер
пропонує в єдності розглядати взаємовідносини між
компаніями і між компанією та споживачами. Розви�
ваючи цю ідею науковець зазначає, що в першу чергу
внутрішній маркетинг орієнтований всередину фірми,
на її службовців [26, с. 339]. При цьому в подальших
дослідженнях автор також підтримує тезу Л. Беррі і
відмічає, що основна задача внутрішнього маркетин�
гу повинна полягати у здійсненні найму працівників,
їх навчанні та мотивації на високий рівень обслуго�
вування [27, с. 5].

У подальших наукових дослідженнях, зокрема у
спільній праці Ф. Котлера і К. Келлера з вітчизняни�
ми науковцями, автори під внутрішнім маркетингом
розуміють забезпечення прийняття належних марке�
тингових принципів усіма працівниками організації і,
особливо, її вищим керівництвом. Також автори зау�
важують, що компанії, які орієнтуються на тривалу і
успішну діяльність на ринку, повинні розуміти, що
внутрішня маркетингова діяльність не менш, а то й
більш важлива за зовнішній маркетинг. Немає сенсу
обіцяти належний рівень обслуговування, якщо пра�
цівники компанії не готові його забезпечити [28, с. 38].
Отже, автор доповнює теорію внутрішнього марке�

тингу новою категорією — контактний персонал
(фронт�офіс). На його думку, внутрішній маркетинг
доцільно розглядати як систему дій, інструментів і
методів, націлених на обслуговуючий персонал
підприємства, який безпосередньо контактує з
клієнтами (контактний персонал) [28, с. 38—39].

Подальше вивчення категорійно�понятійного апа�
рату та моделей внутрішнього маркетингу дозволило
Ф. Котлеру дійти висновку, що внутрішній маркетинг
являє собою дворівневу систему. Перший її рівень ре�
алізує різні маркетингові функції й представлений
службами збуту, реклами, обслуговування покупців,
управління товарами/послугами, маркетингових дос�
ліджень тощо. Всі ці функції мають бути взаємопов'�
язані, а виконання їх скоординоване виходячи з інте�
ресів покупців. Другий рівень — інтегрованого мар�
кетингу, тобто прийняття маркетингу іншими відділа�
ми компанії, які також повинні "мислити з позиції по�
купця". Ґрунтуючись на такому баченні, Ф. Котлер
надає характеристики відділів компаній, орієнтованих
на покупців. Також у наукових працях більшості пред�
ставників Європейської школи маркетингу (Гронро�
ос К., Е. Гаммессон, Войма П., Перваз А., Рафік М.,
Ахмед П. тощо) чітко відстежуються думки відносно
того, що внутрішній маркетинг існує в рамках марке�
тингу відносин, в якості підходу до управління пер�
соналом [8; 11; 13; 17].

Якщо внутрішній маркетинг розглядати в термі�
нах взаємовідносин, то, як відмічають Войма П. та
Гронроос К., його можна сприймати в якості акуму�
люючого поняття для багатьох внутрішніх видів діяль�
ності на різних рівнях. На думку науковців, внутрішній
маркетинг з точки зору відносин — це процес визна�
чення, встановлення, підтримки, розширення і, за не�
обхідності, завершення відносин з персоналом та
іншими внутрішніми споживачами на всіх рівнях
організації з метою задоволення вимог усіх задіяних
сторін, що досягається за допомогою обміну взаєм�
ними зобов'язаннями та їх виконанням. Таке визна�
чення підкреслює той факт, що внутрішній маркетинг
потрібно розглядати не тільки як сукупність відносин
між менеджерами і співробітниками організації, але
також і як функцію управління всіма взаємовідноси�
нами, що існують на внутрішньому ринку на всіх
рівнях організації [30, с. 1036—1037]. Зрозуміло, що
врахувати і виконати всі вимоги персоналу компанія
не в змозі, тому основна задача внутрішнього марке�
тингу полягає в зменшенні ступеню опортунізму пер�
соналу до змін та в поступовій вибудові взаємовигід�
них партнерських відносин компанії з ним. Відтак, на
думку П. Друкера, внутрішній маркетинг повинен
бути також спрямований на репутацію компанії�ро�
ботодавця для залучення працівників, а також на по�
зицію маркетингу в компанії [19, с. 56].

У цілому ідеї та наукові здобутки представників
Американських шкіл маркетингу знайшли подальше
відображення в наукових працях С. Дрейк, М. Галмен
та С. Робертс, які доповнили теорію внутрішнього
маркетингу новим поняттям — бренд. Науковці заз�
начають, що внутрішній маркетинг має бути направ�
лений передусім на виховання у співробітників любові
до бренду своєї компанії, оскільки лише полюбивши
власний бренд, вони в свою чергу переконають і
клієнтів полюбити його. Використовуючи технології
внутрішнього маркетингу, топ�менеджмент зможе
підвищити ступінь усвідомленої підтримки ідей,
цінностей та ініціатив компанії з боку персоналу. За
великим рахунком компанія "продає" власному пер�
соналу "обіцянку" свого бренду [24, с. 23—24].

Такої ж думки дотримується і Капферер Ж.�Н.,
який також пропонує ввести до предмету вивчення
внутрішнього маркетингу брендинг. Вчений зазначає,
що досвід брендингу в сфері послуг повсюдно пов'я�
заний з тим, що відбувається в "точці контакту"
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клієнтів з персоналом фірми. Внутрішній маркетинг,
на його думку, власне як і зовнішній, необхідний для
такого контракту бренда. Такий контракт містить
певні обмеження і перш за все передбачає, що різні
функціональні обов'язки в організації повинні бути
узгодженими, а відповідальність за гарантії і єдність,
які надає бренд, перекладається на менеджмент і пер�
сонал, що відіграють суттєву роль у взаємовідноси�
нах з клієнтурою [25, с. 47—49].

Брендинг у сфері послуг тягне за собою подвійне
розпізнавання, на корпоративному і на клієнтському
рівнях. Персонал компанії повинен розпізнавати
цінності бренду, як свої власні, а вся організація по�
винна "жити брендом", відповідно цінності бренду
клієнти будуть сприймати через контакт з персона�
лом. Цей внутрішній процес, як зазначає Капферер
Ж.�Н., надважливий, він надає пояснення і обгрунто�
вує цінності бренду для кожної групи співробітників
у компанії, а також включає заохочення персоналу,
здатні змінити на краще щоденну його роботу. Відтак,
обслуговування повинно відповідати бренду, а персо�
нал бути кваліфікованим і компетентним. Обіцянки,
надані брендом, дозволяють визначити поведінкові
принципи, що дають клієнтам право бути невдоволе�
ними, якщо вони не виконуються [25, с. 53]. Ламбен
Ж.�Ж. також відмічає, що внутрішньому маркетингу
повинна відводитись важлива роль особливо в діяль�
ності фірм, що працюють в сфері послуг, оскільки від
їх обслуговуючого персоналу безпосередньо зале�
жить імідж компанії та імідж торговельної марки [29,
с. 262].

Автор прикладної управлінської теорії І. Адізес,
відмічає, що діяльність будь�якої компанії пов'язана
з виникненням проблем. На його думку, процес уп�
равління — це взаємодія між людьми. При цьому ав�
тор відмічає, що для прийняття якісних рішень необ�
хідно створити в компанії збалансовану і працездат�
ну компліментарну команду управлінців. Тут необхі�
дно врахувати, що в будь�якій команді існуватимуть
опортунізм до змін, зіткнення інтересів працівників,
різні стилі мислення та поведінки, відтак, поява
конфліктів неминуча. Саме тому автор вважає, що
успіх будь�якої системи може бути передбачений за
допомогою такого показника, як співвідношення між
зовнішнім і внутрішнім маркетингом [21, с. 239]. При
цьому, як відмічає автор, зовнішній маркетинг визна�
чається кількістю ресурсів, які організація вкладає в
ідентифікацію і задоволення потреб клієнтів.
Внутрішній маркетинг визначається кількістю управ�
лінської енергії, необхідної для того, щоб в органі�
зації відбулась бажана подія. Зовнішній маркетинг, на
його думку, це функція, в тому числі таких змінних,
як ринкова сегментація і товарна диференціація.
Внутрішній маркетинг — це функція взаємної поваги
і довіри. Якщо в організації відсутня взаємна повага
або довіра, то витрати енергії на здійснення внутріш�
нього маркетингу будуть занадто високими. Сутність
довіри як показника, що не можливо піддати якісній і
кількісній оцінці, полягає в тому, що, розходячись в
деталях, команда єдина в своїх стратегічних інтере�
сах. А повага до чужої думки дозволяє врахувати всі
нюанси і прийняти якісне управлінське рішення.

ВИСНОВКИ
Отже, ретроспективний аналіз та вивчення сучас�

них тенденції розвитку теорії внутрішнього маркетин�
гу дозволяє зробити висновок, який корелює з твер�
дженням П. Друкера: "маркетинг — це весь бізнес, що
розглядається з точки зору споживача" [14, с. 42]. Та�
ким чином, не залежно від того, як сприймати
внутрішній маркетинг, в якості мотивації персоналу
до орієнтації на якісне обслуговування клієнтів або в
якості управління внутрішнім ринком і внутрішніми
споживачами та постачальниками, він націлений на

створення й підтримку відносини в системі "акціонер
— топ�менеджер — персонал — клієнт". Досліджені
нами етапи еволюції теорії внутрішнього маркетингу
дали можливість представити внутрішній маркетинг
як процес, в якому якість кінцевого результату зале�
жить від якості виконання різних видів операцій в лан�
цюжку взаємодії виконавців створення споживчої
цінності. Таким чином, кінцевою стратегічною метою
внутрішнього маркетингу є прибуткові зовнішні
відносини, які власне і створюють стратегічне підгрун�
тя внутрішнього маркетингу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні перед нашою державою постало важ�

ливе питання здійснення корпоративних трансформацій
на залізничному транспорті. Це спричинено виникнен�
ням ряду проблем, пов'язаних із функціонуванням цієї
галузі. Найбільш вагомі серед них такі: невідповідність
організаційної структури залізничного транспорту рин�
ковим умовам господарювання; низький рівень фінан�
сової прозорості діяльності залізниць та конкуренції в
галузі залізничного транспорту; високий ступінь зно�
шення основних фондів; недостатня інвестиційна при�
вабливість цієї сфери; недосконалість нормативно�пра�
вової бази, що регулює діяльність системи залізнично�
го транспорту; низький рівень якості транспортних по�
слуг тощо. Реалізація рішення про реформування стра�
тегічно важливої для України галузі потребує визначен�
ня чіткого, дієвого механізму трансформацій у по�
єднанні з ефективною політикою державного регулю�
вання діяльності залізничного транспорту.

Вивчення зарубіжного досвіду необхідне для
здійснення критичного аналізу, на основі якого для Ук�
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раїни має бути розроблена індивідуальна модель рефор�
мування з огляду на особливості її нинішнього еконо�
мічного становища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У працях відомих дослідників таких, як Юхновський

І.Р., Румянцев М.К., Сай В.М., Томпсон М.С. та ін., велика
увага приділяється процесам аналізу зарубіжного досві�
ду реформування залізничного транспорту. На сьо�
годнішній день це питання потребує подальшого доопра�
цювання, а саме: структурування наявної інформації за
рахунок виділення найбільш вагомих критеріїв для аналі�
зу зарубіжного досвіду реформування залізничного
транспорту, а також формування систематизованих вис�
новків, із врахуванням переваг та недоліків трансформацій
цієї галузі за кордоном, які повинні враховуватись у про�
цесі трансформації залізничного транспорту України.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є здійснення поглибленого аналізу

зарубіжного досвіду реформування залізничного транс�
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порту, наукове обгрунтування позитивних і негативних
наслідків проведених перетворень для використання
цього досвіду у процесі трансформаційних перетворень
на залізницях України. Для реалізації мети досліджен�
ня необхідним є вирішення наступних завдань: виділи�
ти основні критерії аналізу трансформаційних процесів
у галузі залізничного транспорту зарубіжних країн;
визначити шляхи реформування залізничного транспор�
ту у зарубіжних країнах; проаналізувати наслідки про�
ведених реформ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В останній чверті минулого століття у багатьох краї�

нах світу розпочалися процеси реформування залізнич�
ного транспорту з метою покращення їх фінансового
стану, підвищення якості послуг, продуктивності праці,
ліквідації збитковості пасажирських перевезень, покра�
щення інвестиційного клімату. Створення єдиного євро�
пейського транспортного простору було зумовлено не�
обхідністю ліквідації зупинок рухомого складу на кор�
донах і втратою через це часу та коштів власників ван�
тажів, необхідністю прискорення руху транспорту та
утворення компаній�операторів, котрі можуть надава�
ти послуги на інфраструктурах будь�якої європейської
країни, що в результаті мало сприяти підвищенню кон�
курентних переваг Європейського ринку порівняно із
ринком Сполучених Штатів Америки, адже останні мали
значні переваги за рахунок низьких цін, що формува�
лися завдяки великим обсягам виробництва.

Прийняття директив ЄС слугувало основою почат�
ку реформування (№91/440, 95/18, №95/19), згідно з
якими кожна країна�член ЄС зобов'язана [1; 2; 3; 4]:

— розділити облік витрат, що належать до обслу�
говування шляхів та іншої інфраструктури, і витрат на
обслуговування залізничного рухомого складу;

— надати залізницям повну самостійність;
— оздоровити фінансове становище залізниць (спи�

сати або реструктуризувати борги);
— фінансувати перехідний процес реформування;
— соціально фінансові функції можуть бути покла�

дені на залізниці тільки за умови фінансової компен�
сації.

До початку проведення реформ у кожній країні було
проведено досконалу підготовку законодавчої бази, а
ключові напрями реформування прописано у "Білій
книзі ЄС" [3] із залізничного транспорту, виданій у 1996
р. Як основні положення концепції трансформації за�
лізниць Європи визначено такі напрями [2; 5]: санація
фінансів залізниць і списання боргів; відмова від пере�
хресного субсидування пасажирських перевезень; дер�
жавне фінансування інфраструктури; вільний доступ
операторів до залізничної інфраструктури; технічна
універсалізація залізниць, застосування ринкових прин�
ципів управління підприємствами залізничного транс�
поту, приєднання до єдиної системи ліцензування залі�
зничних компаній країн�членів ЄС, гармонізація їх на�
ціонального законодавства з директивами ЄС щодо
встановлення загальноєвропейських стандартів техні�
ки безпеки та експлуатації залізничної мережі з метою
забезпечення технічної та експлуатаційної сумісності
між залізницями країн ЄС. Проте, хоча всі країни Євро�
союзу подальший розвиток залізничного транспорту
вбачали у створенні конкуренції, кожна з них обрала
свою індивідуальну форму реалізації плану, залежно від
особливостей розвитку національної економіки. Най�
більш типовими варіантами проведення трансформа�
ційних процесів, які значно різняться між собою є про�
цеси реформування на залізничному транспорті Вели�
кобританії, Німеччини і Франції. Аналіз корпоративних
трансформацій на залізничному транспорті цих країн
доцільно буде провести на підставі виділення таких кри�
теріїв: стан залізниць до початку реформування; пере�
думови, напрями, результати реформування; переваги
та недоліки, що виникли у результаті трансформацій.

Британія [5; 7; 8] обрала модель відділення інфра�
структури від перевезень. До початку реформування
було єдина державна компанія British Rail (BR). Пере�
думовами реформування стали: вичерпання можливості
фінансування великих проектів із суспільних фондів;
збитковість пасажирських перевезень. З�поміж основ�
них напрямів реформування можна виділити розділен�
ня інфраструктури і перевезень, повну приватизацію
системи залізничного транспорту, продаж франшиз на
пасажирські перевезення, створення лізингових ком�
паній, котрі надають в оренду рухомий склад, створен�
ня декількох операторів вантажних перевезень. У ре�
зультаті проведення реформ у 1994 р. створена компа�
нія Railtrack, котра повністю володіла інфраструкту�
рою; до здійснення пасажирських перевезень було до�
пущено 25 компаній�операторів (ТОС); створено три
спеціальні лізингові компанії (ROSCO) (1994 привати�
зовані); адміністрація з пасажирських залізничних
франшиз (OPRAF) контролює виконання угод із фран�
шиз кожної ТОС; створено Rail Passenger Counsel (RPC)
до компетенції якого входило розглядати справи паса�
жирів і звертати увагу регулювальних органів на про�
блеми споживачів; створено 6 операторів вантажних
перевезень, однак 5 з них було куплено British, Welsh &
Scottish Railways (EWS), котра на тепер охоплює більш
ніж 90% вантажних залізничних перевезень Великобри�
танії; за BR залишилась відповідальність за утримання
інфраструктури Railtrack.

У 2002 р. Railtrack викупила некомерційна компанія
Network Rail, спеціально створена урядом. З 2005 р.
функції Стратегічного управління залізничним транс�
портом було передано Департаменту транспорту. З 2006
р. повноваження Управління охорони праці і безпеки із
затвердження програм безпеки у залізничній галузі було
передано в Управління регулювання залізничного транс�
порту.

Переваги, отримані у процесі реформування:
— урядові гранди, надані компаніям галузі у 2005—

2006 р., збільшились на 21,1% порівняно з 2004—
2005рр.;

— знизились витрати на обслуговування інфра�
структури;

— з'явилися додаткові послуги у поїздах та на вок�
залах;

— скорочень субсидування урядом залізничного
транспорту.

Недоліки реформування галузі залізничного транс�
порту.

— погіршилось утримання рухомого складу;
— наявність значної кількості суб'єктів залізнично�

го транспорту, не об'єднаних спільною ідеєю, призвела
до загострення конфлікту інтересів;

— банкрутство інфраструктури;
— з переходом до контрактних відносин ускладни�

лась інституційна структура, що призвело до зростан�
ня трансакційних витрат;

— інвестиції в основні засоби в 2005—2006 рр. ско�
ротились на 33,1%;

— збільшилась кількість аварій на залізницях.
Німеччина [5; 6; 8] обрала модель відділення інфра�

структури від перевезень. До початку реформування за�
лізниці Німеччини поділялися на залізниці ФРН та за�
лізниці НДР. Передумовами реформування стало: зро�
стання заборгованості DB з 13,9 млрд марок у 1970 р.,
до 47 млрд у 1990 році, а у 1993 до 67 млрд марок; зни�
ження ефективності фінансово�господарської діяль�
ності залізниць; витісненням автомобільним транспор�
том DB з ринку транспортних послуг; різке погіршення
показників зношеності інфраструктури та рухомого
складу внаслідок прийняття та баланс залізничного
комплексу НДР. У ФРН в період з 1950 по 1990 рр. час�
тка залізниць в загальних обсягах вантажоперевезень
скоротилась з 60 до 29%, у перевезеннях пасажирів — з
36 до 6%.
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Серед основних напрямів реформування доцільно
виділити: відділення державних функцій від підприєм�
ницьких; злиття майна залізниць ФРН і НДР і створен�
ня Федерального відомства з майна залізничного
транспорту (BEV); передача господарської складової
Федерального відомства з майна залізничного транс�
порту Акціонерному товариству DB AG; відкритий до�
ступ до використання залізничної мережі третіми осо�
бами; реструктуризація і реорганізація виробничих
процесів.

У результаті реформування залізниць Німеччини в
1994 р. було засновано Державне Акціонерне товари�
ство "Deutsche Bundesbachn" (DB AG) зі статутним кап�
італом 4,2 млрд німецьких марок; 1999 р. структурні
підрозділи були відокремлені у самостійні акціонерні то�
вариства, на базі яких відбулося створення багаторів�
невого концерну на чолі з холдинговою компанією.

Нині холдинг DB AG об'єднує 5 акціонерних това�
риств, що забезпечують управління різними видами
діяльності залізничного транспорту Німеччини:

— DB Cargo AG — вантажні перевезення, отримує
доступ до інфраструктури на тих самих умовах і за того
ж рівня плати, що й будь�яка компанія, котра має ліцен�
зію, що підтверджує її здатність безпечно здійснювати
перевезення;

— DB Reise & Touristik AG — пасажирські переве�
зення далекого сполучення й туризм;

— DB Regio AG — пасажирські перевезення при�
міського сполучення. Це монополіст на ринку регіональ�
них пасажирських перевезень, формує 46% обороту DB,
кожен четвертий службовець працює в такій компанії;

— DB Network AG — інфраструктура (шлях, кон�
тактна мережа, телекомунікації). На тепер інфраструк�
тура фактично залишається у власності держави, а її
дохід формується за рахунок плати, що вноситься ком�
паніями�операторами за використання інфраструктури;

— DB Station & Service AG — сервіс (вокзали й т.п.).
Переваги, отримані в процесі реформування:
— списання боргів із залізниць;
— інвестиції в нову інфраструктуру (DB щороку

вкладає інвестиції в розмірі 15 млрд марок в модерніза�
цію мережі, з 1994 р. DB 54,5 млрд марок, а у 2002—2005
рр. інвестиції DB AG здійснювалися в розмірі 40 млрд
євро;

— державні інвестиції для приведення в належний
стан залізниць протягом 10 років реформ становили 34
млрд євро;

— суттєве посилення комерціалізації використання
інфраструктури;

— прийняття на себе державою витрат із утриман�
ня персоналу та ліквідації забруднення навколишнього
середовища через діяльність залізниці;

— відновлення рухомого складу, що використо�
вується в далеких, регіональних та місцевих сполучен�
нях.

Недоліки реформування системи залізничного
транспорту:

— не підвищено надійність локомотивного парку;
— надлишкова бюрократизація, котра стримує дос�

туп конкурентів до послуг інфраструктури.
Франція [5; 6] обрала збереження єдності інфра�

структури та перевізного процесу, а конкуренція та не�
дискримінаційний доступ до інфраструктури незалеж�
них перевізників забезпечується значним державним
контролем та регулюванням.

У середині ХІХ ст. у Франції діяло 6 компаній, в кон�
цесію яким було передано залізниці. До 1937 р. всі зал�
ізничні концесії було передано під контроль державі
(51%) акцій та об'єднано в Національну залізничну ком�
панію (SNCF), всі активи якої до 1983 р. були повністю
викуплені державою. Пізніше було створено державну
компанію "Національні залізничні мережі" (RFF), метою
якої є забезпечення функціонування і фінансування
інфраструктури.

Передумовами реформування стало різке скорочен�
ня пасажирських перевезень залізничним транспортом,
за винятком високошвидкісних; вантажообіг скоротив�
ся на 30% з 1975 р.; заборгованість залізниці зросла до
134 млрд фр.; відбулося прогресуюче зниження норми
прибутку та інвестицій у високошвидкісні лінії, не було
стимулів для інвестицій з боку приватного капіталу.

Основні напрями реформування: RFF стає власни�
ком залізничної мережі і несе відповідальність за її
інфраструктуру, хоча функція управління залишається
за SNCF; RFF приймає боргові зобов'язання SNCF, по�
в'язані із фінансуванням інфраструктури у розмірі 25
млрд дол.; відповідальність за регіональні пасажирські
перевезення передаються на рівень місцевої влади шес�
ти провінцій з правом розпоряджатися наданими дер�
жавою відповідними фінансовими ресурсами.

У результаті проведення реформ за державою за�
кріпленими залишилися слідуючі питання: визначення
основних характеристик мережі; розподіл фінансових
коштів для RFF; розробка стандартів безпеки, принципів
і розміру плати за використання інфраструктури;
функції контролю за RFF та SNCF.

Компанія RFF несе відповідальність за модернізацію
інфраструктури і є її власником; визначає цілі, принци�
пи, використання і утримання інфраструктури, взаємодіє
зі службами керування рухом поїздів і його розподілу
мережею, також отримує державні субсидії. Поряд з цим
фінансування RFF частково здійснюється з місцевих бюд�
жетів: SNCF виконує перевезення як єдиний користувач
мережі RFF, вносить RFF відповідні платежі; розробляє
графік руху поїздів і контролює його виконання; вико�
нує функцію керування рухом і експлуатацією від імені
RFF; експлуатує і здійснює технічне обслуговування тех�
нічного обладнання та обладнання безпеки мережі.

 Переваги реформування системи залізничного
транспорту Франції:

— фінансове оздоровлення SNCF за рахунок звіль�
нення її від обов'язків інвестування в інфраструктуру;

— будівництво нових ліній;
— зміцнення позицій у сфері міжнародних високо�

швидкісних перевезень;
— підвищення точності проходження пасажирських

поїздів;
— підвищення якості обслуговування пасажирів.
Недоліками реформування залізничної галузі Ук�

раїни є:
— старі методи управління: національна організа�

ція використання рухомого складу та неадекватні пра�
вила експлуатації не дають можливості залізниці ско�
рочувати витрати й оперативно реагувати на потреби
клієнтів, внаслідок чого, вибираючи вид транспорту,
споживач віддає перевагу автомобільному транспорту;

— суттєві технічні проблеми зі станом рухомого
складу, особливо локомотивного парку. Так, середній
вік тепловозів становить 34 роки, а електровозів — 27
років. Зазначений фактор суттєво підвищує вартість
технічного обслуговування і ремонту та знижує надій�
ність роботи.

На основі вищевикладеного можемо зробити вис�
новки про те, що у цих країнах повною мірою не дотри�
мувались положень, зазначених у директивах ЄС, а
адаптували запропоновану модель залежно від стану
залізничної галузі на момент реформування та економ�
ічної ситуації у країні. Позитивний досвід реформуван�
ня свідчить, що залучати приватні інвестиційні ресурси
в залізничний транспорт і підтримувати його ефектив�
не функціонування можна не лише за рахунок роздер�
жавлення і приватизації, але й за умови збереження дер�
жавної форми власності. Найбільш ефективним є ва�
ріант, коли перевізники є власниками інфраструктур, а
розвиток конкуренції та недискримінаційний доступ до
інфраструктури незалежних перевізників забезпечуєть�
ся збереженням державного регулювання та контролю.
При цьому діють важелі, що стимулюють інвестування
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в розвиток інфраструктури та скорочення витрат на її
утримання за рахунок підвищення ефективності.

На сьогодні в Україні триває підготовчий етап до
здійснення реформ, які будуть спрямовані на підвищення
ефективності діяльності галузі через забезпечення безпе�
ки функціонування і доступності ринку послуг залізниць
для всіх суб'єктів господарювання; створення умов для
забезпечення недискримінаційного доступу користувачів
до послуг інфраструктури залізничного транспорту; за�
безпечення прозорості фінансової діяльності залізничного
транспорту; технічне переоснащення галузі на основі роз�
роблених нормативно�правових актів щодо регулювання
процесів простого та розширеного відтворення основних
фондів; скорочення перехресного субсидування паса�
жирських перевезень за рахунок вантажних.

Для вирішення негативних тенденцій та проблем, які
існують сьогодні на залізничному транспорті України,
потрібна фінансова стратегія, яка спрямована на стійкий
розвиток галузі і посилення її соціальної спрямованості.

На нашу думку, складовою фінансової стратегії роз�
витку галузі є стратегія фінансового забезпечення
підприємств залізничного транспорту, яка грунтується
на фінансових засобах її досягнення і включає такі скла�
дові, як ефективне формування та використання фінан�
сових ресурсів, пріоритетне фінансування капітальних
інвестицій та їх складових, підтримка певного рівня
фінансової безпеки галузі (запобігання та нівелювання
загроз, підтримка високого рівня фінансової стійкості,
платоспроможності, ліквідності, автономії та ін.).

Таким чином, для ефективного розвитку виробни�
чого та фінансового потенціалу підприємств залізнич�
ного транспорту потрібна його структурна перебудо�
ва. Її можна здійснити за допомогою політики реструк�
туризації та фінансового оздоровлення потенційно кон�
курентоспроможних підприємств або через ліквідацію
тих, що є збитковими і неперспективними.

Ефективність фінансового оздоровлення підпри�
ємств забезпечується заходами, які покладені в оснoву
плану реструктуризації, у якому відбито переваги тих
чи інших oбраних організаційних фoрм і методів, спря�
мованих на вдосконалення організації та управління
виробничо�господарською діяльністю, поліпшення фі�
нансового стану підприємства [10].

ВИСНОВКИ
Стаття присвячена аналізу корпоративних транс�

формацій на залізничному транспорті деяких країн
Європи. Автором було систематизовано і узагальнено
позитивні аспекти реформування цієї галузі.

Проведене дослідження дало змогу зробити виснов�
ки про те, що в Україні реформування залізничного
транспорту є об'єктивною необхідністю, з огляду на ряд
серйозних недоліків функціонування і розвитку цієї га�
лузі. Проте в нашій державі для успішного здійснення
корпоративних трансформацій залізничного транспор�
ту потрібно передусім створити дієвий механізм держав�
ного регулювання діяльності стратегічно важливих для
країни об'єктів, що передбачає запровадження спеціаль�
них заходів, які б давали змогу уніфікувати систему опо�
даткування, екологічні та технічні стандарти, розробки
єдиної законодавчої процедури із захисту навколиш�
нього середовища.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних економічних реаліях подальші перс�

пективи підвищення ефективності аграрного вироб�

УДК 336.1:436.33

Н. В. Білецька,
Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва, м. Вінниця

РЕЗЕРВИ І МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ

ЕФЕКТИВНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО

КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

N. Biletska,

Vinnitsa institute of constructing of clothes and enterprise, Vinnitsa

BACKLOGS AND MECHANISMS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX
OF UKRAINE

У сучасних економічних реаліях подальші перспективи підвищення ефективності аграрного виробJ

ництва нашої країни, передусім, залежать від успішного функціонування середніх і великих сільськогосJ

подарських організацій.

Чинники, що впливають на ефективність аграрного виробництва в цілому, у тому числі і сільськогосJ

подарських організацій, доцільно об'єднати в двох групах: природні і громадські. У складі природних

чинників виділяють структуру земельних угідь, якісні характеристики грунту, доступність водних реJ

сурсів, погодні умови і інші. Громадські чинники підрозділяються на дві підгрупи: із складу продуктивJ

них сил (чисельність і кваліфікація працівників, технологія, основні і оборотні засоби, спеціалізація і

концентрація виробництва і інші) і із складу виробничих стосунків (господарський і економічний меJ

ханізм на макроекономічному, регіональному і внутрішньогосподарському рівні, відношення власності

на засоби виробництва, форми розподілу доходів, система оплати праці працівників і інші). РегулюванJ

ня в економічній сфері завжди багате небезпекою підміни ринкових механізмів "ручним" управлінням,

що ставить під великий сумнів забезпечення стійкості розвитку агропромислового комплексу. Потрібне

забезпечення умов для еквівалентного обміну між містом і селом, що, на наш погляд, є об'єктивною переJ

думовою стійкого розвитку останнього.

In modern economic realities the further prospects of increase of efficiency of agrarian production of our

country, foremost, depend on the successful functioning of middle and large agricultural organizations. Factors

that influence on efficiency of agrarian production on the whole, including agricultural organizations, it is

expedient to unite in two groups: natural and public. In composition natural factors distinguish the structure of

the landed significance, quality descriptions of soil, availability of water resources, weather terms et al. Public

factors are subdivided into two subJgroups: from composition of productive forces (quantity and qualification of

workers, technology, fixed and circulating assets, specialization and concentration of production and other)

and from composition of productive relations (an administrative and economic mechanism is at macroeconomic,

regional and inwardly economic level, relation of property on capital, form of allocation of profits goods, system

of remuneration of workers' labor and other). Adjusting in an economic sphere is always rich in the danger of

substitution of market mechanisms "hand" control that puts providing of firmness of development of agro

industrial complex under a large doubt. The necessary providing of terms is for an equivalent exchange between

a city and village, that, in our view, is objective preJcondition of steady development last.

Ключові слова: аграрне виробництво, аграрний сектор економіки, розвиток агропромислового комплексу,
природні чинники аграрного виробництва, громадські чинники аграрного виробництва.

Key words: agrarian production, agrarian sector of economy, development of agroindustrial complex, natural
factors of agrarian production, public factors of agrarian production.

ництва нашої країни, передусім, залежать від успі�
шного функціонування середніх і великих сільсько�
господарських підприємств. Це пояснюється тим, що
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досі в середньому по країні вони розпоряджаються
більше 80% площ сільськогосподарських угідь, воло�
діють великою долею основних засобів. Масштаби
аграрного виробництва створюють передумови для
широкого впровадження досягнень науки і передо�
вих технічних досягнень, застосування сучасних тех�
нологій, високопродуктивної і енергозберігаючої
техніки. Після вступу України до Європейського со�
юзу, саме ця категорія господарств має можливості
бути конкурентоспроможною у світовому аграрно�
му виробництві і забезпечити продовольчу неза�
лежність країни.

Дані позитивні очікування можуть стати реальн�
істю лише за умови, якщо основна маса середніх і ве�
ликих сільськогосподарських підприємств господа�
рюватимуть ефективно, і зможуть вести розширене
відтворення аграрної продукції та необхідних для
цього засобів виробництва за рахунок власних дже�
рел фінансування. Проте на цьому етапі такі мож�
ливості мають лише не більше 10—15% сільськогос�
подарських підприємств. Більшість з них або низь�
корентабельні, або збиткові, обтяжені значними
борговими зобов'язаннями і не застосовують інно�
ваційні методи господарювання. Також, спостері�
гається негативний вплив несприятливих макроеко�
номічних умов господарювання і дисбаланс цін, що
триває вже багато років. З іншого боку, у багатьох
господарствах доки не повною мірою використо�
вується готівковий ресурсний потенціал, не задіяні
наявні внутрішні резерви зростання ефективності ви�
робництва.

Частково це результат нестачі висококваліфікова�
них і матеріально зацікавлених в кінцевих результатах
господарювання фахівців і робітників, здатних вияви�
ти, оцінити і реалізувати дані резерви. Відчувається та�
кож недолік в обгрунтованих науково�практичних ре�
комендаціях, що враховують регіональні умови аграр�
ного виробництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Перелічені питання розглянуті в публікаціях В.М. Бау�
тина, Г.В. Беспахотного, И.Н. Буздалова, А.И. Костяе�
ва, В.В. Кузнєцова, В.В. Милосердова, А.С. Миндрина,
П.М. Першукевича, А.В. Петрикова, А.Ф. Серкова,

И.Ф. Хицкова, А.А. Черняева, И.Г. Ушачева і інших ві�
домих вітчизняних учених�аграріїв. У публікаціях
Р.Х. Адукова, А.И. Алтухова, Ф.Г. Арутюняна, А.И. Ан�
ісімова, Г.А. Баклаженко, В.А. Богдановского, Н.А. Бор�
хунова, А.Я. Кибирова, Л.Ф. Кормакова, М.А. Коробей�
никова, А.Р. Кулова, Н.И. Оксанич, О.А. Родионовой,
С.О. Сиптица, В.М. Старченко, Н.Г. Тарасова, В.Я. Узу�
на, Ф.К. Шакирова, А.М. Югая і багатьох інших вчених
економістів�аграріїв представлено рішення ряду про�
блем вдосконалення внутрішньогосподарського еко�
номічного механізму сільськогосподарських під�
приємств.

ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

 Проте поки недостатньо широко і глибоко дос�
ліджені внутрішньогосподарські чинники і резерви
підвищення ефективності виробництва товарних
видів продукції рослинництва і тваринництва, мате�
ріального стимулювання колективів сільськогоспо�
дарських підприємств при практичній реалізації да�
них резервів. Усе це підтверджує актуальність і той
же час складність, багатоплановість досліджуваної
проблеми, важливість її рішення для стабілізації і
стійкого функціонування сільськогосподарських
підприємств.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Ефективність як економічна категорія має на увазі
зіставлення кількості і якості зроблених за аналізова�
ний період товарів, робіт і послуг з розрахунку на оди�
ницю використаних ними готівкових ресурсів з відпові�
дними базовими показниками (нормативів, завдань, до�
сягнутого рівня і т.д.). У сільському господарстві такі
зіставлення можна робити по конкретних видах про�
дукції, або вартості усієї продукції в порівнянних цінах
[1, с. 142].

Агропромисловий комплекс у нашій країні є основ�
ним виробником товарної продукції рослинництва і
тваринництва. В зв'язку з цим оцінити його ефектив�
ність слід з позиції загальних інтересів країни і комер�
ційних інтересів кожного господарства. З позицій інте�
ресів усієї країни загальну оцінку ефективності агро�
промислового комплексу робиться за вартістю вало�
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Рис. 1. Особливості функціонування агропромислового
комплексу України
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вої продукції (випуску) або доданої вартості в по�
рівнянних цінах з розрахунку на душу населення [1, с.
143].

Темпи зростання цього показника характеризува�
тимуть рух у бік підвищення рівня забезпеченості на�
селення країни в продуктах харчування. Досягнення
продовольчої незалежності країни по медичних нор�
мах споживання основних видів продуктів харчуван�
ня означатиме високу ефективність агропромислово�
го комплексу. Оцінка ефективності безпосередньо аг�
ропромислового комплексу проводиться по його
вкладу (питомій вазі) в загальній вартості валової про�
дукції, або доданої вартості по країні в цілому, або
по конкретним суб'єктам українського аграрного
ринку.

При зіставленні ефективності агропромислового
комплексу по окремих суб'єктах, оцінка робиться по
виходу валової продукції, або доданої вартості в по�
рівнянних цінах з розрахунку на одиницю площі
сільськогосподарських угідь або умовної ріллі і одного
працівника, безпосередньо зайнятого в аграрному ви�
робництві [2, с. 31; 3, с. 65].

Комерційна ефективність окремих сільськогос�
подарських підприємств визначається по рівню рен�
табельності усієї діяльності і сумі прибутку (після
усіх вирахувань, тобто чистий результат) з розра�
хунку на використані або готівкові ресурси. При�
ватних показників ефективності: продуктивність
праці і трудомісткість виробництва, рентабельність
окремих товарних видів продукції, собівартість і
ціни реалізацій по цих же видах продукції, фондо�
віддача і фондомісткість, окупності капіталовкла�
день і т.д [4].

Чинники, що впливають на ефективність аграрно�
го виробництва в цілому, у тому числі і сільськогоспо�
дарських підприємств, на нашу думку, доцільно об�
'єднати в дві групи: природні і громадські. У складі при�
родних чинників виділяють структуру земельних угідь,
якісні характеристики грунту, доступність водних ре�
сурсів, кліматичні умови і т.д. Громадські чинники слід
підрозділити на дві підгрупи: ті які відносяться до скла�
ду продуктивних сил (чисельність і кваліфікація прац�
івників, технології, основні і оборотні активи, спеціа�
лізація і концентрація виробництва і т.д.); ті, які відно�
сяться до складу виробничих стосунків (господарсь�
кий і економічний механізм на макроекономічному, ре�
гіональному і внутрішньогосподарському рівні, спів�
відношення власності до засобів виробництва, форми
розподілу доходів, система оплати праці працівників і
т.д.) [4; 5].

При оцінці ефективності сільськогосподарських
підприємств слід враховувати наступні особливості аг�
рарного виробництва (рис. 1).

Отже, стійкий розвиток агропромислового комп�
лексу об'єднує рішення соціальних, економічних і еко�
логічних завдань на базі трьохкомпонентної системи
чинників — природи, населення і господарства. Іншими
словами, передумовами стійкого розвитку агропромис�
лового комплексу, є економіка аграрного сектору і ло�
кальна екологія, які формують умови для задоволення
потреб суспільства в продовольстві і забезпечують при
цьому збереження ресурсного потенціалу агропромис�
лового комплексу.

Такий соціально�економічний розвиток агропро�
мислового комплексу припускає зростання, диверси�
фікацію і підвищення ефективності агропромислової
економіки; розширене відтворення людського капі�
талу і повну зайнятість сільського населення; раціо�
нальне використання і безперервне відтворення при�
родно�біологічних ресурсів; підвищення рівня і
якості життя населення в сільській місцевості. Од�
ним з найважливіших концептуальних підходів до
стійкого розвитку агропромислового комплексу є
орієнтація на самоорганізацію суспільства в еко�

номічній, соціальній і екологічній сферах його жит�
тєдіяльності. Проте, на наш погляд, у процесі стійко�
го розвитку агропромислового комплексу має бути
чітко, методологічно вивірена роль держави в уп�
равлінні цим розвитком.

ВИСНОВКИ
Регулювання в економічній сфері завжди багате

небезпекою підміни ринкових механізмів "ручним" уп�
равлінням, що ставить під великий сумнів забезпечен�
ня стійкості розвитку агропромислового комплексу.
Потрібне забезпечення умов для еквівалентного об�
міну між містом і селом, що, на наш погляд, є об'єктив�
ною передумовою стійкого розвитку останнього. Слід
перестати тотально субсидувати споживання про�
дуктів харчування, підтримка має бути адресною, точ�
ковою і винятковою. Потрібно коригування розпод�
ільних стосунків в економіці, а не поглиблення соціа�
лізації споживання. Таким чином, стійкий розвиток
агропромислового комплексу є стабільним економі�
чним зростанням економіки України в умовах еквіва�
лентного обміну при повній зайнятості ресурсів, що
поєднує їх раціональне використання і збереження
природно�ресурсного потенціалу території, спрямо�
ваної на підвищення рівня і якості агропромислового
комплексу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема підвищення технологічної конкуренто�

спроможності визнається однією із найбільш важливих в
теорії і практиці економічної науки. Важливого значення
вона набула для промислових підприємств України, що зму�
шені працювати в умовах жорсткої конкурентної боротьби
і обмеженості ресурсів як фінансових, так і кадрових, орган�
ізаційних та техніко�технологічних.

Прийнято вважати, що конкурентоспроможність краї�
ни формується як сукупність конкурентоспроможності її
товарів, підприємств і регіонів. У сучасному економічному
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CONCEPTUAL APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF THE TECHNOLOGICAL
COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

У статті обгрунтовано концептуальні підходи до управління технологічною конкурентоспроможніJ

стю підприємства реального сектору економіки. Досліджено теоретичне підгрунтя для формування страJ

тегічних орієнтирів з метою підвищення рівня технологічної конкурентоспроможності підприємств. ВиJ

значено, що підприємство повинно мати потенціал для розроблення інновацій, навчання персоналу та

вдосконалення впроваджуваної технології. У статті акцентовано увагу на тому, що адаптація нової техJ

ніки має відбуватися на основі наявної технікоJтехнологічної бази підприємства, і це потребує відповіJ

дних удосконалень, породжує технічні та творчі проблеми. Виокремлено основні функції управління техJ

нологічною конкурентоспроможністю. Доведено, що управління технологічною конкурентоспроможніJ

стю промислового підприємства слід комплексно спрямовувати на його правове, фінансове, інформаJ

ційне, мотиваційне забезпечення процесу стратегічного розвитку. Запропоновано модель концепції страJ

тегічного управління технологічною конкурентоспроможністю підприємств.

In the article the conceptual approaches to the management of the technological competitiveness of the real

economy sector enterprise. It was investigated the theoretical basis for the formation of strategic guidelines to

enhance the technological competitiveness of enterprises. It was determined that the company should have the

develop innovation, staff training and improvement of currently applied technology potential. The article

emphasis on the fact that the adaptation of new technology should be based on existing technical and

technological base of the company, and this requires appropriate modifications, generates technical and creative

problems. The basic functions of technological competitiveness are pointed out. It was proved that management

of industrial enterprises technological competitiveness should be comprehensively directed to its legal, financial,

informational, motivational ensuring of strategic development the process. The model of enterprises technological

competitiveness strategic management concept was proposed.
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укладі, конкурентоспроможність товарів і підприємств фор�
мується на рівні, що характеризується формуванням кон�
курентних переваг, особливо технологічних. Саме еко�
номічні відносини мікрорівня створюють передумови для
формування структури національного господарства, госпо�
дарської поведінки, спеціалізації країни на виробництві тих
та інших продуктів і послуг. Тут відбувається нагромаджен�
ня факторів формування конкурентоспроможності з мак�
ро� і мезорівня.

Розвиток технологічної конкуренції призвів до проце�
су міжнародної і міжрегіональної економічної інтеграції, що
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заснована на нових можливостях, науково�технічній рево�
люції. Такі зміни можна охарактеризувати, як підвищення
комерційної й виробничої операційної мобільності фірм, що
працюють у різних країнах. Цей процес стимулюється ско�
роченням видатків на транспортні й особливо на інфор�
маційні послуги, розвитком комунікацій і інформаційних ме�
реж, що дозволило фірмам розміщати виробництво в інших
країнах, зберігаючи при цьому над ним необхідний конт�
роль. Сучасні інформаційні технології, знизивши потребу у
фізичних контактах виробників і споживачів, привели до по�
яви нових, дистанційних видів послуг, які стали звичайни�
ми об'єктами торгівлі на міжнародних ринках: від підготов�
ки програмного забезпечення до продажу авіаквитків.

Вирішення проблеми низької технологічної конкурен�
тоспроможності промислових підприємств України актуа�
лізує питання побудови системи стратегічних орієнтирів, що
покликана комплексно та цілеспрямовано покращити ста�
новище, що склалося.

У вітчизняних економічних дослідженнях проблеми
формування конкурентних переваг підприємств, підвищен�

ня ефективності управління конкурентос�
проможністю виробничо�економічних си�
стем відповідно до фахової спеціалізації
досліджують такі вчені: Г.В. Рачинська, Л.І.
Федулова, А.Є. Воронкова та інші науковці
[1—3].

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є обгрунтування

концептуальних підходів до управління
технологічною конкурентоспроможністю
підприємств.

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ
Процес визначення і впорядкування

стратегічних пріоритетів технологічного
розвитку підприємства закономірно обме�
жений так званими "технологічними рам�
ковими умовами" [4, с. 227].

По�перше, слід враховувати перерив�
частість технологічного розвитку та ди�
наміку зміни технологій. Технологічний
розвиток є циклічним явищем, що харак�
теризується нестабільністю та, як на�
слідок, важко прогнозованим й підвище�
ним ризиком. Життєвий цикл новітніх
технологій є коротким, а старіння досить
стрімким.

По�друге, досить динамічно відбува�
ються процеси злиття і поглинання тради�
ційно відокремлених технологічних сфер.
Техніка різноманітного призначення вико�
ристовується комплексно в межах одного

укрупненого технологічного циклу задля створення інтег�
рованого виробництва.

По�третє, зростає складність технологій, зумовлена
злиттям підприємств різних сфер діяльності, збільшенням
кількості використовуваних нововведень.

Крім того, для кожного конкретного підприємства діє
ряд умов, які визначають його потенційні можливості у тех�
нологічному розвитку [1, с. 280—281]: технологічна специф�
іка підприємства, ступінь інтенсивності технологічного роз�
витку сфери діяльності, економічні чинники, технологічні
можливості, ринкова стратегія підприємства і його техно�
логічна культура.

Технологічна специфіка підприємства визначається че�
рез такі параметри: ступінь інтегрованості технологічного
процесу, можливість вносити до нього зміни, запроваджу�
ючи технологічні інновації.

Про ступінь інтенсивності технологічного розвитку га�
лузі свідчить частота, швидкість упровадження інновацій,
визначальні особливості ринку (його місткість і перспекти�
ви щодо нинішньої продукції); вік підприємства чи галузі

визначає мотивацію їх до технологічних
інновацій, використання патентів, забезпе�
чення динамізму наукових досліджень
тощо.

Економічні чинники, до яких передусім
належать: фінансовий стан підприємств
промисловості, ціни на ресурси, посилення
конкурентної боротьби (зокрема, встанов�
лення демпінгових цін), рівень концентрації
галузі, нелегальна величина інвестицій у
промисловість, структура собівартості (ма�
теріаломісткість) виробництва продукції,
захищеність інтелектуальної власності
підприємств, митно�тарифне та податкове
регулювання.

Підприємство повинно мати потенціал
для розроблення інновацій, навчання персо�
налу та вдосконалення впроваджуваної тех�
нології. Адаптація нової техніки має відбу�
ватися на основі наявної техніко�техноло�
гічної бази підприємства, що також потре�
бує відповідних удосконалень, породжує
технічні та творчі проблеми.

Своєрідним обмежуючим фактором уп�
равління технологічною конкуренто�
спроможністю є загальна ринкова страте�
гія підприємства. Захисна стратегія чи екс�
пансія — важливі управлінські рішення
стратегічного характеру. За сучасних умов

Рис. 1. Функціональна графічна модель управління технологічною
конкурентоспроможністю
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Рис. 2. Процес розробки стратегії технологічної конкурентоспроможності
підприємства

Джерело: адаптовано автором за [2, с. 677].
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неможливо реалізувати стратегічний менеджмент на
підприємстві, оминаючи проблему технологічного розвит�
ку та відповідних інструментів його здійснення, тому варто
розуміти, що в системі стратегічного управління стратегія
конкурентоспроможності є одним із найважливіших на�
прямів загальної стратегії, тобто вони співвідносяться як
частина і ціле.

Технологічна культура — це сприйнятливість до техно�
логічних інновацій та технологічного розвитку підприєм�
ства, яка залежить від мотивації та професійних і психоло�
гічних якостей найвищого керівництва, менеджерів та пер�
соналу підприємства. Якщо амбіційні завдання у сфері тех�
нологічного розвитку не будуть ставитися чи реалізовува�
тися, технологічний потенціал підприємства просто не буде
реалізований.

На процес управління технологічним розвитком
підприємств впливають також обмеження інформаційної
сфери: наявність сучасного інформаційного забезпечен�
ня, баз даних, знання інжинірингових методик (або мож�

ливість отримання цих послуг), що створюють передумо�
ви системного підходу до визначення та безперервного
моніторингу технологічного стану й можливостей
підприємства, моделювання розвитку його технологічної
бази. Інформатизація сприятиме високій ефективності
управління технологічним розвитком підприємства, рац�
іональній організації виробництва, підвищенню якості
продукції.

Управління технологічною конкурентоспроможністю
промислового підприємства є процесом цілеспрямованого
впливу на її рівень, що графічно можна представити у тако�
му вигляді (рис. 1).

Основними функціями управління технологічною кон�
курентоспроможністю підприємств є такі:

1) оперативне і стратегічне планування підвищення кон�
курентоспроможності технологічної продукції;

2) організація і координація управління;
3) контроль забезпечення підвищення технологічної

конкурентоспроможності;

Рис. 3. Концепція стратегічного управління технологічною конкурентоспроможністю підприємства

Джерело: розроблено автором на основі [3].
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4) оцінка рівня конкурентоспроможності продукції і
інших кластерів.

Стратегія технологічної конкурентоспроможності про�
мислового підприємства є загальним довгостроковим пла�
ном заходів, що реалізовуються з метою здобуття першості
на ринку завдяки використанню технологічних нововведень.

Врахування вказаних умов є необхідним в процесі роз�
роблення стратегії технологічної конкурентоспроможності
промислового підприємства (рис. 2).

Процес розробки стратегії конкурентоспроможності є по�
слідовною зміною стадій, якісно нових форм її прояву, де ко�
жен із етапів має важливе значення у процесі управління тех�
нологічною конкурентоспроможністю. Цей процес розпочи�
нається із формулювання технологічної місії — визначення го�
ловної ідеї, філософії підприємства стосовно ролі технологі�
чної складової у забезпеченні його конкурентоспроможності.

Разом з визначенням науково�технічних пріоритетів на
рівні підприємств потрібне визначення їх пріоритетів у стра�
тегії розвитку економічної системи [5]:

1) політика в сфері науки і технології, заснована на ви�
борі відповідних пріоритетів, може будуватися або усвідом�
лено, використовуючи спеціальні механізми і процедури, або
не усвідомлено, але тоді пріоритети не вибираються, а фак�
тично складаються як результати децентралізованих рішень,
що приймаються, передусім, на низовому рівні;

2) вибір науково�технічних пріоритетів може бути вар�
іантним, але не безмежно, тобто повинен існувати деякий
мінімум пріоритетів, який дозволить сформувати інновац�
ійну сукупність техніки і технологій, що має певну критич�
ну масу, яка перетворює діюче виробництво;

3) розширення системи пріоритетів за рахунок включен�
ня в неї нових напрямів науково�технічного розвитку, що
веде до поширення їх на усю сукупність рішень економіч�
них і соціальних завдань;

4) вибір науково�технічних пріоритетів повинен спира�
тися на відтворювальний принцип, пов'язаний з логікою роз�
витку виробничих сил, людини, праці, знарядь праці, техні�
чних систем, технологій, матеріалів енергетики;

5) сформований перелік науково�технічних пріоритетів
повинен носити деталізований характер, причому рівень де�
талізації має бути таким, щоб ясно показувати, що в тій або
іншій сфері є пріоритетним, а що таким не є.

Стан розвитку економіки країни є досить вагомим фак�
тором, що слід враховувати також на етапі визначення аль�
тернатив і вибору варіантів стратегії. Саме тому, доцільною
є адаптація цілей технологічного прогнозування до вимог
стратегічного управління на макрорівні [2, с. 679]. Так, ціля�
ми прогнозування технологічної конкурентоспроможності
промислових підприємств вважаємо:

— дослідження потенційних технологічних можливос�
тей для здійснення капіталовкладень у створення конкурен�
тних технологічних переваг(зокрема, визначення базису
перспективних для підприємства технологій);

— переорієнтація системи досліджень та інноваційної
діяльності (у разі, якщо зроблено висновок, що досліджен�
ня і розробки та інноваційна система не відповідають стра�
тегічним цілям технологічної конкурентоспроможності);

— створення комунікаційної платформи — введення як
діючих осіб у стратегічну дискусію представників бізнесу,
науки, громадськості і соціальних груп (використання пе�
редбачення як інструмента для зайнятих у формуванні нау�
кової та інноваційної політики);

— створення нових мереж і зв'язків між технологічни�
ми галузями, секторами і ринками або навколо конкретних
проблем.

Управління технологічною конкурентоспроможністю
промислового підприємства слід комплексно спрямовува�
ти на його правове, фінансове, інформаційне, мотиваційне
забезпечення процесу стратегічного управління. Тому, з ме�
тою розширення сформованих теоретичних підходів, доц�
ільно запропонувати концепцію стратегічного управління
технологічною конкурентоспроможністю промислового
підприємства, що обгрунтовує зв'язки в системі "потенці�
ал�розвиток�конкурентоспроможність", дозволяє ефектив�
но обирати об'єкти і методи управлінського впливу на кон�
курентоспроможність підприємства з метою забезпечення
його стійкого цілеспрямованого розвитку.

Модель концепції стратегічного управління технологі�
чною конкурентоспроможністю підприємств наведена на
рисунку 3.

Особливу увагу в концепції стратегічного управління
технологічною конкурентоспроможністю підприємства вар�

то приділити діагностиці її рівня підприємства. Діагности�
ку визначаємо як управлінську діяльність, що має на меті
встановлення рівня технологічної конкурентоспроможності
підприємства, виявлення проблем та недоліків її формуван�
ня та розвитку, розробку ефективних способів усунення
проблем. Деякі дослідники [2] пропонують використовува�
ти в якості інструмента діагностики технологічний аудит,
результатом якого є оцінка здатності сформулювати стра�
тегічний план технологічного розвитку. Завдання техноло�
гічного аудиту — оцінити ефективність використання на
цьому підприємстві технологій як засобу технологічної кон�
курентоспроможності. Технологічний аудит передбачає
участь у його проведенні як вищої керівної ланки, так і пер�
соналу, що має відношення до технологічного стану підприє�
мства. Цей процес обов'язково повинен включати розроб�
лення механізмів оцінки реального рівня технологічного
розвитку підприємства та виявлення технологічних потреб.
Остаточний підсумок технологічного аудиту — це оцінка
реального рівня технологічної конкурентоспроможності
підприємства, що відбиває здатність його використовувати
свій технологічний потенціал як засіб для досягнення стра�
тегічних цілей.

ВИСНОВКИ
Отже, в ході дослідження обгрунтовано потребу в удос�

коналенні концепції стратегічного управління технологіч�
ною конкурентоспроможністю підприємства, сформульо�
вано стратегічні орієнтири управління ним. Автором зап�
ропоновано концептуальну схему управління технологіч�
ною конкурентоспроможністю підприємства машинобуду�
вання. У зв'язку з цим, залишається актуальною проблема
розробки управлінських технологій в сфері виробничої та
інноваційної співпраці підприємств, дослідження механізмів
її впливу на рівень технологічної конкурентоспроможності
учасників такої співпраці.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Відповідно до ст. 46 Конституції України громадя�

ни мають право на соціальний захист, що включає пра�
во на забезпечення їх у разі повної, часткової або тим�
часової втрати працездатності, втрати годувальника,
безробіття з незалежних від них обставин, а також у
старості та в інших випадках, передбачених законом. Це
право гарантується загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків
громадян, підприємств, установ і організацій, а також
бюджетних та інших джерел соціального забезпечення
[1]. Система розрахунку страхових платежів має певні
ускладнення, що призводить до виникнення податкових
витрат. Даними обставинами зумовлена необхідність
вдосконалення системи розрахунків загальнообов'язко�
вого державного соціального страхування з метою
мінімізації розміру податкових витрат.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Концепція податкових витрат виникла на початку

1960�х років майже одночасно в Німеччині та США. Вва�
жається, що термін "податкові витрати" (оригінальне
назва "tax expenditures") ввів у теорію та практику опо�
даткування С. Сюррей. Податкові витрати як економіч�
на категорія досліджувалися вітчизняними вченими зок�
рема, Г.В. Осовською, О.О. Юшкевич, А.Г. Загороднім.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є встановлення причин виник�

нення податкових витрат та пошук відповідних шляхів
вдосконалення щодо їх мінімізації.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Відповідно до Основ законодавства України про загаль�
нообов'язкове державне соціальне страхування, що затвер�
джено Верховною Радою України від 14.01.1998 року, да�
ний процес здійснюється за наступними його видами в за�
лежності від страхового випадку, які передбачені ст. 4:

— пенсійне страхування;
— страхування у зв'язку з тимчасовою втратою пра�

цездатності;
— медичне страхування;
— страхування від нещасного випадку на вироб�

ництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності;

— страхування на випадок безробіття;
— інші види страхування, передбачені законами Ук�

раїни [2].
Для дотриманням гарантій щодо соціального стра�

хування 04.05.1998 року Президентом України було ви�
дано Указ "Про заходи щодо впровадження персоніфі�
кованого обліку відомостей у системі обов'язкового
державного пенсійного страхування" [3].

На виконання даного Указу 04.06.1998 року Кабіне�
том Міністром України було затверджено положення
"Про організацію персоніфікованого обліку відомостей
у системі загальнообов'язкового державного пенсійно�
го страхування" [4]. Відповідно до даного положення
основними завданнями персоніфікованого обліку було
встановлено наступні:

— створення єдиного державного автоматизовано�
го банку відомостей про фізичних осіб;
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— сприяння розвитку заінтересова�
ності фізичних осіб у внесенні платежів
на загальнообов'язкове державне пен�
сійне страхування (далі — пенсійне стра�
хування) та створення умов для їхнього
контролю за сплатою цих платежів;

— сприяння створенню умов для
більш повного надходження платежів на
пенсійне страхування;

— створення інформаційних переду�
мов для визначення розміру виплат за
пенсійним страхуванням залежно від
тривалості страхового стажу та особи�
стого внеску фізичної особи у форму�
вання коштів цього страхування;

— забезпечення відповідно до зако�
нодавства захисту відомостей про фізич�
них осіб;

— інформаційне забезпечення зав�
дань прогнозування та планування у си�
стемі пенсійного страхування.

У зв'язку з реформуванням пенсій�
ної системи України та системи соціаль�
ного страхування 1 січня 2011 року Вер�
ховною радою України було прийнято
Закон України "Про збір та облік єди�
ного внеску на загальнообов'язкове дер�
жавне соціальне страхування" (далі —
Закон № 2464) [5]. Відповідно до дано�
го Закону України, єдиний внесок на за�
гальнообов'язкове державне соціальне
страхування — це консолідований стра�
ховий внесок, збір якого здійснюється
до системи загальнообов'язкового дер�
жавного соціального страхування в обо�
в'язковому порядку та на регулярній
основі з метою забезпечення захисту у
випадках, передбачених законодав�
ством, прав застрахованих осіб та членів
їхніх сімей на отримання страхових вип�
лат (послуг) за діючими видами загаль�
нообов'язкового державного соціального страхування.

Відповідно до положень Закону № 2464 Пенсійний
фонд на базі свого реєстру створив Державний реєстр
загальнообов'язкового державного соціального страху�
вання для спільного користування усіма фондами со�
ціального страхування.

Верховна Рада України у вересні 2010 року прого�
лосувала за зміни до ст. 115 КЗпП і до ст. 24 Закону про
оплату праці щодо введення обмежень за строками вип�
лати зарплати та визначення сум авансу [6; 7]. 14 жовт�
ня 2010 року Президент підписав відповідний Закон від
23.09.2010 р. №2559�VI "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо строків виплати за�
робітної плати".

Відповідно до внесених змін визначені граничні
строки виплати заробітної плати:

1) не рідше двох разів на місяць через проміжок часу,
що не перевищує шістнадцяти календарних днів;

2) не пізніше семи днів після закінчення періоду, за
який здійснюється виплата.

Згідно з пунктом 168.1.5 Податкового кодексу, якщо
оподатковуваний дохід нараховується податковим аген�
том, але не виплачується (не надається) платнику по�
датку, то податок, який підлягає утриманню з такого
нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бю�
джету податковим агентом у строки, встановлені цим
Кодексом для місячного податкового періоду.

Згідно з пунктом 49.18 ПКУ місячна податкова дек�
ларація подається протягом 20 календарних днів, на�
ступних за останнім днем місяця. А відповідно до пунк�
ту 57.1, грошове зобов'язання, визначене у податковій
декларації сплачується протягом 10 календарних днів
за останнім днем граничного строку для подання такої

декларації. Таким чином, з нарахованого, але не випла�
ченого доходу за певний місяць, потрібно сплатити
ПДФО до бюджету не пізніше 30 календарних днів, на�
ступних за останнім днем місяця [8].

Згідно з пунктом 8 ст. 9 Закону № 2464 єдиний соц�
іальний внесок, нарахований за відповідний базовий
звітний період сплачується не пізніше 20 числа місяця,
що настає за базовим звітним періодом, виключенням є
гірничі підприємства, граничний термін сплати для яких
28 число наступного місяця [5].

Слід враховувати, що питання щодо нарахування
оподаткованого доходу працівникам підприємства ус�
кладнюється виходячи з часових меж, особливо, що сто�
сується виплат за результатами листів непрацездат�
ності.

Для виплати допомоги по тимчасовій непрацездат�
ності, вагітності та пологах, на поховання, яка нарахо�
вана страхувальником після 01.01.2011 року, згідно з
част. 1 ст. 21 Закону № 2240 страхувальником для фінан�
сування його робочим органом відділення Фонду має по�
даватися заява�розрахунок за формою, затвердженою
постановою правління Фонду від 22.12.2010 р. № 26 [9].

Відповідно до Постанови № 26 та Закону України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страху�
вання", робочі органи Пенсійного фонду України
здійснюють фінансування страхувальників протягом
десяти робочих днів після надходження заяви�розра�
хунку [10].

Фінансування Фондом соціального страхування
(далі — Фонд) здійснюється через Державне казначей�
ство України, куди також зараховуються суми ЄСВ та
ПДФО підприємством. Схема взаємовідносин під�
приємств, Фондом соціального страхування та Держав�

Рис. 1. Схема взаємовідносин підприємств, Фондом соціального
страхування та Державного казначейства України

Розроблено автором.
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ного казначейства України представлено на рисунку 1.
На рисунку 1 представлено взаємовідносини, зок�

рема, з розрахунків ЄСВ та його подальшого перероз�
поділу на виплати пов'язані з тимчасовою втратою пра�
цездатності. В результаті ускладненої системи виника�
ють підстави, які формують податкові витрати, зокре�
ма:

1. За даними умовної ситуації підприємство нара�
хувало допомогу з тимчасової втрати працездатності, з
якої утримується ЄСВ. Відповідно до чинного законо�
давства, граничний термін виплати допомоги — сьоме
число наступного місяця, за умови, що це не вихідний,
несвятковий або неробочий день. Через те, що кошти
від Фонду отримано підприємством дванадцятого чис�
ла, підприємство здійснило виплати за рахунок власних
коштів. У протилежному випадку, в порушення умов
чинного законодавства про граничні терміни виплати за�
робітної плати, підприємство буде оштрафоване. Сума
даного штрафу для підприємства буде податковими вит�
ратами.

2. За даними умовної ситуації підприємство нара�
хувало допомогу з тимчасової втрати працездатності, з
якої утримується ЄСВ. Відповідно до чинного законо�
давства, граничний термін виплати допомоги — сьоме
число наступного місяця, за умови, що це не вихідний,
несвятковий або неробочий день. Через те, що кошти
від Фонду отримано підприємством дванадцятого чис�
ла, підприємство здійснило виплати за рахунок власних
коштів. В протилежному випадку, в порушення умов
чинного законодавства про граничні терміни виплати за�
робітної плати, підприємство буде оштрафоване. Сума

даного штрафу для підприємства буде податковими вит�
ратами.

3. У випадках, коли фінансування Фондом сум до�
помоги з тимчасової втрати працездатності, в супереч
законним обмеженням, здійснюється впродовж більше,
ніж 10 днів, підприємство за власні кошти має сплати
суми ЄСВ не пізніше двадцятого числа. В протилежно�
му випадку до підприємства будуть застосовані штрафні
санкції, які розглядаються податковими витратами
підприємства.

4. Нормами чинного законодавства передбачено
здійснення виплати заробітної плати не рідше двох разів
на місяць через проміжок часу, що не перевищує
шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів
після закінчення періоду, за який здійснюється випла�
та. Таким чином, відповідальний працівник відділу
кадрів підприємства вимушений оформляти як мінімум
два табелі робочого часу. Бухгалтер повинен, на підставі
отриманих табелів, проводити розрахунки і обчислен�
ня заробітної плати як мінімум двічі на місяць. Безумов�
но, підприємство може створити систему розрахунку
виходячи з фіксованої гривневої суми або відсотку від
окладу. Проте існує вірогідність певних обставин, які
унеможливлюють застосування фіксованої гривневої
суми або певного відсотку при розрахунку авансу та�
ких, як:

— працівник може до дня виплати авансу перебува�
ти на лікарняному (який оплачується після надання лис�
тка непрацездатності);

— працівник може перебувати у відпустці як опла�
чуваній, так і за власний рахунок;

Таблиця 1. Аналітичний облік оплати допомоги з тимчасової втрати працездатності

* — особовий рахунок підприємства.

П/н 
№ Зміст операції Д-т К-т Сума, грн. Методика обчислення 

1 2 3 4 5 6 
1 Нарахована заробітна плата 92 661 2500,00 - 
2 Оплата перших 5-ти днів тимчасової 

непрацездатності (на підставі листка 
непрацездатності) 

94 663 400,00 - 

3 
Допомога за решту днів непрацездатності за 
рахунок коштів ФСС з ТВП (на підставі листка 
непрацездатності) 

378 663 600,00 
 - 

4 Нараховано ЄСВ: 
- на заробітну плату  92 651 925,00 %3700,2500 ⋅  

- на лікарняні  94 651 332,00 %2,3300,1000 ⋅  

5 Утримано ЄСВ:  
- із заробітної плати  661 651 90,00 %6,300,2500 ⋅  

 - із допомоги за рахунок  663 651 8,00 %200,400 ⋅  

підприємства      
- із допомоги за рахунок Фонду  663 651 12,00 %200,600 ⋅  

6 Утримано ПДФО:
- із заробітної плати 661 641 361,50 (2500-90,00)*15% 

- із допомоги за рахунок підприємства 663 641 58,80 (400,00-8,00)*15% 
- із допомоги за рахунок Фонду 663 641 88,20 (600,00-12,00)*15% 

7 Отримано кошти з Фонду на виплату допомоги 31* 378 600,00  

8 

Перераховано ЄСВ із заробітної плати та з 
виплати 5 днів непрацездатності(нарахування та 
утримання) і допомоги по тимчасовій 
непрацездатності (нарахування) 

651 311 1355,00 90,00+8,00+925,00+332,00 

9 Перераховано ЄСВ з суми тимчасової 
непрацездатності (утримання) 651 31* 12,00  

10 Перераховано ПДФО із заробітної плати та 
виплати за 5 днів непрацездатності 641 311 420,30 361,50+58,80 

11 Перераховано ПДФО з суми тимчасової 
непрацездатності 641 31* 88,20  

12 Отримано кошти зі спеціального рахунку в касу 
на виплати суми допомоги за рахунок Фонду 311 31* 499,80  

13 Виплачено: 
- заробітна плата 661 311 2048,50 2500,00-90,00-361,50 

- допомога з тимчасової втрати працездатності 663 311 833,00 1000-8-12-58,8-88,20 
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— після дня отримання авансу пра�
цівник може написати заяву на звільнен�
ня та інше.

За даних обставин, підприємство, з
метою зменшення податкових витрат,
змушене здійснювати перевірку нарахо�
ваних сум авансу на підставі попереднь�
ого табеля обліку робочого часу.

5. Специфіка взаємовідносин Дер�
жавного казначейства України з
підприємствами та Фондом, представляє
його в ролі посередника, в результаті
чого у даній системі взаємовідносин має
місце круговий потік певних сум грошей
та документації, які нарощують масу по�
даткових витрат.

Роз'яснення щодо відображення у
бухгалтерському обліку розрахунків,
пов'язаних з оплатою тимчасової непра�
цездатності, розкриті у листі Міністер�
ства фінансів України від 06.09.2011 №
31�08410�07�25/21750 [11]. У таблиці 1
відображенні бухгалтерські проведення
пов'язані з оплатою тимчасової непра�
цездатності.

Відповідно до норм, що передбачені
ст. 8 Закону № 2240, єдиний внесок є
консолідованим внеском, розмір якого
визначено виходячи з категорії платни�
ка, який утворено з мето його подаль�
шого пропорційного розподілу за вида�
ми загальнообов'язкового державного
соціального страхування [5]. Таким чи�
ном, до ЄСВ входить сума, яка передба�
чає виплати допомоги з тимчасової втра�
ти працездатності.

На підставі цього, з метою зменшен�
ня податкових витрат, нами запропоно�
вано спростити систему фінансування
виплат з тимчасової втрати працездатності шляхом
зменшення суми ЄСВ, яка підлягає сплаті підприєм�
ством, на суму виплат за рахунок коштів Фонду.

У тому випадку, якщо розмір ЄСВ, який підлягати�
ме сплаті підприємством, буде недостатній для виплат
матеріального забезпечення, процедуру виплат за ра�
хунок коштів залиши без змін, застосовуючи затверд�
жену форму заяви�розрахунку.

З впровадженням спрощеної системи виплати мате�
ріального забезпечення, підприємства матимуть право ви�
бору здійснювати розрахунки без потреби очікування
фінансування від Фонду, що призведе до автоматичного
зменшення його заборгованості за соціальним виплатами.

За даними Міністерства соціальної політики на
01.03.2014 року заборгованість по фондах соціального
страхування становила 715 млн грн. При цьому йдеться
про щомісячні страхові виплати із фонду соціального
страхування у разі нещасного випадку на виробництві
становлять187 млн грн., по лікарняних — 69,4 млн грн.
та із санітарно�курортного лікування — 55 млн грн.

Процес виплати матеріального забезпечення з мож�
ливістю застосування спрощеної системи представле�
но на рисунку 2.

Відмінністю спрощеної системи від класичної є по�
дання до Фонду розроблено нами форми первинного до�
кумента "Розрахунок взаємозаліку ЄСВ та сум матері�
ального забезпечення за рахунок коштів Фонду", фраг�
мент якого представлено на рисунку 3.

Даний документ запропоновано подавати до Фонду
з метою усунення питань щодо підстав зменшення суми
ЄСВ, підтвердження підстав нарахування матеріальної
допомоги за рахунок коштів Фонду та доказів (платіж�
не доручення) щодо її виплати застрахованій особі.

У результаті застосування спрощеної системи вип�
лати матеріального забезпечення нами запропоновано

здійснювати наступні записи на рахунках бухгалтерсь�
кого обліку, які представлено в таблиці 2.

Впровадження даних вдосконалень в систему стра�
хових виплат призведе до скорочення податкових вит�
рат підприємства. Зокрема дозволить підприємствам са�
мостійно проводити виплати за ЄСВ та ПДФО, які ут�
римані з сум допомоги з тимчасової втрати працездат�
ності за рахунок коштів Фонду, що запобігатиме засто�
суванню штрафних санкцій до підприємства в резуль�
таті несвоєчасних виплат. Крім того, застосування спро�
щеної системи зніме необхідність відкриття спеціально�
го рахунку в банку, обслуговування якого вимагало від
підприємства понесення додаткових витрат.

Відповідно до чинного законодавства, підприємства
зобов'язані подавати звітність по коштах загальнообо�
в'язкового державного соціального страхування до
органів Фонду не пізніше 20�го числа наступного за
звітним періодом місяця.

Впровадження в дію спрощеної системи вимагає вне�
сення змін до форми звітності. З огляду на це, нами за�
пропоновано форму звітності з певними доповненнями.
На рисунку 4 представлено фрагмент Звіту по коштах
загальнообов'язкового державного соціального страху�
вання у зв'язку тимчасової втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованнями (Далі — Звіт з
ТВП), який представляє запропоновані нами вдоскона�
лення, які є необхідними за умови впровадження в дію
спрощеної системи.

З огляду на те, що вдосконалення системи виплат
матеріальної допомоги нами запропоновано провести
шляхом зменшення нарахованих та утриманих сум до
виплат ЄСВ на користь виплати такої допомоги, до Звіту
з ТВП нами розроблено і додано розділ третій.

У третьому розділі Звіту з ТВП надається інформа�
ція стосовно сум, що виплачувалися підприємством шля�
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Рис. 2. Специфічні особливості виплат матеріального забезпечення
за класичним та спрощеним шляхом взаємовідносин з Фондом

і підприємствами
  Розроблено автором.
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хом зменшення ЄСВ. З метою посилення контрольної
функції, даний розділ включає інформацію щодо суми
нарахованого і утримано ЄСВ за підрахунками підприє�
мства за звітний період.

IІI. Розшифровка сплачених сум підприємства шля�
хом зменшення ЄСВ.

Таким чином, розмір нарахованого та утриманого
ЄСВ має дорівнювати сумі усіх виплат матеріального за�
безпечення та соціальних послуг, які представлені у ряд�
ку 5, та сплаченого ЄСВ, що представлено формулою 1.

ЄСВ
НУ

 = ВМЗ + ЄСВ
спл.

(1),
де ЄСВ

НУ
 — розмір нарахованого та утриманого

ЄСВ; ВМЗ — загальна сума усіх виплат матеріального
забезпечення та соціальних послуг; ЄСВ

спл.
 — розмір

сплаченого ЄСВ.
У результаті впровадження і подальшого застосу�

вання спрощеної системи обліку і звітування по коштах
загальнообов'язкового державного соціального страху�
вання зменшаться обсяги податкових витрат та поси�
литься контрольна функція.

Рис. 3. Фрагмент первинного документа "Розрахунок взаємозаліку ЄСВ та сум матеріального забезпечення
за рахунок коштів Фонду"

Таблиця 2. Аналітичний облік оплати допомоги з тимчасової втрати працездатності
через використання спрощеної системи виплат
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ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дослідження

з'ясовано шляхи виникнення податкових вит�
рат в системі розрахунків загальнообов'язко�
вого державного соціального страхування.
Розроблені відповідні шляхи щодо впровад�
ження діючої системи соціального страхуван�
ня з метою подальшої мінімізації податкових
витрат.
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ВСТУП
Основними завданнями економічної безпеки є:

забезпечення пропорційного і безперервного еконо�
мічного зростання, формування ефективної струк�
тури економіки підприємства, забезпечення соціаль�
ного захисту і підвищення якості життя працюючих,
підтримка фінансової стійкості і платоспроможності
підприємства. Ці завдання визначають стратегію еко�
номічної безпеки як формування і обгрунтування
стратегічних пріоритетів, засобів і механізмів рішен�
ня проблем.

На рівні підприємства в аналізі економічної безпе�
ки виділяють наступні складові: економічну неза�
лежність; стійкість і стабільність економіки; здатність
до саморозвитку і прогресу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Безпека економічноїго розвитку підприємств —

це такий стан економіки підприємства, при якому за�
безпечуються економічна стійкість до внутрішніх і
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зовнішніх погроз, здатність до розвитку і захи�
щеність життєводіяльності підприємства. Під жит�
тєводіяльністю розуміють сукупність потреб, які за�
безпечують існування і прогресивний розвиток
підприємств. Безпека є однією із умов розвитку
підприємств, яка охоплює також економічну, еколо�
гічну, силову безпеки.

Економічна незалежність означає передусім
можливість здійснення контролю над використанням
ресурсів, здатність забезпечити конкурентні перева�
ги для рівноправної участі в міжнародній торгівлі.
Стійкість і стабільність національної економіки пе�
редбачає міцність і надійність усіх елементів еконо�
мічної системи, захист усіх форм власності, стриму�
вання дестабілізуючих чинників.

Здатність до саморозвитку і прогресу означає
здатність самостійно забезпечувати економічний
розвиток, створювати сприятливий інвестиційно�
інноваційний клімат, розвивати інтелектуальний по�
тенціал. Підприємство, яке постійно розвивається,
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здатне протистояти внутрішнім і зовнішнім погро�
зам. Надійність і ефективність економічних про�
порцій, вертикальних і горизонтальних зв'язків доз�
воляє пом'якшити наслідки дестабілізуючих про�
цесів.

Об'єктами економічної безпеки підприємства є
окремі складові економічної безпеки. Основним суб�
'єктом економічної безпеки виступає саме підприє�
мство, яке здійснює свої функції в цій області через
свої відділи. У системі економічної безпеки визна�
чальну роль грають економічні інтереси, їх пріори�
тети. Для визначення економічних інтересів необхі�
дно: аналіз поточного стану економіки і виявлення
тенденцій розвитку; моделювання і прогнозування
соціально�економічного розвитку; коригуванню за�
ходів регулювання з метою досягнення бажаних
цілей. У вказаних діях особливо важливою є розроб�
ка системи економічних показників, які б надавали
кількісну оцінку соціально�економічного розвитку
підприємства: їх обов'язково потрібно відображати
в динаміці.

До найприоритетниших економічних інтересів
відносяться: створення самодостатньої соціально
орієнтованої економіки; збереження і розвиток
інтелектуального і науково�технічного потенціалу;
забезпечення економічно безпечних умов життєді�
яльності підприємства; побудова рівноправних і
взаємовигідних економічних стосунків з іншими
підприємствами. Економічна безпека оцінюється за
певними критеріями — показниками�індикаторами.
Найважливішими з них є: структура ОВП, обсяг і
темпи розвитку ОВП, обсяг і динаміка інвестицій;
природно�ресурсний і науково�технічний потенціал;
ефективність використання ресурсів; конкурентос�
проможність економіки на внутрішньому і зовніш�
ньому ринках; якість продукції; міру диференціації
прибутків; енергетична залежність; інтегрованість у
світову економіку.

Важливе значення для економічної безпеки
мають не самі критеріальні показники, а їх поро�
гові значення, тобто граничні величини, переви�
щення яких погрожує економічній безпеці під�
приємств.

Загрозами економічної безпеки підприємства є
сукупність умов і чинників, що створюють небезпе�
ку життєво важливим інтересам підприємства, ут�
рудняють або роблять неможливою реалізацію та�
ких економічних інтересів. Виділяють внутрішні і
зовнішні загрози економічної безпеки підприєм�
ства.

Основними внутрішніми загрозами слід вважати:
у науково�технічній сфері: руйнування науково�тех�
нічного потенціалу, зменшення науково�технічних
розробок, скорочення потенціалу фундаментальної
науки невизначеність державної науково�технічної
політики, відтік наукових кадрів за кордон або в іншу
сферу діяльності;

— в економічній сфері: скорочення обсягів ви�
робництва в провідних галузях, розрив господарсь�
ких зв'язків, монополізація економіки, криміналіза�
ція суспільства, наявність структурних диспро�
порцій, великий внутрішній борг, високий рівень зно�
шеності основних фондів, енергетична криза, низь�
кий рівень продуктивності праці та інвестиційної
діяльності;

— високий рівень інфляції та безробіття, зрос�
тання "тіньової" економіки, низький платоспромож�
ний попит населення, цінові диспропорції між про�
мисловістю та сільським господарством, загроза
втрати продовольчої незалежності країни, масове
ухилення від сплати податків;

— у соціальній сфері: поглиблення диференціації
доходів, бідність, погіршення структури харчування,
зменшення доступності освіти та медичних послуг,

погіршення якості життя, соціальна незахищеність
значних верстз населення, зниження народжува�
ності , зростання смертності, неконтрольовані
міграційні процеси.

До зовнішніх загроз економічній безпеці підприє�
мства належать:

— економічна залежність від імпорту, від'ємне
зовнішньоторговельне сальдо, нераціональна струк�
тура експорту — надмірний вивіз сировинних ре�
сурсів;

— втрата позицій на зовнішніх ринках; зростан�
ня зовнішньої заборгованості, нераціональне вико�
ристання іноземних кредитів;

— неконтрольований відплив валютних ре�
сурсів за кордон, розміщення їх в зарубіжних бан�
ках.

Виходячи з пріоритетних інтересів і загроз еко�
номічній безпеці підприємства, визначаються захо�
ди державної політики економічної безпеки, що
охоплюють науково�технічну, економічну, соціаль�
ну сфери, а також політику, військову, екологічну,
інформативну сфери для забезпечення в цілому на�
ціональної безпеки країни.

Фінансова безпека підприємства — це фунда�
мент успішного бізнесу. Основа ефективного забез�
печення економічної безпеки будь�якого підприє�
мства — комплексний підхід до управління цим про�
цесом.

Економічна безпека підприємства — це су�
купність взаємопов'язаних елементів організаційно�
правового характеру зовнішньої і внутрішньої без�
пеки, спрямованих на забезпечення реалізації стра�
тегічних і тактичних інтересів підприємства.

Концепція економічної безпеки підприємства —
це загальні орієнтири для прийняття рішень, які по�
легшують досягнення цілі економічної безпеки. Для
мінімізації зовнішніх і внутрішніх загроз економіч�
ному стану організації в умовах його взаємодії з
зовнішнім середовищем, фахівці служби безпеки ви�
рішують наступні завдання забезпечення економіч�
ної безпеки підприємства:

— моніторинг стану фінансово�господарської
діяльності підприємства і його взаємозв'язків з суб�
'єктами зовнішнього середовища;

— аналіз, оцінка та прогнозування внутрішньої
та зовнішньої економічної безпеки підприємства;

— заходи щодо попередження можливих загроз;
— виявлення, аналіз і оцінка утворилися загроз

економічної безпеки;
— затвердження прийнятих рішень і організа�

ція плану реагування за фактом виникнення загро�
зи;

— постійна модернізація системи забезпечен�
ня економічної безпеки конкретного підприєм�
ства.

Економічна безпека — впевненість у стабільній
роботі будь�якого підприємства. Служба безпеки
підприємства є головним інтегруючим елементом
системи економічної безпеки будь�якої організації,
який координує діяльність всіх елементів системи
економічної безпеки. У тісному взаємозв'язку з
праців никами інших структурних пі дро зділ ів
підприємство гарантує забезпечення внутрішньої
економічної безпеки бізнесу, виконуючи наступні
функції:

— захист конфіденційної інформації;
— організація збору, збереження та обліку, а та�

кож подальшого аналізу інформації з питань безпе�
ки;

— аудит усіх підрозділів фірми, консультування
та надання практичної допомоги з питань безпеки
діяльності;

— перевірка дотримання правил забезпечення
економічної, інформаційної та фізичної безпеки;
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— збір, обробка, зберігання, аналіз необхідної
інформації про контрагентів для запобігання угод з
недобросовісними партнерами;

— взаємодія з правоохоронними органами;
— проведення службових розслідувань.
Співробітники служби безпеки — це добре

підготовлені фахівці, що володіють необхідним дос�
відом роботи в сфері забезпечення економічної без�
пеки підприємств будь�якого рівня. Економічна без�
пека великого підприємства — діяльність служби
економічної безпеки спрямована на усунення по�
гроз нормальному функціонуванню всіх структур і
створення умов для ефективного розвитку підприє�
мства.

Поняття "погроза" вимагає спеціального пояс�
нення. Під ним у загальному випадку мається на увазі
зазвичай "потенційний збиток", вбудований в логіч�
ний ланцюг: безпека — небезпека — загроза (конк�
ретна небезпека) — дія загрози — збиток. По�
слідовність функціонування суб'єктивних загроз
включає в себе, принаймні, такі ланки: нейтральні
інтересів — суперечність — загрозливе намір — вик�
лик — загроза — дія — збиток. У діяльності підприє�
мства більша частина взаємодії носить свідомий, суб�
'єктивний характер і часто призводить до гостро кон�
фліктної боротьбі, зіткнення незбіжних, що перети�
наються і суперечливих інтересів всіх учасників та�
ких відносин.

Різке зростання кількості та масштабів різноманіт�
них ризиків для підприємства при розвитку ринкових
відносин та лібералізації зовнішніх зв'язків являє собою
цілком закономірне явище і завданням забезпечення еко�
номічної безпеки розвитку є не тільки і не стільки ліквіда�
ція небезпеки, а швидше розумне регулювання і страху�
вання ризиків відповідно з балансом загальних збитків і
вигод для підприємства в цілому.

Зовнішньоекономічна діяльність по мірі інтег�
рації України в світогосподарські зв'язки чинить все
більш істотний вплив на внутрішні відтворювальні
процеси, поступово входить у плоть і кров діяльності
підприємств.

Аналіз показує, що виникають з сфери зовнішньо�
економічних зв'язків загрози, у все більшій мірі визна�
чають узагальнюючі параметри безпеки, що характер�
не для всіх підприємств з високим відношенням зовні�
шньоекономічного обороту до ВВП. У свою чергу, за
вітчизняними експертними оцінками, економічні фак�
тори в сучасній ситуації не менш ніж на 40% визнача�
ють рівень безпеки підприємств в цілому.

З метою факторного аналізу розглянутих про�
блем необхідно здійснити класифікацію видів еконо�
мічної безпеки. Між тим у науковій літературі досі
немає єдиного підходу до групування окремих типів
безпеки, множаться суто відомчі визначення безпе�
ки, у відповідності з профілем діяльності окремих
підприємств.

Логічно обгрунтована і застосовна на практиці
класифікація включає в себе наступні види безпеки:
економічна, ресурсна, соціальна, екологічна, техно�
логічна, технічна та інформаційна. При додаванні до
цього списку психологічної (включаючи соціально�
психологічну) безпеки можна висунути тезу про по�
вноту і достатність цього ряду для опису і по мож�
ливості кількісної оцінки всіх відомих науці типів за�
хисної життєдіяльності від рівня підприємства аж до
міжнародного співтовариства в цілому. Разом з тим
в чисто "інструментальному" сенсі безпека економі�
чного розвитку підприємства найбільш тісно взаємо�
пов'язана з екологічною, технологічною та інформа�
ційної безпекою. При розгляді економічної безпеки
як предмету наукового аналізу можна говорити
відповідно про екологічну, технологічну та інформа�
ційну та інших аспектів безпеки економічного роз�
витку підприємств.

ВИСНОВКИ
Швидке зростання впливу зовнішньоекономічних

чинників на економічну безпеку підприємства пояс�
нюється не тільки різким посиленням ролі
зовнішньоекономічної складової життєзабезпечен�
ня соціального організму підприємства, але і все
збільшуваною контрольованою залученістю прак�
тично всіх структур у зовнішньоекономічну
діяльність. Разом з тим економіка, в свою чергу, пе�
ребуває під потужним зворотним дестабілізуючим
впливом таких позаекономічних факторів, як пол�
ітичні, соціально�психологічні, культурно�історичні
і навіть релігійні.

Розгляд підсумків численних досліджень з питань
економічної безпеки, проведених у країні за останні
роки, з усією очевидністю показує необхідність ком�
плексного аналізу всіх суттєвих факторів економіч�
ної безпеки з урахуванням їх синергетичного ефек�
ту, на тлі більш загальних проблем національної без�
пеки. Незважаючи на всю складність такого роду си�
стемного підходу, ймовірно, лише він може дати над�
ійну теоретичну основу для вирішення актуального
практичного завдання — створення ефективного ме�
ханізму забезпечення безпеки економічного розвит�
ку підприємств в цілому.
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ВСТУП
Монопольна залежність української економіки

від імпорту енергетичних ресурсів та перманентна
схильність уряду Російської Федерації до використан�
ня природного газу у якості інструменту політично�
го впливу змусили Україну кардинально переглянути
основні напрями зростання енергетичної незалеж�
ності.

На сьогодні освоєння власного потенціалу віднов�
лювальних джерел енергії (ВДЕ) є чи не єдиною мож�
ливістю для України знизити ризики, пов'язані з висо�
кою волатильністю цін на викопне паливо та геополі�
тичні ризики, обумовлені імпортною залежністю.

На сучасному етапі розвитку технологій відновлю�
вальної енергетики (ВЕ) суттєве заміщення традиційних
технологій енерговиробництва ВДЕ не можливе без по�
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тужної підтримки з боку уряду держави. Ключовим ас�
пектом державного регулювання розвитку ВЕ є реалі�
зація організаційно�економічних механізмів, спрямова�
них на заохочення генерації електроенергії з ВДЕ (ВДЕ�
Е). Наскільки успішною буде розбудова генеруючих по�
тужностей залежить безпосередньо від вибору схеми
підтримки, тому рішення, якій саме моделі віддати пе�
ревагу, вимагає комплексного і зваженого підходу.

Однією із таких схем підтримки, яка наразі апробо�
вана у низці економічно розвинених країн світу — США,
Австралії, Японії, Нідерландах, Великобританії тощо —
є система торгівлі зеленими сертифікатами (ЗС). Вдала
екстраполяція закордонного досвіду впровадження
обов'язкових квот та формування ринку торгівлі ЗС
може стати гарним стимулом залучення інвестицій у
вітчизняні проекти ВЕ.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Теоретичні і методичні аспекти системи торгівлі ЗС

та її вплив на розбудову об'єктів ВЕ розглянуті у нау�
кових працях R. Haasa, C. Panzera, R. Haas, G. Resch та
ін. [1, с. 111—112; 2, с. 2189—2191]. Практичне значення
представляють публікації, присвячені дослідженню
особливостей адаптації системи торгівлі ЗС у залеж�
ності від специфіки функціонування енергетичних
ринків країн M. Goyal, R. Jha [3, с. 1399—1403], наслід�
ків впровадження системи торгівлі ЗС для різних учас�
ників ринку електричної енергії, впливу системи квот
на зміну традиційної, "зеленої" та споживчої цін на
електроенергію Hanne S. Goldstein [4, с. 8—14], об'єднан�
ню двох ізольованих національних ринків торгівлі ЗС
F. Riccardo, H. Rudi.

На сьогодні у сучасних вітчизняних виданнях
відсутні дослідження щодо можливості застосування
даної схеми підтримки для стимулювання розбудови
генеруючих потужностей ВЕ в Україні. Особливої ак�
туальності набуває вивчення місця системи торгівлі ЗС
у концепції державної підтримки "зеленої" енергетики,
усунення за допомого неї низки недоліків, які існують
на сучасному етапі управління ВЕ.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної роботи є дослідження принципів реа�

лізації системи торгівлі ЗС та обгрунтування доцільності
її впровадження на національному рівні з метою ство�
рення ефективно функціонуючого ринку ВЕ.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Серед низки факторів, які вливають на розвиток ВЕ,

вагоме місце належить державній політиці у даній га�
лузі. Саме її ефективна і послідовна реалізація дає змо�
гу створити максимально сприятливі умови для розбу�
дови генеруючих потужностей ВЕ (рис. 1).

Впровадження низки заходів державної підтримки
у 2009 році стало суттєвим імпульсом для активізації
розвитку вітчизняної галузі ВЕ, але так і не змогло за�
безпечити значного зростання частки ВДЕ у загально�
му енергоспоживанні країни [7, с. 489 — 490].

Основний механізм стимулювання розбудови ВЕ,
який наразі функціонує в Україні, — "зелений" тариф
— фокусується на ціні і вважається одним із найбільш
дієвих механізмів заохочення виробництва "зеленої"
енергії на початкових стадіях підтримки ВЕ. Низка на�
уковців у своїх дослідження доходять висновку, що для
регулювання ВЕ на подальших етапах розвитку більш
ефективною є модель, яка базується на об'ємі — обо�
в'язкових квотах на виробництво/споживання ВДЕ�Е із
торгівлею ЗС [8, с. 44; 9, с. 633].

Загалом створення ефективних ринків для ВДЕ є
складним процесом. Наразі не існує досконалої схеми
підтримки, яка б гарантувала успішну розбудову ВЕ.
Обидва згадані механізми мають свої переваги і недо�
ліки, і в той же час, одні й ті самі моделі ефективно пра�
цюють в одних країнах і неефективно в інших. Тому низ�
ка держав світу спробувала отримати досвід з обома
схемами підтримки з метою пошуку найефективнішого
варіанту для свого енергетичного ринку [10, с. 4085—
4089].

Розглянемо більш детально суть системи торгівлі ЗС
та особливості її застосування для стимулювання гене�
рації/споживання ВДЕ�Е.

Система торгівлі ЗС — ринковий механізм для рен�
табельного розширення виробництва ВДЕ�Е шляхом
сприяння дотриманню обов'язкових квот на генерацію/
споживання ВДЕ�Е всередині країни.

Суть системи торгівлі ЗС полягає у встановленні
урядом країни квоти на генерацію/споживання ВДЕ�Е.
Зобов'язання може накладатися на будь�яких учасників
ринку електричної енергії: виробників електроенергії,

Рис. 1. Фактори, які впливають на розвиток ВЕ
Джерело: [6, с. 837].
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енергопостачальні організації, споживачів, які
купують електроенергію безпосередньо у ви�
робників тощо. Так, на стороні пропозиції обо�
в'язкова квота реалізується в Італії (виробники
електроенергії), але більш широке застосуван�
ня вона знайшла на стороні попиту: в Австралії
(оптовий ринок електроенергії), Великобри�
танії, Румунії (енергопостачальні організації),
Швеції, Данії (кінцеві споживачі) [11, c. 53—55].

Зобов'язані господарюючі суб'єкти можуть
довести регулюючим органам, що вони викона�
ли накладені на них зобов'язання за допомогою
ЗС. Вони мають можливість самі виробляти
ВДЕ�Е і на основі згенерованого об'єму отри�
мувати ЗС для покриття власних зобов'язань або
скористатися ВДЕ�Е, згенерованою іншими ви�
робниками, купуючи ЗС у них.

Система торгівлі ЗС дозволяє продавати
ВДЕ�Е за ринковою ціною традиційної електро�
енергії. Додаткові витрати на генерацію ВДЕ�Е
покриваються за рахунок продажу ЗС. Тому її реаліза�
ція потребує створення окремого паралельно функціо�
нуючого ринку ЗС для здійснення обігу сертифікатів,
не прив'язаного до руху електроенергії, на основі якої
вони випускаються.

У рамках системи торгівлі ЗС вартість генерації
ВДЕ�Е для виробника еквівалентна сумі ринкової ціни
традиційної електроенергії і вартості екологічних ха�
рактеристик "зеленої" електроенергії, яка знайшла своє
відображення у ціні сертифіката. Фінансові надходжен�
ня від цих двох складових повинні забезпечити необхі�
дний дохід для покриття вартості генерації ВДЕ�Е та
отримання обгрунтованої норми прибутку.

Вартість електроенергії для споживача дорівнює
сумі ринкової ціни традиційної електроенергії і ціни
сертифіката, помноженій на відповідну квоту.

ЗС — комерційний товар, який представляє еколо�
гічну цінність "зеленої" електроенергії та підтверд�
жує генерацію певного обсягу ВДЕ�Е. Як правило,
один ЗС засвідчує факт виробництва 1МВт/год елек�
троенергії.

Сертифікат видається виробником "зеленої" елект�
роенергії та засвідчує, що окрема кількість електро�
енергії була згенерована, а при його купівлі суб'єктами,
на яких накладено зобов'язання, — спожита.

Торгівля ЗС здійснюється на спеціалізованих тор�
гівельних майданчиках — енергетичних біржах або за
прямими контрактами з виробниками ВДЕ�Е.

Вартість ЗС (PЗС) залежить безпосередньо від рин�
кової ціни традиційної (PЕ) електроенергії і вартості
технологій ВЕ та визначається співвідношенням попи�
ту і пропозиції на ВДЕ�Е. Вона може збільшуватись при
зниженні ринкової ціни традиційної електроенергії і
зменшуватись при збільшенні, оскільки більш дорого�
вартісна електроенергія покращує конкурентоспро�
можність ВДЕ�Е (рис. 2).

На сучасному етапі існують конкурентоспроможні
технології ВЕ, тобто ті генеруючі потужності, які не�
зважаючи на їх відновлювальний характер, є прибутко�
вими без додаткових платежів (електроенергія до вели�
чини А на рис. 2). Тому включення їх до системи торгівлі
ЗС не є логічним, оскільки призведе до отримання над�
прибутків їхніми власниками.

Одним із недоліків системи торгівлі ЗС є складність
ціноутворення для різних видів неконкурентоспро�
можних технологій генерації ВДЕ�Е. Загальна крива
граничних витрат (МС) складається із декількох кри�
вих різних технологій (В, С, D на рис. 2). У кожен мо�
мент часу ціна ЗС повинна відповідати вартості
найбільш дороговартісної технології, включеної до
системи, щоб дозволити покрити витрати генерації
електроенергії на її основі. Тому практично не мож�

ливо знайти раціональний підхід до утворення єдиної
ціни на ЗС. Середньозважена ціна за всіма видами ВДЕ,
які будуть входити до системи торгівлі ЗС призведе до
розгортання лише найдешевших технологій, оскільки
інвестори волітимуть отримати максимальний прибу�
ток при мінімумі інвестиційних вкладень. Якщо ціна ЗС
буде покривати витрати найдорожчої технології, не�
виправданий додатковий дохід отримають технології
із більш низькими витратами.

У низці країн розроблено різні підходи у частині
ціноутворення ЗС з метою забезпечення справедливо�
го розподілу фінансових ресурсів між виробниками
ВДЕ�Е із різних джерел. Так, в Індії реалізується два
види сертифікатів — для сонячної електроенергії (solar
certificates) та інших технологій ВЕ (non� solar certi�
ficates). Зобов'язані господарюючі суб'єкти розділені на
дві категорії — одні повинні задовольнити свої зобо�
в'язання за допомогою сертифікатів сонячної енергії,
решта — за рахунок електроенергії з інших відновлю�
вальних джерел [13, c. 96]. У Румунії виробники ВДЕ�Е
отримують різну кількість сертифікатів за 1 МВт/год у
залежності від вартості технологій, на основі яких вона
генерується [14, c. 2144—2145].

Система торгівлі ЗС працює з істотними ціновими
ризиками, оскільки він покликаний досягти встанов�
леної мети (бажаного обсягу ВДЕ�Е) за будь�якою
ціною. З метою убезпечення як зобов'язаних господа�
рюючих суб'єктів від занадто високих цін, так і вироб�
ників від занадто низьких, які становлять загрозу по�
верненню інвестицій, вкладених у будівництво генеру�
ючих потужностей, регулюючий орган може законо�
давчо закріплювати мінімальну та максимальну ціни
ЗС.

Якщо господарюючі суб'єкти, на яких покладено
зобов'язання, не можуть виконати його у повному об�
сязі, то вони зобов'язані сплатити штраф, встановлений
регулюючим органом, сума якого перевищує вартість
ЗС. Цей збір діє як "цінова стеля", інколи його назива�
ють "платою за вихід", оскільки зобов'язаний господа�
рюючий суб'єкт виходить зі сторони попиту ринку сер�
тифікатів. У випадку, коли максимальний та мінімаль�
ний цінові пороги ЗС не встановлені, за умови занадто
високої вартості генерації ВДЕ�Е певний обсяг такої
енергії не буде реалізований, оскільки учасники ринку
віддадуть перевагу сплаті штрафу. Таким чином, ціна
"зеленої" електроенергії не може перевищувати "плату
за вихід" (рис. 3).

Загалом, система торгівлі ЗС є більш складною у
реалізації, ніж схема підтримки за допомогою "зелено�
го" тарифу. Проте при ретельній оцінці критеріїв, які
покладені в основу формування ціноутворення її еле�
ментів, система торгівлі ЗС може стати найбільш еко�

Рис. 2. Основні елементи ціноутворення у системі торгівлі ЗС

Джерело: [12, c.1261].
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номічно ефективним інструментом для стимулювання
виробництва "зеленої" електроенергії, здатним за ра�
хунок ринкових механізмів забезпечити найнижчу ціну
ВДЕ�Е.

Впровадження на національному рівні обов'язкових
квот на споживання ВДЕ�Е та системи випуску й обігу
ЗС дозволить:

— створити стабільний попит на ВДЕ�Е шляхом за�
провадження обов'язкових квот на її споживання;

— сформувати систему надійного та прозорого
моніторингу обсягів генерації, транспортування та
споживання електроенергії з ВДЕ. На сучасному етапі
в Україні не існує достовірної системи обліку "зеле�
ної" електроенергії, тому наразі неможливо дати ре�
альну оцінку виробництва електроенергії з ВДЕ, а у
подальшому неможливо буде оцінити виконання вста�
новленої Національним планом дій ВЕ до 2020 року
мети щодо частки ВДЕ�Е у загальному енергоспожи�
ванні;

— використовувати ЗС у якості гарантії об'єму зге�
нерованої електроенергії виробниками для отримання
ними низки податкових та митних пільг у різних схемах
підтримки ВЕ, які функціонують на даному етапі у дер�
жаві. Саме за допомогою ЗС можлива побудова злагод�
женого механізму, який забезпечить справедливий пе�
рерозподіл фінансових ресурсів для компенсації витрат
виробникам "зеленої" електроенергії;

— перекласти на кінцевого споживача видатки дер�
жавного бюджету, які спрямовуються на обов'язкову
закупівлю всієї ВДЕ�Е за "зеленим" тарифом;

— відкрити широкі можливості для формування
добровільної системи зобов'язань генерації/споживан�
ня електроенергії з ВДЕ понад обов'язкову квоту, що
встановлюється урядом держави. Прийняття добро�
вільних зобов'язань базується на соціальній відповідаль�
ності споживачів (турбота про стан навколишнього при�
роднього середовища, зміну клімату планети тощо).
Крім того, добровільні зобов'язання можуть приймати�
ся з метою отримання певних вигід, а саме:

— отримання податкових пільг. Уряд держави
може надавати податкові пільги господарюючим суб�
'єктам, які значно перевищують виконання покладе�
них на них зобов'язань. Так, відповідно до Податко�
вого кодексу України [15], прибуток від основної
діяльності компанії, яка виробляє електроенергію
виключно з ВДЕ, звільняється від податку на прибу�
ток підприємств терміном на 10 років, починаючи з
01.01.2011 року. За умови діючої схеми підтримки роз�
витку ВЕ за допомогою "зеленого" тарифу даною по�

датковою пільгою можуть скористатися лише
виробники ВДЕ�Е. При введенні системи торгівлі
ЗС цю податкову норму можна адаптувати, зни�
зивши податок на прибуток для підприємств, які
добровільно візьмуть на себе зобов'язання по
споживанню 100% ВДЕ�Е і підтвердять спожи�
тий об'єм "зеленої" електроенергії відповідною
кількістю ЗС;

— використання спеціального маркування то�
варів, яке підтверджує використання ВДЕ при їх
виробництві (наприклад, підприємства, в яких ча�
стка ВДЕ�Е у загальному обсязі спожитої елект�
роенергії становить 100%, можуть отримати пра�
во на застосування спеціального екологічного
маркування своїх товарів, які вже набули значно�
го поширення у низці країн світу [16, c. 350—353].
У свою чергу, певна кількість свідомих споживачів
таких товарів буде готова заплатити за них дещо
вищу ціну, чи віддасть перевагу такій продукції за
умови рівності цін;

— використовувати ЗС у рамках міжнарод�
них договорів щодо зниження викидів парнико�
вих газів, зокрема Кіотського протоколу, шля�

хом конвертування "кліматичної складової" сертиф�
іката в одиниці скорочення викидів. У даному випад�
ку ЗС, які підтверджують генерацію певного обсягу
ВДЕ�Е, будуть мати подвійний ефект і сприятимуть
як досягненню національних цілей щодо розбудови
генеруючих потужностей ВЕ, так і виконанню міжна�
родних зобов'язань у частині скорочення викидів пар�
никових газів;

— створити передумови для можливого розширен�
ня ринків торгівлі ЗС у майбутньому. Сьогодні
більшість національних ринків ЗС обмежені державни�
ми кордонами через недостатній рівень уніфікації на�
ціональних систем торгівлі ЗС, але у той же час існує
низка міжнародних стандартів для сертифікації ВДЕ�
Е. Найбільш відомі з них: European Energy Certificate
System (ERCS) та Renewable Energy Certificate System
(RECs) [17, c. 670]. Гармонізація ЗС зі згаданими сер�
тифікаційними системами набуває особливого значен�
ня для України у частині експорту електроенергії. ВДЕ�
Е, підтверджена ЗС, може бути експортована за більш
високою ціною, а оскільки Україна є достатньо потуж�
ним експортером електричної енергії, доцільно орієн�
тувати сертифікацію ВДЕ�Е на міжнародні стандарти.
Це дозволить Україні отримати доступ до міжнарод�
ного ринку та здійснювати торгівлю ЗС з країнами�
членами ERCS та RECs. Інфраструктура торгівлі ЗС у
Європі дуже розвинена. Компанії, які мають зобов'я�
зання (обов'язкові/добровільні) по виробництву/спо�
живанню ВДЕ�Е і не можуть виконати їх в певному
обсязі, можуть зараховувати їх виконання шляхом
придбання ЗС у господарюючих суб'єктів інших країн,
які мають надлишок ВДЕ�Е.

У цілому гармонійне поєднання квоти на спожи�
вання ВДЕ�Е та можливостей широкого використан�
ня ЗС може вирішити низку стратегічних завдань:
збільшити частку ВДЕ�Е у загальному балансі елект�
роенергії України, скоротити імпорт первинних енер�
гетичних ресурсів; створити нові робочі місця в об�
ласті освоєння ВДЕ, зменшити антропогенне наван�
таження енергетики на природнє навколишнє середо�
вище тощо.

ВИСНОВКИ
За даними проведеного дослідження можна зроби�

ти висновок, що метою системи торгівлі ЗС є включен�
ня умов ринкової конкуренції у виробництво ВДЕ�Е для
технологій, які на сучасному етапі повню мірою не мо�
жуть конкурувати з виробниками традиційної електро�
енергії. Вищезазначені властивості складових системи

Рис. 3. Штраф у системі торгівлі ЗС

Джерело: [8, c. 51].
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торгівлі ЗС дають змогу стверджувати, що така схема
підтримки має свої потенційні переваги. У вітчизняній
концепції управління розвитком ВЕ система торгівлі ЗС
може розглядатися як альтернатива державного фінан�
сування пільгових тарифів або застосовуватись у ком�
бінації з ним.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для України наразі гостро стоїть питання підвищен�

ня енергетичної ефективності та екологічної безпеки,
яке необхідно вирішувати в умовах енергетичної кризи,
обумовленої дефіцитом власних первинних енергетич�
них ресурсів, фізичним та моральним зносом обладнан�
ня, низькою платоспроможністю населення. За таких
умов широке застосування когенераційного виробниц�
тва енергії набуває особливого значення, що зумовле�
но рядом економічних переваг. Особливою перевагою
когенерації є достатня кількість котелень, які можливо
переобладнати у міні�ТЕЦ та можливість використан�
ня відновлювальних джерел енергії. Але на сучасному
етапі, незважаючи на численну кількість прийнятих за�
конодавчих актів, де застосування технологій комбіно�
ваного виробництва енергії визначене, як пріоритетне
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для розвитку галузі теплоенергетики [1], когенерацій�
не виробництво енергії знаходиться на шляху свого ста�
новлення та не набуває широкого використання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемні питання впровадження когенерацій�

ного виробництва енергії досліджували А.А. Іванько,
В.Н. Клименко [7], А.С. Рябченко, С.М. Геращенко,
І.В. Покуць [8], О.Ю. Корчміт та ін.

Основні напрями та перспективи розвитку когене�
раційного виробництва енергії розглянуті у наукових
працях С.Г. Плачкової, О.В. Мозенкова та ін.

Однак, варто зазначити, що наукові дослідження
щодо економічних механізмів стимулювання є незнач�
ними. Відкритими залишаються більшість вагомих пи�
тань даної сфери.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є аналіз наявних тенденцій

функціонування когенераційного виробництва
енергії. Дослідження державного регулювання у
сфері використання когенераційних установок, та
існуючого економічного механізму стимулювання
розвитку когенерації в Україні. Визначення основних
недоліків, які гальмують розвиток комбінованого ви�
робництва енергії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

За підсумками 2012 року лідируючі позиції з вико�
ристанні когенерації при виробництві енергії утримує
Данія. Вироблення енергії з використанням комбінова�
ного виробництва у Данії становить 55 % (рис. 1). Ви�
сокій відсоток когенераційного виробництва серед країн
Європейського Союзу досягнули Нідерланди (33 %) та
Латвія (33 %) що стало можливим завдяки використан�
ню економічних стимулів спрямованих на максимальне
впровадження когенераційного виробництва енергії
[10].

Відсоток енергії виробленої комбінованим способом
в Україні становить 7 %.

Потреби теплової енергії в Україні задовольняють�
ся за допомогою систем централізованого опалення,
які охоплюють близько 60 % споживачів, решта при�
падає на децентралізовані системи опалення. У даний
час в структурі централізованого теплопостачання
найбільшу питому вагу займають котельні установки
61 %.

В Україні працюють 35 великих ТЕЦ, технічний стан
яких не відповідає нормативним вимогам. Більшість ко�
телень в Україні — це дрібні, промислові або автономні
котельні. Стан більшості, з яких так само, є незадовіль�
ним. За даними Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово�комунального господарства
України, загальна кількість опалювальних котелень на
кінець 2012 року склало 35424 од., у тому числі потужн�
істю: до 3 Гкал / год — 31106 од., від 3 до 20 Гкал / год —
3508 од., від 20 до 100 Гкал / год — 619 од., 100 і більше
Гкал / год — 191 од. Основним паливом для котелень є
природний газ — 52—58 % (мазут — 12—15 %, вугілля

— 27—36 %) [6]. Впровадження когенераційного вироб�
ництва енергії лише на котельних з потужністю від 100
кВт до 150 МВт, дозволить отримати додатково до 6000
МВт електричної енергії.

Сумарна потужність котелень на кінець 2012 року
склала 117783,4 Гкал / год. Кількість встановлених
котлів (енергоустановок) на кінець 2012 року в Україні
склало 80070 од. Загальний обсяг виробництва тепло�
вої енергії на підприємствах України в 2012 році склав
104074,5 тис. Гкал [6].

Не дивлячись на те, що Україна має хороші переду�
мови, ринок когенераційного виробництва енергії зна�
ходиться на стадії свого становлення. За даними Націо�
нальної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)
загальна кількість теплоелектростанцій (ТЕС) на кінець
2013 року становила 16. За 2013 рік було введено в екс�
плуатацію 2 ТЕС, які використовують відновлювальні
джерела енергії. Всі ТЕС в виробництві енергії викори�
стовують когенераційний спосіб виробництва. Кількість
ТЕЦ, що працюють на відновлювальних джерелах
енергії у 2013 році становила 3, загальна встановлена
потужність яких склала 20 МВт, теплова 21,30 Гкал/год.
[5].

Станом на кінець 2013 року кількість теплоелектро�
централей (ТЕЦ) в Україні становила 43 [5].

 Проаналізувавши динаміку кількості виробленої
електричної енергії когенераційним способом ТЕС в
Україні, можна зробити висновки про наявні тенденції
до збільшення. Протягом 2009 року кількість згенеро�
ваної електроенергії ТЕС збільшилась на 15102 млн кВт/
год (рис. 2). Обсяги виробництва електричної енергії
збільшилися порівняно з 2009 роком на 417 млн кВт/год
та зменшилися порівняно з 2012 роком на 1369 млн кВт/
год.

Зважаючи на введення у 2013 році нових ТЕС
збільшення встановлених потужностей досить невисо�
ке.

Кількість теплової енергії виробленою ТЕС за пе�
ріод 2009—2013 років має тенденцію до зниження (рис.
3). Порівняно з 2009 роком зменшення обсягу вироб�
ництва теплової енергії склало 205 тис. Гкал. Порівню�
ючи виробництво теплової енергії ТЕЦ з 2009 роком

Рис. 1. Частка ТЕЦ у виробництві електроенергії, 2012 рік, %

Джерело: [10].

Рис. 2. Кількість виробленої електричної енергії ТЕС та ТЕЦ, млн кВт/год. в Україні у 2009—2013 рр.
Джерело: [6].
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збільшення склало 1376 тис. Гкал, з 2012 р. відбулось
зменшення на 683 тис. Гкал.

Незважаючи на те, що Україна має значний потенц�
іал впровадження когенераційного енерговиробництва,
частка енергії згенерованої комбінованим способом, у
загальному енергобалансі електричної енергії зали�
шається досить низькою (рис. 4).

Для оцінки економічного ефекту від впровадження
когенераційних установок використовуються такі по�
казники:

— собівартість виробленої електроенергії;
— термін окупності інвестицій в проект;
— економія палива при виробленні другорядного

виду енергії.
При оцінці впровадження когенераційних устано�

вок за наведеними вище економічними показниками виз�
начається ряд переваг, порівняно з наявними електрос�
танціями, де тепло, утворене при виробництві електро�
енергії, випускається у навколишнє природне середо�
вище. Когенераційні технології мають низькі питомі
капіталовкладення, малі терміни введення в експлуата�
цію та самоокупності, сприяють зниженню собівартості
виробленої енергії та економії палива, підвищують
якість послуг. Когенераційне виробництво енергії доз�
воляє знижувати втрати при транспортуванні, так як
енергогенеруюче обладнання знаходиться в безпосе�
редній близькості від споживача. Враховуючи дані про�
веденого дослідження, Україна має значний потенціал
для розвитку когенераційного виробництва енергії, яке
є економічно вигідним і відповідає світовим тенденціям
розвитку енергетики. Для розвитку когенерації в Ук�
раїні, необхідно збалансоване економічне регулюван�
ня, створення системи стимулів, пільгових кредитних
ставок і тарифів. Такі механізми дозволять вивести енер�
гетичну галузь України на новий рівень розвитку.

Державне регулювання у сфері використання коге�
нераційних установок

Основними законами, які регулюють правові відно�
сини використання когенераційного виробництва
енергії в Україні є Закон України "Про комбіноване ви�
робництво теплової та електричної енергії (когенера�
цію) та використання скидного енергопотенціалу" [2],

Закон України "Про теплопостачання" [1]. Цими зако�
нами визначені відносини суб'єктів господарювання у
питаннях, пов'язаних з виробництвом, передачею і спо�
живанням електричної та теплової енергії від когене�
раційних установок до споживачів. "Закон про когене�
рацію" визначає правові, економічні та організаційні
основи діяльності суб'єктів відносин у сфері енергоз�
береження щодо використання когенераційних устано�
вок, регулює відносини, пов'язані з особливостями ви�
робництва, передачі, постачання електричної та тепло�
вої енергії від когенераційних установок до споживачів
енергії. Закон України "Про теплопостачання" визна�
чає особливості, пов'язані з умовами функціонування
систем теплопостачання, через існування об'єктів теп�
лопостачання різних форм власності, технології вироб�
ництва теплової енергії, у тому числі технологій комбі�
нованого виробництва електричної і теплової енергії.

Державне регулювання у сфері використання коге�
нераційних установок здійснюється шляхом:

1. Проведення процедури кваліфікації когенерацій�
них установок.

2. Ліцензування господарської діяльності з комбі�
нованого виробництва теплової та електричної енергії.

3. Встановлення тарифів на електричну та теплову
енергію, що виробляються когенераційними установка�
ми.

4. Надання дозволів на встановлення або споруд�
ження когенераційних установок на базі існуючих енер�
гетичних об'єктів.

5. Нагляду та контролю за безпечним виконанням
робіт при будівництві чи реконструкції когенераційних
установок.

Державне регулювання у сфері використання коге�
нераційних установок здійснюють центральний орган
виконавчої влади у сфері енергозбереження, Національ�
на комісія, що здійснює державне регулювання у сфе�
рах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), та
уповноважені Президентом України центральні органи
виконавчої влади у відповідних сферах діяльності в по�
рядку, визначеному законодавством України (табл. 1).

Державна політика у сфері використання когенера�
ційних установок грунтується на засадах:

Рис. 3. Кількість виробленої теплової енергії ТЕС та ТЕЦ, тис. Гкал в Україні у 2009—2013 рр.

Джерело: [3].

Рис. 4. Динаміка складових електричного балансу України, 2010—2013 роки, %
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— розвитку та збалансованого використання коге�
нераційних установок у національній економіці;

— сприяння перебудові діючих теплогенеруючих
об'єктів в установки комбінованого виробництва елек�
тричної та теплової енергії, з метою зростання ефек�
тивного використання палива та підвищення екологіч�
ної безпеки;

— створення розподілених (місцевих) електрогене�
руючих потужностей, з метою підвищення надійності та
безпеки енергопостачання на регіональному рівні;

— державного регулювання відносин у сфері ком�
бінованого виробництва енергії;

— економічного стимулювання використання коге�
нераційних установок на підприємствах незалежно від
форми власності та галузевої належності;

— забезпечення вільного доступу органів, що
здійснюють державний контроль, до інформації про
стан когенераційних установок та обсяги виробництва
електричної і теплової енергії.

Видачу ліцензій і встановлення тарифів на електрич�
ну та теплову енергію, що виробляється когенерацій�
ними установками, здійснює НКРЕКП (табл. 1).

Економічний механізм стимулювання розвитку ком�
бінованого виробництва енергії.

На сьогодні в Україні не існує конкретної програми
підтримки розвитку когенераційного виробництва
енергії [11, c. 60]. Але діючі нормативно�правові акти
створюють певні економічні стимули для впроваджен�
ня когенераційних установок у виробництво енергії,
основні з яких:

1. Пільговий режим приєднання до електричної ме�
режі.

2. Пільгове право продажу електричної енергії в
оптовий ринок України.

3. Пільговий режим встановлення тарифу на елект�
ричну та теплову енергію.

4. Стимулювання вітчизняного виробництва осна�
щення та комплектуючих для об'єктів когенераційного
виробництва енергії.

Так, згідно з чинним законодавством, власникам
когенераційних установок, незалежно від встановленої
електричної потужності, надається право безперешкод�
ного доступу до електричної мережі та продажу вироб�
леної енергії, право постачання споживачу електричну
енергію у години доби найбільшого або середнього на�
вантаження електричної мережі (пікові та напівпікові
періоди доби) [1] .

Власникам кваліфікованих когенераційних устано�
вок нарівні з іншими суб'єктами підприємницької діяль�
ності з виробництва та постачання електричної енергії
надається право продажу всього обсягу або частини
виробленої ними електричної енергії в Оптовий ринок
електричної енергії України або за прямими договора�
ми зі споживачами [2].

До тарифу на електричну та теплову енергію, вироб�
лену кваліфікованими когенераційними установками, не
включається на період до 2015 року цільова надбавка,
встановлена законодавством [2].

Істотну державну підтримку і стимулювання ком�
бінованого виробництва енергії у сфері теплопостачан�
ня надає Закон України "Про теплопостачання". Ця
стаття дозволяє зберігати тарифи на теплову енергію
протягом трьох років на рівні, встановленому до впро�
вадження енергозберігаючих заходів [1].

Існуючі нормативно�правові акти для стимулюван�
ня когенераційного виробництва передбачають захист
принципів економічної доцільності при формуванні та�
рифів на теплову та електричну енергію вироблену ко�

Органи державного 
регулювання Повноваження 

1 2 
Верховна Рада України - визначає основні напрями державної політики в енергетичній галузі; 

- встановлює основні права і обов’язки учасників ринку, гарантовані пільги при 
виробництві теплової та електричної енергії когенераційних способом, тощо; 

Кабінет Міністрів України - розробляє та реалізує державну політику у сфері когенераційного виробництва 
енергії;  
- координує діяльність державних центральних органів виконавчої влади у сфері 
розробки та реалізації державних (міждержавних або регіональних) цільових 
програм розвитку когенераційного виробництва енергії; 
- формує нормативно-правові акти щодо встановлення цін на теплову та 
електричну енергію, вироблену когенераційним способом; 
- затверджує перелік продукції, яка ввозиться на територію України в пільговому 
режимі; 
- розробляє довгострокові прогнозовані баланси споживання теплової та 
електричної енергії, грунтуючись на потребах національної економіки, установ та 
організацій та населення; 
- розробляє науково обгрунтовані нормативи витрат енергоносіїв при 
виробництві, транспортуванні та постачанні 
теплової енергії; 
- розробляє та вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавчої бази 
регулюючої використанні когенераційних установок, тощо; 

Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері 
енергетики та комунальних 
послуг 

- видає ліцензії на здійснення діяльності з виробництва, передачі та постачання 
електроенергії шляхом затвердження інструкцій, умов і правил; 
- здійснює контроль за додержанням ліцензійних умов у межах своїх 
повноважень;  
- розглядає справи щодо порушення ліцензійних умов у межах своїх 
повноважень; 
- встановлює правила підключення когенераційних установок до електричних 
мереж, тощо; 

Державне агентство з 
енергоефективності та 
енергозбереження 

- забезпечує реалізацію державної політики у сферах ефективного використання 
паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження; 
- сприяє створенню конкурентного середовища в енергетичній галузі;  
- регулює тарифи на теплову енергію тощо; 

Місцеві державні 
адміністрації 

- регулюють діяльність суб'єктів відносин у сфері теплопостачання у межах своїх 
повноважень;  
- здійснюють затвердження місцевих програм розвитку у сфері теплопостачання 
та електроенергетики;  
- контролюють забезпечення споживачів тепловою енергією відповідно до 
нормативних вимог, тощо. 

Таблиця 1. Основні ограни, що здійснюють регулювання у сфері когенераційного виробництва енергії в Україні
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генераційним способом та пільгову політику, яка доз�
волить підвищити рентабельність впровадження коге�
нераційних установок. Такі принципи базуються на
пільгах передбачених Податковим кодексом України. А
саме: звільняється від оподаткування:

— 80 % прибутку підприємств, отриманого від про�
дажу на митній території України товарів власного ви�
робництва, а саме: енергоефективного обладнання, ма�
теріалів, виробів, експлуатація яких забезпечує еконо�
мію та раціональне використання паливно�енергетичних
ресурсів;

— 50 % прибутку, отриманого від здійснення енер�
гоефективних заходів та реалізації енергоефективних
проектів. Строк дії податкової пільги п'ять років з мо�
менту отримання першого прибутку внаслідок підви�
щення енергоефективності виробництва [4];

— операції із ввезення на митну територію України
енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів,
експлуатація яких забезпечує економію та раціональне
використання паливно�енергетичних ресурсів [4].

Недоліки державної політики стимулювання коге�
нерації та шляхи їх вирішення

На сьогодні можна виділити низку недоліків, які
гальмують розвиток когенераційного виробництва
енергії в Україні, а саме:

— відсутність цілісної нормативної�правової бази та
стратегії розвитку, щодо стимулювання когенераційно�
го виробництва енергії;

— надмірне регулювання ринку енергетики, впро�
вадження субсидій та пільг на ціну одиниці теплової та
електричної енергії;

— недостатній технічний розвиток та можливості
забезпечення власним обладнанням, комплектуючими
для переходу до когенераційного виробництва енергії;

— недостатнє використання закордонного досвіду
економічного стимулювання розвитку когенерації.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ НАУКОВИХ РОЗРОБОК

Таким чином, за результатами проведеного дослід�
ження можна зробити висновок, що Україна має знач�
ний потенціал для використання розвитку когенера�
ційного виробництва енергії. Впровадження когенера�
ційних технологій в процес виробництва енергії на те�
риторії України дозволить вирішити низку актуальних
проблем:

— підвищити конкурентоспроможності підприєм�
ства;

— підвищити коефіцієнт корисної дії використання
паливно�енергетичних ресурсів при спільному вироб�
ленні тепла і електроенергії (до 85%);

— зменшити екодеструктивний вплив на навколишнє
середовище;

— зменшити теплові втрати;
— знизити собівартість одиниці теплової та елект�

ричної енергії.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Офшорні механізми податкової оптимізації мають

подвійний характер впливу на суб'єктів, які прямо або
опосередковано задіяні у відповідних процесах. З од�
ного боку, це суб'єкти господарювання, для яких метою
використання офшорних механізмів є не тільки мініміза�
ція податкового навантаження, а і оптимізація подат�
ково�фінансової системи загалом. З іншого, це — еко�
номічне середовище країни, яке систематично недоот�
римує частки капіталізації та податкових надходжень.
Легальність застосування офшорного механізму безу�
мовна, оскільки основа податкової оптимізації базуєть�
ся на переміщенні активів у зону податкової лояльності
в межах правового поля. Однак результати розвитку
офшорного бізнесу мають односторонній комерційний
інтерес, що обумовлює пошук державних механізмів
стримання та обмеження розвитку даного сектору
міжнародної економіки. Проте розвиток офшорного
бізнесу провокує загострення міжнародної податкової
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У статті здійснено теоретичне узагальнення основних механізмів податкової мінімізації зобов'язань за учаJ

стю офшорних та оншорних компаній у формі структурних моделей, які враховують особливості сфери діяльJ

ності, її мету, умови отримання прибутку, ведення обліку та оподаткування. Розглянуто схеми податкової

мінімізації за участю нерезидентів, зокрема, торгові схеми, що засновані на регулюванні цін декларованого

експорту та імпорту, які характеризуються ознаками наявної фіктивності діяльності або учасників, дешевизJ

ною, ризикованістю, постійністю складу учасників податкових схем, серед яких є і професійні учасники ринків.

Взаємодія вітчизняних та офшорних суб'єктів господарювання заснована, в основному, на партнерських та

агентських відносинах. Застосування податкових схем за участю офшорів та оншорів може здійснюватися в

галузі страхування, ліцензування, операцій з цінними паперами, банківського сектору, сервісу, управління

активами та орендними відносинами, фонду оплати праці, будівельноJмонтажного сектору, іншого промислоJ

вого сектору тощо, зокрема у тій сфері, де формується додана вартість у процесі здійснення зовнішньоJекономJ

ічної діяльності. Визначено, що ліберальність фінансового механізму офшорного бізнесу одночасно сприяє зроJ

станню лояльності до нього вітчизняних суб'єктів господарювання, податкової уваги контролюючих органів та

влади. Вітчизняний та офшорний бізнес функціонують у межах правового поля, проте, їх співпраця суттєво

знижує рівень податкового навантаження, що негативно впливає на доходи до бюджету.

This article provides a theoretical synthesis of the main mechanisms to minimize tax obligations involving offshore

and onshore companies in the form of structural models that address specific areas of activity, its purpose, terms of

profit, accounting and taxation. A scheme to minimize the tax on nonJresidents, including trading schemes that are

based on the price regulation declared exports and imports, which are characterized by signs of fictitious or existing

participants, cheap, riskiness, the constancy of the membership tax schemes, some of whom are professional market.

The interaction of domestic and offshore entities based mainly on partnership and agency relations. The use of tax

schemes involving offshore and onshore can be done in the field of insurance, licensing, transactions in securities, banking,

service, asset and leases, payroll, the construction sector and other industrial sectors, etc., particularly in the sphere,

where a value added in the course of foreign economic activity. It is determined that liberal financial mechanism offshore

business at the same time promotes loyalty to his local entities, tax account control bodies and authorities. Domestic

and offshore business is operating within the legal field, but their collaboration significantly lowers the tax burden,

which negatively affects the revenues to the budget.

Ключові слова: оптимізація, мінімізація податків, офшори, оншори, механізми, схеми, ПДВ, податковий
прибуток, нерезидент, імпорт, експорт.

Key words: optimization, minimizing taxes, offshore, onshore, mechanisms, circuits, VAT, income tax, non�
resident, import, export.

конкуренції як продукту економічної еволюції, і тим
самим закладає фундамент до формування єдиного по�
даткового простору.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання дослідження офшорних механізмів роз�

криті в наукових працях таких вчених, як О.О. Манзюк,
І.Г. Каменяш, Ю.Г. Лисенко, П.В. Мельник, Р.А. Ру�
денський, В.В. Лакіза, К.В. Киркуненко та інші. Проте,
з подальшим розвитком кризи в соціально�економічній
системі України механізми мінімізації податкового зо�
бов'язання набувають все більшої актуальності та по�
стійно вдосконалюються, що потребує систематичного
моніторингу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення основних механізмів

податкової мінімізації зобов'язань за участю офшорних
та оншорних компаній у формі структурних моделей.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сукупність видів офшорних зон та режимів дає змо�
гу використовувати механізми податкової оптимізації
суб'єктів господарювання за допомогою нерезидентів,
які характеризуються особливостями сфери діяльності,
її метою, умовами отримання прибутку, ведення обліку
та оподаткування. Загальними критеріями оцінювання
методів податкової оптимізації є ризикованість та ефек�
тивність. Нерезиденти одночасно можуть виступати як
суб'єктами тіньового бізнесу шляхом використання схем
ухилення від сплати податків, так і потенційними інвес�
торами в економіку через інвестиційний механізм по�
вернення коштів у державу. Звісно, оптимізувати та
мінімізувати податкове навантаження економічні аген�
ти намагаються за такими бюджетоутворюючими подат�
ками, як ПДВ, податок на прибуток тощо.

Розглянемо можливі податкові оптимізаційні схеми
для мінімізації сплати ПДВ. Зазначений податок вва�
жається одночасно фіскально вагомим та корумпованим.
Це пояснюється особливостями його адміністрування та
справляння, зокрема, формування податкового кредиту
та податкового зобов'язання. В даному випадку метою
податкової оптимізації є досягнення мінімуму податко�
вого зобов'язання за рахунок максимізації податкового
кредиту при дотриманні допустимого рівня податкового
ризику, оскільки для податкового контролю формуван�
ня показника відшкодування податкового кредиту більше
100 тис. грн. є гарантованою підставою для активізації
податкової уваги [1, с. 303].

Для реалізації схем оптимізації ПДВ формують
організаційну систему, елементами якої виступають
суб'єкти господарювання, що є ініціаторами податко�
вої оптимізації, та суб'єкти господарювання, які здатні
забезпечити та реалізувати оптимізаційні послуги за�
мовнику. Серед останніх розрізняють транзитні та
фіктивні підприємства, що можуть бути створені та
підкорені діяльності певного суб'єкта господарювання,
або самостійно надавати послуги по здійсненню подат�
кової оптимізації за комерційну винагороду, тобто ви�
ступати відповідними центрами податкової оптимізації.

Найпопулярніший механізм відтоку капіталу з Ук�
раїни заснований на застосуванні "хибних" схем торгівлі
з нерезидентами, зокрема: завищення декларованого
експорту та імпорту; завищення декларованого експор�
ту та заниження декларованого імпорту; заниження
декларованого експорту та завищення декларованого
імпорту; заниження декларованого експорту та імпор�
ту [2, с. 117]. Тобто в частині податкового кредиту з ПДВ
суб'єкти господарювання намагаються завищити обся�
ги його відшкодування з бюджету, а в частині податко�
вого зобов'язання — ухилитися від сплати. Для вико�
нання першого завдання використовують схеми зави�
щення експортних цін, а для другого — схеми занижен�

ня експортних цін, і все це здійснюється через залучен�
ня фіктивних та транзитних суб'єктів господарювання.
Розглянемо експортний механізм податкової мінімізації
зобов'язання з ПДВ (рис. 1).

По�перше, від суб'єкта господарювання�постачаль�
ника здійснюється за готівку фіктивна поставка товару
суб'єкту господарювання, що націлений на використан�
ня схем мінімізації зобов'язання з ПДВ. Далі, суб'єкт гос�
подарювання оформлює офіційні документи на постав�
ку товару за завищеними цінами через фіктивних (2) та
транзитних суб'єктів господарювання (3), що дає мож�
ливість реалізувати його суб'єкту господарювання�нере�
зиденту (4) та подати заявку (5) на відшкодування ПДВ.

Менш ризикованою, але більш ускладненою вважа�
ють аналогічну схему податкової мінімізації ПДВ за уча�
стю суб'єкта господарювання, що здійснює реальне ви�
робництво. Така схема має більшу кількість суб'єктів гос�
подарювання�учасників податкової мінімізації, зокрема,
в офшорних зонах (рис. 2). Отже, суб'єкт господарюван�
ня�виробник постачає власний товар транзитному суб�
'єкту господарювання (1) для формування супровідних
документів на товар за завищеною ціною експорту за до�
помогою фіктивних суб'єктів господарювання (6, 7).

Далі суб'єкт господарювання експортує зазначений
товар (3) транзитному суб'єкту господарювання — нерези�
денту та формує заявку на відшкодування ПДВ до бюдже�
ту (8). На наступному етапі транзитний суб'єкт господарю�
вання — нерезидент здійснює поставку товару реальному
замовнику (4), а документи на поставку відправляє до оф�
шорної компанії (5). Зазначені схеми податкової мінімізації
ПДВ відстежують за допомогою співставлення товарних,
фінансових та документальних потоків із встановленням
зв'язку між усіма учасниками схеми до самого виробника.

Продовженням розглянутих схем оптимізації ПДВ
є використання суб'єкта господарювання, що
імітує виробництво для штучного завищення
собівартості продукції і, як результат, зави�
щення рівня цін декларованого експорту. Дана
схема складніша та не використовує послуги
транзитних та фіктивних суб'єктів господарю�
вання. Проте має таку ознаку, як явне завищен�
ня рівня ціни експорту у порівнянні з ринкови�
ми. Загалом, експортні схеми мінімізації ПДВ
будуються на таких товарних ознаках: фіктив�
ний експортний товар, фактична ринкова
вартість якого дорівнює нулю, проте декларо�
вана експортна ціна відповідає ринковій, що об�
грунтовує формування податкового кредиту з
ПДВ; реальний експортний товар із суттєво
завищеними декларованими цінами експорту,
що також є підставою для формування необг�
рунтованого податкового кредиту з ПДВ. Роз�
рахункове забезпечення проведення таких схем
податкової оптимізації здійснюється за допо�
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Джерело: узагальнено за матеріалами [1—3].

Рис. 1. Схема завищення декларованої ціни експорту за
участю сумнівних суб'єктів господарювання
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Рис. 2. Схема завищення декларованої ціни експорту
за участю сумнівних суб'єктів господарювання та суб'єкта

господарювання+виробника
Джерело: узагальнено за матеріалами [1—3].



143www.economy.in.ua

Економiка та держава № 2/2015

могою комерційних банків шляхом короткострокового
кредитування, здійснення валютних операцій з цінни�
ми паперами разом із певним колом торгівців цінними
паперами, та операцій з векселями.

Отже, узагальнюючи вищезазначене, рівень якості ек�
спортної схеми податкової оптимізації з ПДВ характери�
зується наступними ознаками: кількістю включених у неї
суб'єктів господарювання (наявність реального виробника,
фінансових та митних установ тощо); присутністю профес�
ійних учасників ринків; рівнем фіктивності здійснення опе�
рацій (виробництва, поставки товарно�матеріальних цінно�
стей тощо) та залучених учасників; використання постійних
учасників схеми податкової мінімізації; низькою вартістю
процедури реалізації схеми податкової оптимізації; суттє�
вим рівнем супутнього податкового ризику.

Дослідження вітчизняного досвіду демонструє за�
вищення декларованого експорту у випадку можливої
організації відшкодування ПДВ без затримання, в іншо�
му випадку — занижують декларований експорт для
виведення обсягів доданої вартості крізь відповідні
юрисдикції [2, с. 117]. Популярністю користуються
агентські схеми податкової мінімізації, за якими офшор�
на компанія використовує власного агента — фасадну
неофшорну компанію (рис. 3).

Безпосередню діяльність здійснює фасадна компа�
нія, яка не може розголошувати інформацію про те, чиїм
агентом являється. Отриманий на рахунки фасадної
компанії прибуток перераховується до офшорної ком�
панії за вирахуванням комісійної винагороди. Оскільки
оншорна компанія не має право вести бізнес на тери�
торії країни фасадної компанії, документальний су�
провід оформлюється за межами її території. При екс�
портній операції агентська схема функціонує наступним
чином: офшорна компанія заключає агентський договір
(1) з фасадною компанією — оншором, про здійснення
поставки товару. Тоді компанія виробник експортує
оншорній компанії продукцію за заниженими цінами (3),
за що отримує розрахунок через банк оншорної ком�
панії (5). Далі оншорна компанія представляє інвойси
компанії�покупцю на товар за ринковими цінами. Дос�
тавка товару здійснюється від виробника до споживача
(6), що мінімізує логістичні витрати. Доходи оншорної
компанії оподатковуються в частини комісійної вина�
городи (біля 5% від валового прибутку), після чого пе�
рераховуються на рахунок офшорної компанії (7).

Отже, використання офшорів в експортних опера�
ціях характеризується наступним: практично весь реаль�
ний прибуток українського експортера залишається в
офшорній юрисдикції та не обкладається жодними по�
датками; відсутній ризик неповернення валютної вируч�
ки у строки, передбачені валютним законодавством Ук�
раїни (180 днів); знижується податкове навантаження
на українське підприємство; транспортні витрати зі
ставки товару в офшорну юрисдикцію можуть включа�
тися до суми валових витрат, товар може бути напряму
відвантажений українським експортером кінцевому
споживачеві [2, с. 107].

У сучасній зовнішньо�економічній діяльності роз�
винуті також і імпортні механізми податкової
мінімізації зобов'язання з ПДВ (рис. 4). Розглянемо ва�
ріант формування схеми ухилення від сплати ПДВ, який
формується на основі застосування векселів, що вида�
ють митні органи, на підставі наявного покриття подат�
кового кредиту імпортера податковим зобов'язанням,
що виникає; обмеження терміну реєстрації імпортера
як платника ПДВ не менше ніж 12 місяцями до здійснен�
ня даної операції та поруки комерційного банку дано�
го векселя, обов'язком не здійснювати реалізації третім
особам та використовувати імпортний товар для влас�
них виробничих потреб [1, с. 319—320].

Суб'єкт господарювання імпортує товар за век�
селем, який отримано у митних органів на відповід�
них умовах (1), що дає можливість імпортувати то�
вар на умовах відстрочення сплати зобов'язань з

ПДВ (2), а потім все ж таки реалізує його третім особам
(3), чим формує безпідставний податковий кредит, який
знижує або покриває відстрочені податкові зобов'язан�
ня з ПДВ.

Отже, для здійснення сумнівних операцій на внут�
рішньому ринку країни або сумнівних експортних опе�
рацій формується безпідставний податковий кредит з
ПДВ, який використовується для обліку податкових век�
селів у податкових інспекціях за місцем реєстрації та от�
римання від податкових органів довідки, яка надається в
митні органи для прийняття ними податкових векселів як
відстрочки сплати зобов'язання з ПДВ [1, с. 320].

Заслуговують на увагу схеми мінімізації податково�
го зобов'язання з ПДВ шляхом зниження рівня митної
вартості товару (рис. 5). За даною моделлю з офшорної
компанії імпортується товар (1), (2) за заниженими ціна�
ми, що значно мінімізує нараховану вартість мита та ПДВ.

Товар проходить крізь транзитні та фіктивні су�
б'єкти господарювання (3), (4), саме які нарощують рин�
ковий рівень ціни на дану продукцію, за якою продук�
ція реалізується споживачеві, формуючи безпідставний
податковий кредит з ПДВ. Дана схема може бути реа�
лізована двома шляхами: здійсненням операцій через
офшорний гаманець або через нерезидентські компанії
у регіональних вільних економічних зонах.

Розглянемо схему мінімізації податкових зобов'я�
зань шляхом заниження митної вартості товару через
офшорний гаманець (рис. 6).

За даною схемою суб'єкт господарювання�поста�
чальник направляє дві копії первинних документів на
продукцію "інвойсів", при цьому в одному проставлена
реальна ціна імпортного товару, а в іншому — заниже�
на. Документи із заниженою вартістю товару проходять
крізь комерційний банк імпортера, інший пакет доку�
ментів — крізь офшорний гаманець, з якого повертаєть�
ся суб'єкту господарювання — постачальнику різниця
між вартістю товару, зазначеному у інвойсах.

Класичною залишається схема із залученням оф�
шорної юрисдикції, розглянемо її на рис. 7.
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Рис. 3. Агентська схема податкової мінімізації за участю
офшорної компанії

Джерело: узагальнено за матеріалами [1—3].
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Джерело: узагальнено за матеріалами [1—3].
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Зазначена схема на рис. 7 реалізується шляхом
відвантаження товару імпортеру за заниженою ціною в
Україні, що знижує податкове зобов'язання ввізного
мита та ПДВ. Офіційні документи на товар із реальною
вартістю отримує офшорна компанія, що здійснює роз�
рахунки за реальною вартістю.

Фактично вона фіксує збиток, але ро�
бота офшорної компанії у команді дає їй
можливість компенсувати збитки шляхом
використання офшорного гаманця та роз�
поділення сукупного доходу між усіма
учасниками команди. Аналогічним спосо�
бом здійснюють операції по мінімізації
податкового зобов'язання шляхом зави�
щення митної вартості товару з метою ви�
ведення капіталу за кордон. Схеми опти�
мізації будуть відрізнятися тільки тим, що
офіційна ціна для імпортера буде завище�
ною, а не заниженою, що дасть йому змо�
гу мінімізувати зобов'язання не тільки з
податку на прибуток, а й з ПДВ.

Доречно розглянути агентську імпор�
тну схему податкової мінімізації (рис. 8).
Як і при експортній агентській схемі подат�

кової мінімізації офшорна компанія здійснює поставку
товару через свого агента — фасадну компанію, що зна�
ходиться в респектабельній юрисдикції — оншор. Фа�
садна компанія за рахунок офшорної компанії купує
товар за реальними цінами та здійснює розрахунки за
своїми банківськими реквізитами.

Компанія�виробник оформлює продаж та відванта�
ження продукції, але не здійснює його. У направлених
інвойсах від фасадної компанії до споживача ціни фор�
муються завищеними у випадку, коли метою обрано
мінімізацію прибутковості вітчизняного споживача, а
заниженими — коли метою обрано мінімізацію імпорт�
ного мита та ПДВ.

Привабливим механізмом мінімізації податкового
зобов'язання є формування партнерських відносин, на�
приклад, англійського партнерства з обмеженою відпо�
відальністю (LLP). Партнерство оформлюється за учас�
тю кількох офшорних компаній в Англії за організаційно�
правовою формою LLP, що не є платником корпоратив�
них податків, оскільки платниками податків, пропорцій�
но своїм часткам у партнерстві, виступають засновники
партнерства за місцем свого резиденства — офшорні ком�
панії. Представлений у вигляді дивідендів, отриманий
прибуток перераховується на рахунки офшорних ком�
паній. Вітчизняним компаніям такий механізм є дореч�
ним для мінімізації податкових платежів шляхом вико�
ристання партнерства для здійснення експортно�імпор�
тних операцій за регульованою (завищеною або заниже�
ною) ціною. У випадку завищення вартості імпорту (рис.
9), партнерська фірма укладає угоду з експортером на
поставку товару (3), який оплачується у повному обсязі
(4). Поставлений товар у супроводі двох інвойсів із ре�
альною та завищеною ціною направляють на замовлен�
ня імпортеру (5), який розраховується (6) та у такій спосіб
штучно завищує податковий кредит з ПДВ.

Дохід партнерської компанії, що формується як різни�
ця між реальною та завищеною ціною на товар, у вигляді
дивідендів відправляється до засновників (7), (8), в рези�
дентстві яких такий вид доходу не оподатковується.

Розглянемо схеми мінімізації податкових зобов'я�
зань з податку на прибуток. У даному випадку об'єктом
впливу та метою податкової оптимізації виступає або
мінімізація валового прибутку, або максимізація вало�
вих витрат суб'єкта господарювання. Одним із способів
максимізації валових витрат є коригування собівартості
у бік збільшення за рахунок придбання товарів та по�
слуг за завищеними цінами у сумнівних суб'єктів госпо�
дарювання в офшорних зонах (рис. 10).

За даною схемою здійснюється фактична поставка
товару та розрахунок між суб'єктом господарювання�
постачальником та іншим суб'єктом господарювання,
який через фіктивного суб'єкта господарювання
здійснює безготівковий розрахунок за товар завищеної
вартості. Далі товар за завищеними цінами реалізуєть�
ся за безготівковий розрахунок споживачеві. Завищен�
ня ціни вартості товару дає змогу зменшити базу опо�
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Рис. 5. Схема мінімізації зобов'язань з ПДВ шляхом заниження митної
вартості товару за участю сумнівних суб'єктів господарювання

Джерело: узагальнено за матеріалами [1—3].
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Джерело: узагальнено за матеріалами [1—3].
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Рис. 8. Агентська схема податкової мінімізації за участю
офшорної компанії

Джерело: узагальнено за матеріалами [1—3].
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даткування податком на прибуток. Зазначена схема
може бути ускладнена наявністю додаткових транзит�
них підприємств, що підвищують рівень безпеки її
здійснення. В сфері податкового контролю в даній схемі
активізується податкова увага щодо збиткової діяль�
ності суб'єкта господарювання та питань ринкових цін.

Ще одним із варіантів даної схеми є формування
фіктивної поставки товару за завищеними цінами за учас�
тю фіктивних суб'єктів господарювання. Наприклад, до�
кументально підтверджується постачання товару на пев�
ну суму та здійснюється безготівковий розрахунок між
фіктивним та реальним суб'єктами господарювання. Далі
фіктивне підприємство повертає готівку реальному суб�
'єкту господарювання за мінусом своєї комісії за надані
послуги, що дає змогу сформувати безпідставний подат�
ковий кредит з ПДВ та штучно завищити валові витрати.
Отже, фактично уникнути податкового зобов'язання з
податку на прибуток можливо завдяки фіктивності пер�
винної документації, збільшенню кількості учасників схе�
ми оптимізації та слабкому державному регулюванню рин�
кових цін. Застосування даних схем може здійснюватися
в галузі страхування, ліцензування, операцій з цінними
паперами, банківського сектору, сервісу, управління ак�
тивами та орендними відносинами, фонду оплати праці,
будівельно�монтажного сектору, іншого промислового
сектору тощо. До найбільш ризикованих з точки зору опо�
даткування категорії угод фахівці вважають: злиття та
поглинання підприємств (M&A); організаційні перетворен�
ня статутного фонду; угоди з нерухомістю; угоди з цінни�
ми паперами; угоди щодо об'єктів інтелектуальної влас�
ності; угоди з нерезидентами [4].

Отже, будь�яка сфера діяльності, що призводить до
формування доданої вартості, може стати об'єктом по�
даткової мінімізації за участю офшорних та оншорних
механізмів. Наприклад, податкова мінімізація здійс�
нюється у будівельному секторі економіки шляхом роз�
поділу підряду та субпідряду між реальними суб'єкта�
ми господарювання та офшорами. У даній схемі офшор�
на компанія виступає підрядником та укладає договір з
субпідрядником, який є вітчизняним суб'єктом госпо�
дарювання, на виконання будівельних послуг замовни�
ка. Розрахунки здійснюються через офшорну компанію�
підрядника, тому прибуток залишається саме на її ра�
хунках. Схема податкової мінімізації зобов'язань подат�
ку на прибуток на основі використання цінних паперів
формується за допомогою векселів, які продаються з
дисконтом, витрати від торгівлі якими відносять на ва�
лові витрати суб'єкта господарювання. Таким чином,
суб'єкт господарювання незаконно підвищує рівень ва�
лових витрат, тим самим зменшуючи базу оподаткуван�
ня податком на прибуток.

ВИСНОВКИ
Ліберальність фінансового механізму офшорного

бізнесу одночасно сприяє зростанню лояльності до ньо�
го вітчизняних суб'єктів господарювання, збільшенню
податкової уваги контролюючих органів та влади. Віт�
чизняний та офшорний бізнес функціонують у межах
правового поля, проте, їх співпраця суттєво знижує
рівень податкового навантаження, що негативно впли�
ває на доходи бюджету. Розвиток механізмів податко�
вої оптимізації формує принципово нову траєкторію
податкової поведінки суб'єктів господарювання в умо�
вах зростання податкової конкуренції, що потребує
пильної уваги як з боку держави, контролюючих органів
для контролю правомірності діяльності, так і з науко�
вої точки зору для подальшого вивчення розвитку про�
цесів в податковій сфері.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
В умовах зовнішньої агресії, що впливає на еконо�

міку країни, особливо на територіальну структуру палив�
но�енергетичного комплексу та енергозабезпечення в
цілому, виникає необхідність в перегляді "Енергетичної
стратегії 2030". Оскільки відчуження територій, спри�
чинило і зменшення сировинної бази енергетичних ре�
сурсів, що в свою чергу викликало зміни і в показниках
енергетичної безпеки країни. Перегляд стратегії є не�
відкладною умовою подальшого розвитку економіки, як
і диверсифікація джерел енергопостачання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питаннями енергозабезпечення економіки у відпо�

відності до міжнародних практик займаються такі вчені,
як Ковалко М. П., Шидловський А. К. [15], значну увагу
приділяють само енергозабезпеченню регіонів за раху�
нок енергозберігаючих технологій. Суходоля О. М. зай�
мається розробкою нормативів використання енерге�
тичних ресурсів в рамках зниження енергоємності ВВП.
Подолець Р.З., Дячук О.А. [12; 13; 14;] вважають, що у
середньостроковій перспективі за рахунок обгрунтова�
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ного збільшення обсягів видобутку вугілля Україна має
можливість бути енергонезалежною; також стверджу�
ють, що використання інформаційно�аналітичних сис�
тем на базі економіко�математичної моделі енергетич�
ної системи вирішує проблему достовірних коротко�
строкових прогнозів в енергетичному секторі. Науковці
вважають, що при побудові такої моделі не потрібно
враховувати кінцеве споживання енергії, що, на нашу
думку, є не відповідає реаліям сучасних економічних
процесів. Стогній Б.С., Кулик М.М., Жовтянський В.А.
[4] досліджують енергозбереження в контексті підви�
щення рівня енергозабезпечення економіки, визначаю�
чи основним фактором зниження енергоємності ВВП
державне фінансування програм регіонально енерго�
збереження та ринкової тарифної політики на енергію.
Калашников В.І., Левшов О.В., Ткаченко С.М. [7] вивча�
ють динаміку взаємодії традиційних та відновлюваних
джерел енергії та оптимізацію системи в цілому, акцен�
тують увагу на створенні інтелектуальних систем управ�
ління такими енергосистемами та вважають, що такі си�
стеми сприятимуть підвищенню енергоефективності.
Лір В.Е., Письменна У. Є. [6] проводять дослідження у
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сфері визначення потенціалу енергозбереження в еко�
номіці та ідентифікацію витрат на заходи енергозбере�
ження в галузей промисловості. Козирський В.В., Тре�
губ М.І., Петренко А.В., Каплун В.В. [5] займаються
моделювання енергетичних систем з метою забезпечен�
ня постійного електропостачання суб'єктів господарю�
вання. Праці Волкової І.О. та Кобеця Б.Б. зосереджені
в основному на стратегічному управлінні інноваційним
розвитком енергетичних компаній та використанні інте�
лектуальних енергетичних систем. Дослідження енер�
гетичної безпеки країни через призму електропостачан�
ня Воропай М.І. [3] пропонував здійснювати шляхом мо�
делювання інтелектуальних електроенергетичних сис�
тем. Макаров А.О., Веселов Ф.В. [8] зосереджені в ос�
новному на розробці комплексів для прогнозування
розвитку світової енергетики із врахуванням зовнішніх
та внутрішніх екстерналій. Алимов О.М., Амоша О.І. [1]
здійснюють фундаментальні дослідження економіки
України, зокрема ідентифікували основні проблеми
енергетичного комплексу, здійснили прогноз щодо
енергоспоживання та вважать, що основою енергетич�
ної незалежності є збільшення видобутку власних вуг�
леводнів. Бакай О.С., Неклюдов І.М. та Бар'яхтар В.Г.
[2] акцентують увагу на провідній ролі атомної енерге�
тики в структурі енергоспоживання, прогнозують на�
рощування ядерних потужностей в Україні до 34 % на
відміну від 15% у 2013 р. Недін І.В. та Шестеренко О.В.
[9] досліджували можливості диверсифікації джерел
енергопостачання з метою підвищення енергобезпеки
країни, а також акцентували увагу в структурі енерге�
тичного балансу відновлюваним джерелам енергії.
Ященко Ю.П. [16] аналізує проблеми ефективного ви�
користання енергетичних ресурсів та відзначає ключо�
ве місце держави у створенні енергоефективної промис�
ловості.

Отже, більшість досліджень сфери енергозабезпе�
чення спрямовані на формування енергетичного балан�
су, в структурі якого переважатимуть власні енергоре�
сурси. Спроби моделювання енергетичних систем не
завжди відповідають викликам глобалізації, прогнозу�
вання енергетичного ринку не може 100 % врахувати
політичні фактори. Побудова моделі енергетичної сис�
теми вимагає змістовного дослідження виробництва,
імпорту, експорту та споживання енергоресурсів в рет�
роспективі, дані дослідження здійснені в достатньому
обсязі, однак вони носять фрагментарний характер —
аналізуються окремі сектори енергетики, не враховано
перехідні тенденції, зазначені умови і становлять акту�
альність даного дослідження.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведення ретроспективного аналізу виробницт�

ва та споживання енергетичних ресурсів в Україні в умо�
вах ентропії зовнішнього і внутрішнього середовища, що
є актуальним в умовах світової економічної кризи. Роз�
робка рекомендацій щодо зміни енергетичної політики
держави відповідно до вимог глобалізацій них процесів
в енергетиці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Світова економічна криза та конфлікти на сході ста�

ли каталізатором зміни енергетичної політики розви�
нених країн світу. Підвищення рівня енергетичної без�
пеки, перш за все, залежить від внутрішньої забезпече�
ності енергетичними ресурсами та за їх недостатності
диверсифікованості регіонів їх постачання. Постійне
зростання світової економіки збільшує енергоспожи�
вання, а отже, і збільшення видобутку енергоресурсів,
підвищення на них цін, та посилення екологічних про�
блем. Світове енергоспоживання починаючи з 70�х років
ХХ ст. постійно зростає (рис. 1.) і на кінець 2013 р. ста�
новить 13,1 млрд т н. е.

Відповідно, дещо змінилася порівняно з 1973 р. і
структура використання енергоресурсів (рис. 2.), про�
відна роль у енергоспоживанні належить викопному
паливу — вуглеводням — нафта, вугілля, газ. Однак
провідна роль належить нафті та вугіллю.

У порівнянні з 1973 р. частка нафти у світовому енер�
госпоживанні зменшилась на 33 %, що свідчить про гнуч�
ку політику у сфері енергетичної безпеки. Дещо зросла
частка вугілля у 2012 р. порівняно з 1973 р. на 16%, значні
поклади вугілля у світі, дадуть змогу змінити вектор у
балансі енергоспоживання. Також зріс обсяг видобут�
ку природного газу у порівнянні з 1973 р. на 31 %. Спо�
терігається незначне зростання відновлюваних джерел
енргії в балансі енергоспоживання, однак їх частка й
надалі зростатиме у зв'язку з прийнятими стратегіями
країн у сфері відновлюваної енергетики та зменшення
викидів вуглекислого галу в навколишнє середовище.

Тому основними тенденціями світового енергетич�
ного ринку є:

1) підвищення цін на енергоресурси;
2) диверсифікація джерел енергії — розвиток тер�

моядерної та водневої енергетики, фінансування про�
ектів відновлюваної енергетики, збільшення потужно�
стей атомної енергетики;

3) геополітичні конфлікти між розвиненими країна�
ми за лідерство в світовій економіці, а отже і споживан�
ня енергетичних ресурсів;
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Рис. 1. Світовий обсяг поставок первинної енергії з 1971 по 2012 (млн т н.е.)

Джерело: дані World Energy Statistics [11].
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4) скорочення запасів енергоресурсів та виникнен�
ня залежності від імпорту;

5) монополізація ринку десяткою країн, що мають
енергетичні запаси;

6) інноваційне та технологічне оновлення процесів
виробництва енергії — збільшення фінансування;

7) екологічні проблеми, зміна клімату та штрафи по
Кіотському протоколу.

Всі ці виклики стосуватимуться і України, оскільки
ми також імпортуємо значну частину енергоресурсів,
маємо проблеми з оновленням технологічної бази енер�
гетичних потужностей та беремо участь у міжнородних
проектах термоядерної енергетики. Економіка країни
має високий ступінь енергозалежності 55 %, а це вже є
загрозою для суверенітету держави, необхідно у най�
коротші строки провести диверсифікацію постачання
енергоресурсів, а також здійснити фінансування про�
грам по розвитку відновлюваних джерел енергії. Імпорт
енергоносіїв в Україну здійснюється від двох постачаль�
ників, коли світова практика показує, що необхідно ди�
версифікувати імпорт мінімум від трьох — чотирьох
країн.

Обсяги імпорту енергетичних ре�
сурсів в період 1991 р. по 2001 р. знижу�
вались (рис. 3), що пояснюється спадом
виробництва: якщо в 1991 р. обсяг імпор�
ту становив 178 млн т ум. п. то в 2001 р.
— 100 млн т ум.п., імпорт за 10 років зни�
зився на 56%.

Найбільша частка імпорту з 1991 р.
по 2014 р. належить природному газу —
74%, нафта та продукти її переробки —
17 %, вугілля та уран — 6 % та 3 % відпо�
відно. Значна частина енергетичних ре�
сурсів імпортується з Росії, що у зв'язку
із геополітичними чинниками негативно
впливає на економічну безпеку країни.
Адже значне підвищення цін, без доціль�
ного економічного обгрунтування, на
імпортовані ресурси та відсутність ди�
версифікованих шляхів постачання, зни�
жує, і так низький рейтинг інвестиційної
привабливості країни на міжнародних
ринках капіталу.

На початку 90�хх р. 20�го ст. постав�
ки природного газу здійснювались від 5�
х постачальників, що забезпечувало
енергетичну безпеку країни, однак почи�
наючи з 2009 р. 59 % поставок здійсню�
вались з Росії, і в 2012 р. вони досягли
99,8 % всього імпорту природного газу в
Україну, що поставило країну в енерге�
тично залежну від зовнішніх сторін.

Міжнародна ж практика показує, що необхідно дивер�
сифікувати поставки так, щоб обсяг одного контракту
не перевищував 30 %, загального імпорту. Тільки за та�
ких умов економіці не загрожують геополітичні конф�
лікти.

Імпорт нафти та продуктів її переробки за останні
20 років також знизився на 52 %, значних фінансових
втрат зазнали насамперед нафтопереробні заводи ос�
кільки їх потужності розраховані на об'єми 1991 р.,
відсутнє оновлення основних фондів даних підприємств
за останні роки призвело до технологічної відсталості,
що спричинило ще більше зниження об'ємів переробки,
скорочення персоналу, та зростання обсягів закупівлі
готових нафтопродуктів, така тенденція свідчить про
зниження конкурентоспроможності національної еко�
номіки та зростання рівня економічної залежності від
зовнішніх поставок. За наявності достатніх для внутрі�
шнього споживання запасів доцільно збільшити власний
видобуток.

Обсяги імпорту вугілля знизились на 59 % на 2010
р., однак починаючи з 2011 р. відбувається поступове

Джерело: дані World Energy Statistics [11].
Рис. 2. Структура використання енергетичних ресурсів у 1973 та 2012 рр.
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Рис. 3. Динаміка імпорту енергетичних ресурсів у за 1991—2014 рр.,
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Джерело: дані Держкомстат [10].
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зростання обсягів імпорту, що пояснюється закриттям
відпрацьованих шахт та затримкою введення в експлуа�
тацію інших родовищ. Економіка України забезпечена
покладами вугілля більш ніж на 100 років, що становить
ключову роль в посиленні енергетичної незалежності
країни та підвищення її конкурентоспроможності, ос�
кільки більшість ТЕС працюють на вугіллі — 65 %. Од�
нак, третьому кварталі 2014 р., внаслідок складної гео�
політичної ситуації на території Донбасу, унеможливи�
лась діяльність 25 % підприємств вугільної промисло�
вості, що спричинило і збільшення імпорту вугілля з
інших країн. Враховуючи дані виклики, доцільно пере�
глянути пріоритети фінансування відкриття нових шахт
в інших вугільних басейнах, насамперед для задоволен�
ня внутрішнього попиту та забезпечення стабільності
роботи енергетичної системи.

Україна володіє достатніми запасами уранових руд
для економіки, однак існує проблема їх переробки в
ядерне паливо, більшість підприємств знаходиться в
Росії, тому існує необхідність у побудові власних
підприємств по переробці та видобутку урану. Імпорт
урану становить 85 % від його споживання, що є кри�
тичним для економіки, адже 20 % енергії виробляється
на атомних станціях, які працюють на ядерному паливі.
Імпорт урану в середньому дорівнює 2 800 т щорічно,
при власному виробництві лише 750 т на рік. Даний сег�
мент є імпортозалежним і вимагає перегляду Енергетич�
ної стратегії щодо збільшення обсягів видобутку руди.

Видобуток енергетичних ресурсів (рис. 4) з 1991 р.
скоротився на 62 %, що показує зниження обсягів ви�
робництва промислової продукції та високий рівень без�
робіття.

Видобуток природного газу становить 30 % від об�
сягу споживання і становить в середньому 30 млн т ум.п.
щорічно. Розвідані запаси становлять ще 30 млн т ум.п.
щорічно на 70 років, при диверсифікації енергоспожи�
вання є достатнім для забезпечення економіки. Необх�
ідно збільшити обсяги видобутку в найближчій перспек�
тиві за участі міжнародних корпорацій їх передових
технологій видобутку.

Видобуток нафти в середньому становить 5,44 млн
т ум.п. щорічно. Збільшення видобутку нафти зменшить
навантаження не економіку країни від імпорту, сфор�
мує можливості для зростання.

Скорочення обсягів видобутку вугілля на 48 % по�
рівняно з 1991 р. свідчить про складну економічну ситу�
ацію в промисловості. Зниження обсягів видобутку,
зростання рівня безробіття, зношення основних фондів,
підвищення рівня екологічного забруднення територій
видобутку та збільшення фінансування державою як

видобутку, так і соціальних виплат іденти�
фікує стагнацію у вугільній галузі та нега�
тивно впливає на ВВП країни, присутність
її в міжнародних рейтингах.

Оскільки наявні значні поклади вугіл�
ля, необхідно збільшити видобуток з метою
підвищення енергетичної незалежності
країни: вугілля займає 69 % всього видобут�
ку енергетичних ресурсів.

Розвіданих запасів уранових руд дос�
татньо для задоволення внутрішнього по�
питу в середньому 4100 т ум.п., однак влас�
ний видобуток становить 750 т щорічно. В
порівнянні з 1991 р. видобуток збільшився
на 42 % і в 2014 р. становить 850 т. Однак
значна частка імпорту при такій структурі
виробництва негативно впливає на еконо�
міку та може спричинити енергетичну кри�
зу — зростання цін на уран та 85 % імпор�
ту.

У структурі енергоспоживання (рис. 5)
на відміну від світового переважає газ — 43
%, нафта — 14 % та вугілля — 24,5 %, атом�
на енергетика — 16 %, гідро та відновлюва�

на енергетика — 2,5 %. З 1991 р. спостерігається спад
енергоспоживання на 43 % , даний процес характери�
зується загальним спадом економіки.

Порівняно з 1991 р. споживання скоротилося на 44
%, що свідчить про кризові явища в економіці.

Споживання природного газу становить 37 % від
загального обсягу енергоспоживання, що є показником
високої енергозалежності.

Нафта та продукти її переробки становлять 14 %
всього енергоспоживання, загалом споживання знизи�
лось на 22 % у порівнянні з 1991 р.

Споживання вугілля знизилось на 59 % у порівнянні
з 1991 р. та займає 27 % об'єму енергоспоживання.

Частка урану в обсязі енергоспоживання становить
2 %, однак це стретегічний енергоресурс, оскільки за�
безпечує 16 % виробництва всієї електоренергії країни.

Отже, досліджуючи динаміку споживання основних
енергоресурсів, ідентифіковано загальне зниження
енергоспоживання, разом з тим спостерігається тентен�
ція до зміщення енергоспоживання в збільшенні частки
природного газу, що при зростанні імпортованої ціни
на нього збільшує енергоємність ВВП, що є фактором
підвищення витрат та зменшення прибутку на 1 т вироб�
леної продукції економікою. Враховуючи глобальні еко�
номічні процеси та рух світової спільноти до зниження
енергозалежності та підвищення енергоефективності
своїх економік, розвиток проектів альтернативної енер�
гетики, водневої енергетики необхідно змінити пріори�
тети енергетичної сфери та забезпечити фінансування
проектів енергозабезпечення економіки.

Вирішення поставлених завдань можливе лише че�
рез перегляд існуючої політики енергозабезпечення
економіки. Перш за все, доцільно визначити рівень по�
точної енргозабезпеченості: споживання та імпорту.

Побудуємо модель багатокритеріальної оптимізації:
максимізуємо споживання та мінімізуємо імпорт (рис.
6).

Дана модель (1) характеризує стан енергозабезпе�
чення економіки України, рішенням даної моделі при
заданих параметрах зовнішнього середовища є програ�
ма розвитку.

, при умовах (1)

(2).

Оптимальний обсяг імпорту енергетичних ре�
сурсів для забезпечення енергонезалежності еконо�
міки може коливатися в межах 10—27 млн т ум.п. за

Рис. 4. Динаміка видобутку енергетичних ресурсів у за 1991—2014 рр.,
млнт.ум.п.

Джерело: дані Держкомстат [11].
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умови, якщо забезпечуватиметься постійний ріст еко�
номіки. Для стимулювання економіки необхідно за�
вершити існуючі процеси інституційних перетворень
та трансформувати міжнародні вимоги до національ�
ної економіки в сфері енергоефективності. Рекомен�
дації щодо підвищення рівня енергозабезпеченості
економіки:

1) зменшення частки споживання природного газу
в економіці до 20%;

2) реалізація власних проектів видобутку природно�
го газу, нафти, вугілля та урану;

3) приватизація нафтопереробних підприємств для
забезпечення їх технологічного оновлення;

4) підтримка на державному рівні програм енерго�
ефективності з метою економії енергоресурсів;

5) впровадження нових технологій у
видобутку вугілля, зокрема чистих вугіль�
них технологій, що зменшують техно�
логічні втрати та не впливають на екологію;

6) диверсифікація джерел постачання
енергоресурсів;

7) припинення субсидування вугільної
промисловості;

8) приведення національного законо�
давства до міжнародного з метою залучен�
ня іноземних інвестицій.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Незважаючи на те, що Україна на да�
ному етапі розвитку є енергозалежною
країною — імпорт енергоресурсів стано�
вить 55 % від загального споживання,
економіка має значну кількість точок рос�
ту. Достатні поклади ключових енергоре�
сурсів вимагають лише фінансування та
адекватної державної політики в сфері
енергетики. Дослідження показує, що ви�

користання ретроспективного аналізу енергозабезпе�
чення економіки дає змогу ідентифікувати основні про�
блеми та перспективи енергетичної галузі та є базисом
для розробки програм розвитку енергоефективності.
Подальших досліджень потребують питання побудови
оптимізаційної моделі енергетики України, що врахо�
вуватиме видобуток, імпорт, експорт споживання не
тільки головних енергоресурсів, але й всієї їх сукуп�
ності. Також у даному аспекті актуальним являтиметь�
ся формування антикризової програми, що враховува�
тиме складну геополітичну ситуацію на сході країни,
визначатиме всі ризики, та можливості диверсифікації
джерел постачання вугілля в короткостроковій перспек�
тиві, а також збільшення власного видобутку із виклю�
ченням імпорту вугілля в довгостроковій перспективі.
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Джерело: дані Держкомстат [11].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Активізація інноваційних процесів як на рівні

підприємства, так і на рівні держави передбачає створен�
ня збалансованої системи фінансування. Предметом на�
укових досліджень у сфері інвестиційного забезпечення
інноваційних процесів є виявлення нових можливостей у
існуючих способах мобілізації фінансових ресурсів та
оцінка результативності їх впливу на розвиток виробни�
чо�економічних систем. Головною проблемою реалізації
інвестиційно�інноваційного розвитку в Україні є розрив
між двома важливішими стадіями інновацій — наукови�
ми дослідженнями та масовим виробництвом продукції,
що є показником їх ефективності з точки зору затребу�
ваності ринком. Одним з основних джерел інвестицій для

УДК 330.322.2: 338.3

В. Р. Товмасян,
здобувач, ПВНЗ "Європейський університет"

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО

ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

V. Tovmasyan,

Researcher, "European University"

THE PROBLEMS OF VENTURE INVESTING DEVELOPMENT IN UKRAINE

У статті на основі узагальнення положень теорії інвестування визначено економічну сутність та особJ

ливості венчурного фінансування інноваційних процесів. Досліджено досвід функціонування венчурної

індустрії в країнах з розвиненою ринковою економікою. Проаналізовано можливість адаптації світового

досвіду функціонування венчурних фондів в Україні. Досліджено форми венчурного фінансування інноJ

вацій. Визначено переваги венчурного фінансування порівняно з інвестиційним кредитуванням. ВиявJ

лено чинники негативного впливу на розвиток венчурного підприємництва в Україні. Запропоновано

напрями активізації венчурного інвестування. В статті акцентовано увагу на тому, що впровадження і

розвиток венчурного інвестування в Україні потребує вирішення завдань фінансового забезпечення, ствоJ

рення відповідної інноваційної інфраструктури, забезпечення ефективної взаємодії між державою, науJ

кою і бізнесом, вирішення організаційноJструктурних проблем, освітніх програм і підготовки людських

ресурсів.

In the article on the basis of a generalization of investment theory was determined the economic essence and

features of venture financing of innovation processes. The experience of the venture industry in advanced market

economies functioning was investigated. The possibility of world experience of venture capital funds functioning

adapting in Ukraine was analyzed. The forms of venture financing of innovation was studied. The advantages of

venture financing compared with investment lending were determined. The negative factors affecting the

development of venture business in Ukraine was found. The directions of venture capital investment activation

were proposed. In the article the attention is accented on the fact that the introduction and development of

venture investment in Ukraine requires solving the problems of financial support, the establishment of appropriate

innovation infrastructure, ensuring effective interaction between government, science and business, solving

organizational and structural issues, educational programs and training of human resources.

Ключові слова: інвестування, інноваційна діяльність, венчурні фонди, венчурний капітал, інститути
спільного інвестування.

Key words: investment, innovation activity, venture funds, venture capital, joint investment institutions.

інноваційної діяльності є венчурний капітал. Основними
його складовими є не державні, а вільні фінансові ресур�
си підприємств, пенсійних фондів, страхових компаній та
інших комерційних структур.

У вітчизняних економічних дослідженнях пробле�
ми розвитку венчурної індустрії відповідно до фахової
спеціалізації досліджують такі вчені: М. Денисенко,
О. Лапко, В. Федоренко та інші науковці.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є дослідження процесів венчур�

ного інвестування інноваційних процесів в Україні, ви�
явлення проблем та визначення перспективних напрямів
розвитку венчурної індустрії.
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ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ
Досвід країн з розвинутою економікою, які викори�

стовували венчурний капітал для підвищення їх конку�
рентоспроможності, свідчить про значне зростання у
них виробництва конкурентоспроможної продукції,
прискорене використання новітніх технологій в усіх га�
лузях промисловості, підвищення зайнятості населен�
ня тощо. Успішне функціонування венчурного капіталу
позитивно впливало на такі чинники економічного се�
редовища, як:

— переорієнтація індустріального шляху розвитку
економіки на інноваційний;

— стимулювання крупних виробничих структур до
впровадження і використання новітніх технологій;

— активний розвиток фондового ринку;
— призупинення витоку висококваліфікованих

спеціалістів і талановитих учених за кордон та ін.
Як джерело фінансування інноваційного підприєм�

ництва венчурний капітал виник у США в 70�х рр. ХХ
ст., коли спостерігався великий попит на інвестиції се�
ред малих підприємств, що з'являлись в результаті тех�
нологічної революції в мікроелектроніці, і проявив себе
як один з ефективних засобів стабілізації та розвитку
реального сектору економіки. Саме за участю венчур�
ного капіталу реалізовані такі видатні досягнення люд�
ства, як мікропроцесори, персональні комп'ютери, тех�
нологія рекомбінатних молекул ДНК та ін., а такі фірми,
як "Майкрософт", "Джинентек", "Диджитал екуамент"
піднялися до рівня лідерів нових галузей сучасного на�
укоємного виробництва.

Розвиток венчурного фінансування посилився внас�
лідок прийнятого на державному рівні рішення надати
змогу пенсійним фондам розміщувати до 5% активів у
венчурні інвестиції, що обумовило приплив капіталу з
фінансових інститутів.

Тому вважаємо, що держава повинна активно впли�
вати на процеси інноваційних перетворень, виконуючі
при цьому організаційні, регулюючі та контролюючі
функції, як це відбувається в країнах з розвинутою еко�
номікою.

Особливості економічного розвитку провідних
країн світу призвели до того, що в останні 10 років май�
же половина реалізованих у промисловій сфері інно�
вацій забезпечувалася малим бізнесом, який намагаєть�
ся завоювати свою ринкову нішу шляхом створення но�
вого виробу з розширеними можливостями використан�
ня.

Результати досліджень американських фахівців
свідчать, що на першій стадії інноваційного процесу,
коли проробляється науково�технічна ідея, відсіюють�
ся понад 80% науково�дослідних і дослідно�конструк�
торських робіт [1]. З усіх науково�дослідних проектів,
що розробляються промисловими фірмами, 70% не да�
ють позитивного комерційного результату і тільки 20%
нових виробів є конкурентоспроможними і не знімають�
ся з виробництва. Імовірність отримання позитивного
результату на стадії фундаментальних досліджень ста�
новить 5—10%, на етапі прикладних досліджень — 85—
90%, а на етапі розробки — 95—97% [2,  с. 54]. Це
підтверджує доцільність упровадження венчурного
підприємництва, що надасть змогу значно зменшити
витрати на створення інноваційного продукту. Саме з
цих причин законодавством США передбачено обов'яз�
кове залучення малих фірм до виконання усіх науково�
технічних проектів з обсягами фінансування більше
100,0 тис. дол. США [2, с. 66].

Венчурне фінансування здійснюється в двох основ�
них формах:

1. Шляхом придбання акцій нових підприємств.
2. Через надання кредиту, як правило, з правом кон�

версії в акції. На відміну від інших форм інвестування
венчурний капітал відрізняється тим, що фінансові ре�
сурси вкладаються у венчурний бізнес і не передбача�
ють матеріального забезпечення або гарантій; обов'яз�

кова часткова участь інвестора в статутному капіталі
підприємства, тобто ризикований капітал виступає як
пайовий внесок; кошти надаються на довгостроковий
період і на беззворотній основі.

Венчурні фонди та компанії вийшли на перший план
порівняно з науковими центрами крупних фірм, що обу�
мовлено їх гнучкістю, меншими витратами, меншим
фінансовим ризиком при отриманні негативного резуль�
тату, а також можливістю підключення крупних під�
приємств до інноваційної діяльності за умови успішно�
го завершення наукових досліджень і настанні стадії
промислового освоєння нових розробок. У сучасних
умовах венчурний бізнес складає 4/5 всіх винаходів та
нововведень.

Тому одним з основних джерел інвестицій для інно�
ваційної діяльності став венчурний капітал. Основними
його складовими є не державні, а вільні фінансові ре�
сурси підприємств, пенсійних фондів, страхових ком�
паній та інших комерційних структур.

Венчурне фінансування для підприємств машинобу�
дування має цілий ряд переваг порівняно з традиційним
банківським кредитуванням. Зокрема для отримання
венчурних інвестицій не потрібно оформляти заставу.
При невдачі інноваційного проекту у венчурного
підприємства немає зобов'язання щодо сплати відсотків.
Венчурний інвестор постійно зберігає право власності
на інвестиції і доходи венчурного фонду, що підвищує
захищеність його вкладу і знижує ризики, пов'язані з
колективним інвестуванням. До позитиву венчурного
фонду слід віднести також гнучкі та ефективні форми
інвестування коштів і розподілу прибутку, а також мож�
ливість кваліфікованого відбору проекту та проведен�
ня його технічної, економічної та юридичної експерти�
зи професіональним менеджментом управляючої ком�
панії.

Американський економіст і соціолог Пітер Друкар
вбачає у впровадженні венчурного підприємництва нову
форму розвитку американської економіки, яка буде "пе�
ріодом великих можливостей, швидко зростаючої зай�
нятості в різних сферах та інтенсивності загального зро�
стання" [3].

Серед країн Західної Європи найбільшого розпов�
сюдження венчурне підприємництво набуло у Великій
Британії, яка весь час підтримує американські принци�
пи, структури і форми виробництва. Процес становлен�
ня і розвитку венчурного бізнесу на певному етапі ви�
магав створення професійних організацій. Вони стали
виникати як некомерційні асоціації. Спочатку створю�
валися національні асоціації, серед яких найстарішою є
Британська асоціація венчурного капіталу (BVCA), що
заснована у 1973 р. Європейська асоціація венчурного
капіталу (EVCA), що заснована у 1983 р. 43 членами,
зараз нараховує 320 учасників. EVCA розробила різно�
манітні професійні стандарти, провела навчання більше
500 венчурних капіталістів, опублікувала глибокі мар�
кетингові дослідження і організувала низку великих
конференцій. У 1997 р. 12 діючих на території Росії вен�
чурних фондів заснували Російську Асоціацію Венчур�
ного Інвестування (РАВІ) зі штаб�квартирою у Москві і
відділенням у Санкт�Петербурзі. Відмінності у цілях і
завданнях, які ставлять перед собою національні асо�
ціації, обумовлені різним рівнем економічного розвит�
ку країн і регіонів світу, а також пріоритетами націо�
нальних економічних політик. Однак сама потреба фор�
мального структурування венчурного руху — свідоцт�
во його зрілості і зростаючого впливу [4].

Венчурне підприємництво в Україні стало зароджу�
ватися при переході України на нові організаційно�пра�
вові форми підприємницької діяльності в інноваційній
сфері та значно поступається у своєму розвитку краї�
нам з розвинутою економікою. Розвиток венчурного
бізнесу почався в 1992 р. після створення Фонду "Ук�
раїна", який став першим венчурним фондом в нашій
країні. Активізувався процес створення венчурних
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фондів після прийняття Верховною Радою в 2001 р. За�
кону України "Про інститути спільного інвестування"
[5].

На відміну від зарубіжних венчурних фондів, які
спрямовують інвестиції у високо ризиковану іннова�
ційну сферу, вітчизняні венчурні фонди інвестували пе�
реважно у підприємства таких галузей, як будівництво,
нерухомість, торгівля та ін. Найбільш великими компа�
ніями є Western NIS Enterprise Fund (150 млн дол. США),
Sigma Blazer (100 млн дол.), Baring Vostok Capital Partners
(400 млн дол.), Commercial Capital Group (200 млн євро.)
та ін. Характеристика провідних суб'єктів венчурного
інвестування в Україні представлена в таблиці 1.

Венчурне інвестування є різновидом прямих інвес�
тицій, а венчурні фонди, що є джерелом для венчурного
капіталу, у класичному розумінні фінансуються з пенс�
ійних і страхових фондів. За змістом — це залучення ка�
піталу на кілька років в компанії, що мають шанси швид�
кого росту. З цього випливає і головне призначення вен�
чурного інвестування — надання оборотних коштів для
невеликих рентабельних фірм. Дослідження показують,
що компанії з венчурною підтримкою більш підготов�
лені до засвоєння інновацій, швидше розвиваються і
створюють більше робочих місць, ніж великі компанії.
На практиці частіше зустрічається комбінована форма
венчурного інвестування, при якій частина коштів вно�
ситься в акціонерний капітал, а інша — надається у
формі інвестиційного кредиту.

Розподіл спільних ризиків між венчурним інвесто�
ром і підприємцем, довгостроковий період співпраці і
відкрите декларування сторонами своїх цілей на почат�
ковому етапі спільної роботи є складовими ймовірного,
але не автоматичного успіху. Однак саме такий підхід
представляє собою головну відмінність венчурного інве�
стування від банківського кредитування або стратегіч�
ного партнерства.

Відповідно до українського законодавства венчур�
ний фонд відноситься до інвестиційних фондів закри�
того типу. Структура його активів формується без
значних обмежень, а вкладниками можуть бути вик�
лючно юридичні особи. Активами венчурного фонду
управляє компанія з управління активами, а відпові�
дальне збереження активів забезпечується спеціаль�
ною охоронною компанією. Венчурним фондам забо�
ронено залучати кошти фізичних осіб, що значно об�
межує можливості інститутів спільного інвестування.
За інвестором постійно зберігається право власності
на вкладені ним кошти, що підвищує захищеність його
вкладу.

Венчурними фондами виокремлено такі напрями для
інвестування капіталу:

— вкладення коштів у створення технологічних
інновацій у межах інвестиційних проектів, які здійсню�
ються різними підприємствами;

— фінансування венчурних фірм;
— інвестування коштів у малі підприємства, які зна�

ходяться на стадії "start�up", і мають перспективу знач�
ного розвитку завдяки функціонування в перспектив�
них і швидко прогресуючих галузях економіки.

Більш активно розвивається 3�й напрям венчурного
фінансування, що зумовлено перевагами, які виникають
у результаті взаємодії венчурного фонду і підприємства,
яке ним фінансується. У цьому випадку венчурний фонд
стає партнером цього підприємства, для нього дуже
важливим є те, що венчурний інвестор не прагне отри�
мати контрольний пакет акцій — засновники і надалі за�
лишаються власниками підприємства і самостійно фор�
мують стратегію його розвитку.

На розвиток венчурного підприємництва в Україні
негативно впливають такі чинники, як:

— несприятливий інвестиційний клімат (рис. 1);
— відсутність ринку вільного приватного капіталу;
— фінансово спроможні приватні інвестори відда�

ють перевагу вкладанню коштів у менш ризикові проек�
ти;

— відсутність професійних кадрів і досвіду держав�
них установ у сфері венчурної діяльності;

— недосконала нормативно�правова база у сфері
венчурного бізнесу;

— недостатній розвиток фондового ринку.
Проблему створення венчурного підприємництва в

Україні доцільно розглядати в комплексі з питаннями
розвитку всієї інноваційної інфраструктури в цілому.
Зазначимо, що до цього часу в Україні не сформувався
попит на інновації і, як наслідок, практично на етапі за�
родження знаходиться ринок інноваційної продукції та
інфраструктурне забезпечення (рис. 2). Низьким є
рівень комерціалізації результатів наукових досліджень
і розробок. Відсутня система інформаційної підтримки
ринку інновацій, а також система обміну інформацією
між розробниками та потенційними інвесторами. Досить
повільно розвивається мережа сучасних інноваційних
структур (венчурні фонди, технопарки, бізнес�інкуба�
тори тощо).

Впровадження і розвиток венчурного інвестування
в Україні потребує: вирішення завдань фінансового за�
безпечення; створення відповідної інноваційної інфра�
структури; забезпечення ефективної взаємодії між дер�

Назва 
фонду / компанії 

Рік 
відкриття 
в Україні

Розмір інвестованого 
капіталу, 

походження капіталу
Основні напрями інвестування 

Western NIS Enterprise Fund 1995 
150 млн дол. США, 
кошти надані урядом 
США 

Харчова промисловість, сільське господарство, 
виробництво будівельних матеріалів, 
фінансовий сектор, високі технології 

Commercial Capital Group 1995 
200 млн євро, 
іноземний капітал, 
ЄБРР 

Роздрібна торгівля, виробництво товарів 
широкого вжитку, сфера сервісу 

Sigma Blaser 1996 100 млн дол. США, 
іноземний капітал 

Телекомунікації, програмне забезпечення, 
машинобудування 

Barring Vostok Capital 
Partners («ING») 1996 400 млн дол. США, 

іноземний капітал Енергетика, телекомунікації 

Euroventures Ukrainian Fund 1998 26 млн євро, засоби 
надані ЄБРР 

Виробництво товарів широкого вжитку, 
фармацевтична галузь 

Інвестиційна компанія 
«Інеко» 1994 Вітчизняний капітал Енергетика, хімічна галузь, транспорт, 

пивоварна галузь 

«Техноінвест» 2004 
3 млн дол. США, 
засоби національних та 
зарубіжних інвесторів 

Програмне забезпечення, сфера «високих» 
технологій 

Таблиця 1. Характеристика найбільших суб'єктів венчурного інвестування в Україні

Джерело: побудовано автором за даними [6].
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жавою, наукою і бізнесом з орієнтацією на світові тен�
денції; вирішення організаційно�структурних проблем,
освітніх програм і людських ресурсів.

Існує потреба формування системи державного ре�
гулювання трансферу технологій, яка повинна сприяти
вирішенню наступних завдань: забезпечення законодав�
чого сприяння розвитку венчурних фондів і фірм; спро�
щення процедури передачі нових технологій державних
науково�дослідних і проектно�конструкторських орга�
нізацій малому і середньому бізнесу; стимулювання вен�
чурних фірм до співпраці в області державних програм
НДДКР; стимулювання підприємств різних форм влас�
ності до широкої участі у виконанні НДДКР. Як свідчить
досвід країн з розвинутою економікою, ці завдання мо�
жуть бути успішно вирішені за допомогою посередниць�
ких центрів, які створюються при університетах.

Основним джерелом інвестування інноваційних
підприємств і організацій є ресурси, утворені за раху�
нок їх власних коштів (прибуток, амортизаційні відра�
хування, виручка від реалізації майна), та фінансові ре�
сурси, отримані на фінансовому ринку, у вигляді цінних
паперів, лізингу, кредитів. Державний бюджет фактич�

но втратив свою інвестиційну функцію. Для забезпечен�
ня розвитку банківського кредитування інновацій по�
трібно насамперед забезпечити захист інтересів креди�
тора, створити систему стимулів для страхових компаній
з метою страхування інвестиційних ризиків.

ВИСНОВКИ
Світовий досвід венчурного інвестування свідчить

про доцільність вибору і використання форм і механізмів
підтримки та стимулювання інноваційного процесу за�
лежно від рівня й особливостей економічного розвитку
країни і венчурного підприємництва. Потрібно розши�
рювати методи опосередкованого впливу, зокрема че�
рез оподаткування, кредитування, митні тарифи, ціно�
ву політику, у тому числі виключення з доходів
підприємств, які підлягають оподаткуванню, витрат на
проведення НДДКР; застосування методів прискореної
амортизації та ін. Перевага такої схеми підтримки вен�
чурних підприємств полягає в тому, що вона базується
на відрахуваннях від можливих податкових надходжень
і не пов'язана з прямими витратами державного бюд�
жету.

Рис. 1. Динаміка індексу легкості ведення бізнесу та індексу інвестиційної привабливості України у 2010—2014 рр.

Побудовано автором за даними [7—13].

Рис. 2. Динаміка вибіркових індикаторів інноваційного розвитку економіки України у 2010—2013 рр.
Побудовано автором за даними [7—13].
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Доцільним, на наш погляд, є створення потужної
мережі "бізнес�ангелів" для залучення інвестицій у всі
види бізнесу, що допоможе активізувати інноваційну
діяльність в країні.

Венчурний бізнес в Україні має будуватися на та�
ких засадах: для венчурного капіталу обов'язково по�
винна бути передбачена інноваційна спрямованість; по�
ряд із фінансуванням венчурні фірми повинні надава�
ти своїм клієнтам маркетингові, консультаційні, інфор�
маційні послуги; венчурні структури повинні забезпе�
чити прозорість фінансових потоків; доцільно також
започаткувати формування інформаційно�пошукової
бази спільного доступу і моніторингу інноваційного
бізнесу.
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