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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток ринкових відносин в Україні визначає

зміну поглядів на механізми господарювання та харак�
тер управління аграрними виробництвами. Оскільки
зовнішнє середовище постійно змінюється й усклад�
нюється, то система управління ресурсним потенціалом
аграрного сектора економіки має набути нових якостей,
розширюючи свої можливості. Ринок ставить підприє�
мства аграрного сектора у принципово нові відносини з
державними організаціями, з виробничими й іншими
контрагентами, з працівниками стосовно формування
та використання ресурсного потенціалу. Зміни ділово�
го середовища вітчизняних підприємств, пов'язані з роз�
витком конкуренції, інформаційних технологій, з гло�
балізацією бізнесу та з іншими чинниками, обумовлю�
ють необхідність застосування менеджменту, націлено�
го на ефективне використання обмежених ресурсів. Су�
часний стан сільськогосподарського виробництва Ук�
раїни не дозволяє розв'язати основні проблеми функ�
ціонування агропродовольчого ринку без проведення
структурної перебудови галузі, без технічного переоз�
броєння та підвищення рівня кваліфікації працівників,
без створення системи комплексного управління фор�
муванням і використанням ресурсного потенціалу в аг�
рарному секторі економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Система ресурсного забезпечення аграрного секто�

ра грунтовно висвітлена в економічній літературі, зок�
рема в наукових працях В.Я. Амбросова, Я.К. Білоусь�
ко, П.І. Гайдуцького, О.В. Крисального, В.В. Лагодієн�
ко, І.І. Лукінова, A.M. Малієнко, О.М. Онищенко,
Г.М. Підлісецького, П.Т. Саблука, B.C. Шебаніна,
В.В. Юрчишина та ін.

УДК 332.155/338.3

І. О. Банєва,
д. е. н., доцент, професор кафедри управління виробництвом та інноваційною діяльністю
підприємств, Миколаївський національний аграрний університет
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технічних засобів виробництва, основних виробничих засобів, розглянуто структуру населення, вироб>

ництво продукції хімічної промисловості та машинобудування. Сформовано стратегію розвитку галузі

на основі підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом.
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Вивчення природи, характеру взаємозв'язку й про�
тиріч процесів інтенсифікації використання ресурсів,
формування ефективних форм системи ресурсного за�
безпечення аграрних підприємств є науковою основою
для подальшого розвитку сільськогосподарської галузі
на новому рівні.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Вивчити стан і тенденції ресурсного потенціалу

сільськогосподарських підприємств та опрацювати на�
прями його поліпшення.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛІВ
Ресурсний потенціал аграрно�промислового вироб�

ництва представляє собою сукупність земельних, мате�
ріально�технічних, трудових, інформаційних ресурсів,
інновацій та капіталу галузей, які сформовані у
відповідні підкомплекси, що охоплюють як аграрну сфе�
ру, так і заготівлю, зберігання, переробку та реаліза�
цію сільськогосподарської продукції.

Кожний окремий вид ресурсів і ресурсний потенці�
ал аграрної сфери в цілому відображають вплив чин�
ників, які створюються людиною штучно (машини, ме�
ханізми, добрива, фінансові ресурси) або формуються
природним шляхом (трудові ресурси, грунти, вода, со�
нячна енергія, повітря і т.д.). Взаємодія цих чинників і
найскладніші процеси різної природи формують певні
ефекти, тобто створюють масу споживчих вартостей,
кількість та якість яких має відповідати суспільним по�
требам, забезпечувати конкурентоспроможність вироб�
ництва, зниження витрат виробництва, ефективне ви�
користання аграрного ресурсного потенціалу.

Ресурси аграрної сфери залежно від їх походжен�
ня доцільно розподілити на дві групи: первинні ресурси
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— ті, що створені природою неза�
лежно від волі та бажання людини,
але використовуються в суспільно�
му виробництві; вторинні — це про�
дукти процесу виробництва, які пря�
мо чи опосередковано використову�
ються у виробництві матеріальних
благ. До першої групи віднесено зе�
мельні та трудові ресурси, до другої
— основні й оборотні матеріальні
засоби, фінансові й інформаційні
ресурси (рис. 1).

Перехід сільськогосподарсько�
го виробництва до адаптивного
(симбіотичного) розвитку на ос�
нові біологізації й екологізації
інтенсифікаційних процесів має
здійснюватися за принципом по�
єднання законів розвитку природи
та людської цивілізації. Економічні
закони не повинні суперечити за�
конам відтворення природного се�
редовища та його ресурсів, а ство�
рювати умови для їх оптимальної
взаємодії.

Станом на початок 2010 р. в Ук�
раїні сільськогосподарські угіддя
складають 71% земельних ресурсів.
Основну частину сільськогоспо�
дарських угідь становить рілля
(78%), пасовища займають 13%, сіножаті — 6%, інші
угіддя складають 3%. Основний фонд орних земель
України формують чорноземи (62%) та сірі лісові
грунти (11%); серед решти переважають грунти з
низькою родючістю (лугозо�болотні, болотні, буро�
земи й інші).

У процесі земельної реформи у приватну власність
передано 72,4% сільськогосподарських угідь, у т.ч.
80,9% ріллі для використання за цільовим призначен�
ням — для сільськогосподарського виробництва. Пра�
во на земельну частку (пай) набули 6,9 млн чол., з яких
6,7 млн (98,2%) станом на
початок 2010 р. отрима�
ли державні акти на пра�
во власності на земельну
ділянку.

У сільськогосподар�
ських підприємствах ро�
зораність угідь вища, ніж
в особистих селянських
господарствах. Водночас
в останніх значна частка
земель зайнята пасови�
щами та сіножатами.

У структурі основних
виробничих засобів сіль�
ськогосподарського при�
значення зменшується ча�
стка будівель, споруд і пе�
редавальних пристроїв,
натомість зростає частка
сучасних машин, устатку�
вання і транспортних за�
собів (табл. 1).

У 2010 р. машинно�
тракторний парк сіль�
ськогосподарських під�
приє м с т в  на лі ч ув а в :
153,8 тис. тракторів (8
од.  на 1000 га ріллі);
36,8 тис. зернозбираль�
них комбайнів (3 од. на
1 000  по с ів но ї  пло щі
зернових без кукуруд�

зи); 5,1 тис. бурякозбиральних машин (16 од. на 1000
га посівної площі буряків); 2,9 тис. кукурудзозби�
ральних комбайнів (1,3 од. на 1000 га посівної площі
кукурудзи).

Для інвесторів пріоритетними напрями капіталовк�
ладень являються:

— введення в дію тваринницьких приміщень;
— будівництво елеваторів, оптово�роздрібних

ринків сільськогосподарської продукції, заводів з аль�
тернативних видів палива;

— зведення теплиць закритого грунту;

Рис. 1. Склад ресурсного потенціалу аграрного сектора

Таблиця 1. Структура основних засобів аграрних підприємств в Україні

Таблиця 2. Виробництво продукції хімічної промисловості
та машинобудування в Україні
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— будівництво комбікормових, силосних та сінаж�
них споруд;

— рекультивація земель.
Виробництво добрив в Україні в період з 2005 по 2010

зменшилося, в 2010 році виготовлено азотних добрив на
20% менше ніж в 2009 році та калійних втричі менше
(табл. 2).

За період, що розглядається, істотно зменшилося
виробництво сільськогосподарської техніки — трак�
торів із 6339 шт. до 1445 шт., плугів — із 7064 шт. до 5336
шт., така негативна тенденція збереглася й по іншій
техніці, що використовується аграрними підприємства�
ми. Комбайни бурякозбиральні в останні роки в Україні
взагалі не виготовляються.

У 2010 р. сільське населення України становило 14,5
млн осіб, або 31,5% всього населення країни. Чи�
сельність сільського населення у працездатному віці ста�
новила 8,1 млн осіб. З них у сільському господарстві
було зайнято 3,3 млн осіб (40% усього працездатного
сільського населення).

В аграрних підприємствах працювало 783 тис. осіб
(25%), 2,6 млн осіб (75%) сільськогосподарського на�
селення зайнято в особистих селянських господар�
ствах. Структура населення у 2010 р. представлена на
рис. 2.

Вітчизняне сільське господарство, з урахуван�
ням зайнятого у господарствах населення, забез�
печує роботою 15,7% зайнятих у національній
економіці. У сільськогосподарських підприєм�
ствах 27% зайнятих мають вищу освіту. У 2010 р.
27 тис. осіб пройшло підготовку та підвищення
кваліфікації. Серед працюючих у сільськогоспо�
дарських підприємствах 160 тис. осіб молоді, тоб�
то майже кожен четвертий найманий працівник
має вік до 34 років.

Підвищення ефективності аграрного ви�
робництва та використання всіх видів ресурсів
є життєво важливими для України, складни�
ми й унікальними за завданням і масштабами.
Цього можна досягти зваженою, з урахуван�
ням ресурсних можливостей та умов їх вико�
ристання, стратегією розвитку аграрного сек�
тора економіки на основі підвищення ефек�
тивності управління ресурсним потенціалом
(рис. 3).

Кінцевий результат відтворення
реалізується на його заключній
стадії, тому об'єктивно на цьому
етапі має здійснюватися стратегіч�
ний контроль над усією агропромис�
ловою системою, головною якісною
характеристикою якої є ступінь зба�
лансованості її елементів. У зв'язку
з цим рівень оцінки ефективності ви�
робництва сільськогосподарської
продукції у певних межах і темпів
розвитку кожної галузі агровироб�
ництва залежить не тільки від потен�
ційних виробничих можливостей га�
лузей, але й від реальних ринкових
потреб у продукції, які обумовлю�
ють економічний ефект діяльності в
аграрному секторі економіки.

ВИСНОВКИ
З метою підвищення ефектив�

ності використання ресурсного по�
тенціалу визначено основні напря�
ми формування системи ефектив�
ного управління використанням і
відтворенням ресурсного потенціа�
лу аграрного сектора: забезпечен�
ня раціонального використання зе�
мельних, водних та інших природ�

них ресурсів в аграрному секторі, а також основних ма�
теріальних засобів; застосування ресурсозберігаючих
технологій; ефективне використання трудових ре�
сурсів; забезпечення стабільності формування й ефек�
тивності використання внутрішніх і зовнішніх фінан�
сових ресурсів; упровадження результатів інновацій�
ного розвитку, спрямованого на екологізацію і інтен�
сифікацію аграрного виробництва; розвиток транспор�
тно�складської інфраструктури; забезпечення продо�
вольчої безпеки держави.
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Рис. 2. Структура населення України у 2010 р.

Рис. 3. Стратегія розвитку аграрного сектора на основі підвищення
ефективності управління ресурсним потенціалом
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання характеру і форм прояву загальноеконом�

ічних і специфічних загальноаграрних процесів у фор�
муванні, функціонуванні і розвитку організаційно�ви�
робничої аграрної структури важливе з погляду резуль�
тату розгорнених в Україні перетворень. У цих умовах
потрібний аналіз еволюції сучасної кризи в сільському
господарстві України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Представники організаційно�виробничого напряму

в аграрній економічній думці В.Р. Боїв, В.А. Добринін,
Н.Е. Зімін, Ю.А. Конкин, В.В. Мілосердов, Н.П. Раду�
гин, А.А. Шутьков та інші найважливішою причиною
сучасної кризи вважають той факт, що до розробки
Програми реформ взагалі не були залучені НАНУ і
НААН, реформи були нав'язані ззовні і переслідували
чиїсь інтереси.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
Основною метою статті є дослідження і аналіз ево�

люції сучасної кризи в сільському господарстві Украї�
ни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Кажучи про зародження сучасної кризи в АПК Ук�

раїни, слід критично підійти до самих цілей радикаль�
ного реформування. Декларованими цілями реформ
спочатку були не підвищення ефективності виробницт�
ва і добробуту громадян, а зміна форм власності на ко�
ристь одного з її видів, а саме приватної власності.
Відносини приватної власності планувалося розповсю�
дити на землю з правом її вільного використання і
вільної купівлі�продажу.

На думку деяких учених, загальнонародна власність
і підприємництво, засноване на державній власності, не
забезпечили гідного розвитку народного господарства.
Теоретична теза про необхідність реформування, яку
поділяли більшість учених і громадян країни, експлуа�
тувалася реформаторами в тому напрямі, в якому це
було необхідно виникаючому класу олігархів [1].
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Оскільки основним видом власності в сільському гос�
подарстві є земля, то основний удар першого етапу розва�
лу прийняла на себе непорушна раніше система земельних
відносин. Метою подібного роду дії було одне — зламати
організаційно�економічну структуру, що склалася, при
формальному декларуванні подальшої спроби створити
іншу, що відповідає загальним завданням реформування.

Всі зусилля реформаторів відтепер були сфокусо�
вані на одній меті. Будь�які відхилення від їх генераль�
ної лінії жорстко присікалися. Судячи з того, як ревно
вони оберігали себе від альтернативної думки, що вис�
ловлювалася вченими, вони чудово знали, що саме роб�
лять і що це дасть в результаті. Про це красномовно го�
ворить той факт, що в цей період часу у реформаторів
не було жодних контактів з НАНУ. Мабуть, на цьому
етапі реформування було вирішено обмежитися тільки
знаннями проблем АПК України фахівцями з МВФ [2].

Реформи спочатку були направлені не на підвищен�
ня ефективності виробництва і продуктивності праці, а
на переділ власності, через свідомий розвал існуючих
колгоспів і радгоспів. Указом зверху їх було вирішено
перетворити в підприємства нових організаційно�пра�
вових форм. Підприємства, що реформуються, не мали
можливості обгрунтовано вибрати ту або іншу органі�
заційно�правову форму. Про той факт, що плутанина
створювалася владними органами спеціально, говорить
те, що результативність процесу визначалася не показ�
никами ефективності виробництва, а чисельністю ре�
формованих господарств, як в період колективізації.

Це положення, у свою чергу, і зумовило подальший
"паперовий" характер реформування, що приховував
відлагоджену методику руйнівних початків у масшта�
бах держави.

Ідею про свідоме руйнування АПК України підтвер�
джує і той факт, що воно почалося одномоментно, по�
годжено, своєрідним "залпом" з Указів Президента і по�
станов Уряду, покликаними зруйнувати існуючу систе�
му і одночасно зруйнувати до нуля вітчизняне сільсько�
господарське виробництво.

В Указах і постановах призначалися вельми жорсткі,
абсолютно не реальні терміни проведення заходів по
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реформуванню, а за порушення термінів реорганізації
колгоспів і радгоспів передбачалося притягувати вин�
них осіб до відповідальності. Остання міра підкреслює
примусовий характер реорганізації, що проводилася.

Крім того, встановлювався термін оголошення бан�
кротами тих підприємств, які до певного моменту часу
виявилися неплатоспроможними і були доведені до бан�
крутства колишніми реформаторами. Той факт, що з
цими підприємствами збиралися покінчити протягом
одного кварталу, говорить про явне прагнення до роз�
валу сільськогосподарського виробництва [3].

Незважаючи на неплатоспроможність окремих
підприємств унаслідок нееквівалентності обміну і завище�
ного рівня податків, вони продовжували проводити сусп�
ільно необхідну продукцію і покривати існуючий попит
високоякісними продуктами вітчизняного виробництва.
Хоча існує думка про те, що сільське господарство неефек�
тивно використовує державні капітальні вкладення, навряд
чи правомірно стверджувати, що колгоспи і інші сільсько�
господарські підприємства не зробили значного внеску у
формування національного багатства країни і основних
фондів народного господарства.

Через низьку купівельну спроможність населення і
здійснювану економічну політику держави попит на
продукти сільського господарства зменшується, знач�
на кількість тваринницької продукції і зерна залишають�
ся незатребуваними. Одночасно здійснюється посиле�
не завезення із західних країн продуктів харчування по
демпінгових цінах, що, врешті�решт, призведе до повно�
го знищення власного сільськогосподарського вироб�
ництва України. У даний час молочні заводи Києва, Хар�
кова, Дніпропетровська і інших міст випускають 70—80
% продукції з імпортного сухого молока дуже низької
якості. У результаті регіони, що забезпечують ці міста
молоком, вимушені різко скорочувати виробництво
цілісного молока, найбільш корисного для людини [4].

У цих діях убачається відкрите впровадження вла�
дою кризоутворюючих подвійних стандартів. З одного
боку, звучать декларації про ринкові принципи в еко�
номіці, що припускають рівність продавця і покупця на
ринку, свободу вибору покупця здійснювати необхідні
йому покупки і свободу продавця організовувати своє
виробництво і формувати якість вироблюваної про�
дукції на свій розсуд, з іншого боку, слідують реальні
дії власті, направлені на дискримінацію ефективно пра�
цюючих сільськогосподарських підприємств, що є "ста�
новим хребтом" галузі сільськогосподарського вироб�
ництва і держави в цілому і надання привілеїв "улюб�
ленчикам" — дрібним селянським господарствам.

Починається другий етап руйнування вітчизняного
сільського господарства і Уряд приймає ряд спеціаль�
них постанов по приватизації землі і реорганізації
сільськогосподарських підприємств України з метою —
знищити ефективно працюючі сільськогосподарські
підприємства і припинити їх існування шляхом виділен�
ня кожному працюючому власної земельної ділянки.
Необхідності термінового, до весняної сівби, розділен�
ня акціонерних товариств і колгоспів на невеликі колек�
тивні селянські господарства (товариства), що нази�
вається, "відкриває всі козирі" реформаторів і одночас�
но показує суб'єктивний характер зародження і розвит�
ку нових кризових відносин.

Оскільки до цього моменту акціонерні товариства і
сільськогосподарські підприємства, що традиційно
склалися, залишилися ще достатньо великими,  фактич�
но не змінилися відносини власності і не виникла нова
мотивація до праці. Подальшаі начебто логічні дії — слід
розукрупнити господарства. Знову вольовим шляхом,
шляхом указу зверху, великі і найефективніші на той
момент сільськогосподарські підприємства, за задумом
реформаторів, повинні бути розділені на дрібні — кус�
тарні виробництва. Тепер уже пропонується вихід з
крупного підприємства дрібніших підприємств все з тим
же правом на земельний наділ і майновий пай [5].

Таким чином, свої "ринкові" перетворення влада
продовжувала насаджувати командно�адміністративни�
ми методами. На думку реформаторів, здорові міжосо�
бові відносини можуть виникнути тільки в тому випад�
ку, якщо чисельність колективу не перевищує 30 чоловік.

Між формами власності підприємств і їх правовим
статусом дійсно простежується певний зв'язок. Суть
якого полягає в тому, що у міру укрупнення підприєм�
ства зростає рівень усуспільнення власності. Дрібне се�
лянське сімейне господарство, розвиваючись, швидше
за все, природним чином, може перетворитися в това�
риство, а при подальшому успішному розвитку — в ак�
ціонерне товариство [6]. Приватна власність втрачає свій
сенс з кожним цим кроком, і навпаки, процес розукруп�
нення господарства веде до зниження рівня усуспіль�
нення власності.

Відособлення дрібних сільськогосподарських під�
приємств приводить до зростання потреби в техніці, яка,
у свою чергу, менше завантажена протягом року, що
призводить до зниження ефективності її використання
[3].

Для виконання цієї умови необхідно мати платосп�
роможного споживача. Тим часом, скоростиглі і при�
мусові реформи призвели до різкого скорочення попи�
ту на сільськогосподарську техніку у зв'язку з непла�
тоспроможністю сільських товаровиробників. Штучно
створена криза викликала зубожіння народу. Нині село
розорене і веде важку боротьбу за виживання. Розоря�
ються як крупні сільськогосподарські підприємства, так
і фермерські господарства. Відбувся, по суті, параліч
сільськогосподарського виробництва, криза набула об�
вального характеру [6].

Таким чином, сільськогосподарським підприємствам
був штучно відрізаний шлях до придбання нової техні�
ки. Зниження постачань техніки сільськогосподарським
підприємствам носить обвальний характер і реально
показує процес деіндустріалізації вітчизняного сіль�
ського господарства.

Тим часом, завантаження виробництва на підприє�
мствах тракторного і сільськогосподарського машино�
будування знаходиться в межах — 10—12 % від номі�
нальної виробничої потужності [5].

Мета будь�якого реформування полягає в пол�
іпшенні якості життя, збільшенні тривалості життя, за�
безпеченості матеріальними благами. Тільки глибоко
продумані і відповідальні дії, передбачені, керовані, які
знаходяться під повним контролем, можуть стати ета�
пами реформування.

Можна дати таке визначення: реформування — це
поетапний рух до усвідомленої, заздалегідь поставле�
ної і узгодженої мети зі здійсненням контролю за його
ходом, проведенням необхідних тактичних коректив, з
метою зниження витрачання необхідних для цього ре�
сурсів і оптимального досягнення необхідних резуль�
татів.

Світовий досвід підтверджує, що завданнями рефор�
мування держави повинні були стати забезпечення краї�
ни продовольством і підвищення рівня продуктивності
праці. Важливий і чинник часу реформування, без ура�
хування якого формально логічні і правильні заходи не
досягають правильних результатів. Реформи не повинні
починатися без виробленої наукової концепції, засно�
ваної на принципі соціальної справедливості.

Реформи повинні носити творчий, а не руйнівний
характер. Вони мають забезпечувати збереження наяв�
ного потенціалу, виробничих структур, що успішно
діють підвищуючи їх ефективність.

Ресурсозберігаючі методи, такі як механізація,
хімізація, електрифікація сільськогосподарського ви�
робництва, селекція рослин і виведення продуктивніших
порід худоби, повинні бути пріоритетами для будь�якої
реформаторської діяльності.

Необхідно дотримуватися принципу контролю над
побічними діями. Цей принцип свідчить: дія з негатив�



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

9www.economy.in.ua

ними побічними наслідками є розумною і необхідною,
якщо виконуються чотири умови: мета дії повинна бути
щирою і доброю; тип або образ дії повинні бути дозво�
леними; негативні побічні наслідки повинні бути міні�
мальними; має бути наявною достатньо вагома причина
для здійснення дії.

У результаті проведених реформ рушиться матері�
ально�технічна база АПК, що дозволяла виконувати
весь комплекс технологічних операцій на індустріальній
основі. Розвалюється система підприємств технічного
сервісу. Немає можливостей для необхідного матеріаль�
но�технічного забезпечення сільськогосподарського
виробництва. Не впроваджуються у виробництво новітні
досягнення світової і вітчизняної науки і передові тех�
нології виробництва. Науковий супровід галузей АПК
не підкріплюється необхідними інвестиціями.

Виробництво тракторів і сільськогосподарських
машин різко скоротилося через неплатоспроможність
сільськогосподарських підприємств. Забезпеченість
тракторами дорівнює до 20 %, зернозбиральними і кор�
мозбиральними комбайнами — 30—40 % від технологі�
чних норм при технічній готовності машин, що постійно
знижується, пов'язаній із старінням парка.

Ресурсозберігаючі технології ремонту сільськогос�
подарської техніки не затребувані, внаслідок чого ре�
монтний потенціал АПК приходить у непридатність.
Приватизація обслуговуючих галузей АПК зруйнувала
відлагоджений раніше механізм взаємодії. У результаті
переробні і обслуговуючі підприємства АПК не набли�
зилися до виходу з кризи, а навпаки, потрапили в іде�
альні умови для прояву місцевого монополізму, реалі�
зації групових, а не суспільних інтересів у збиток ос�
новній масі сільськогосподарських підприємств. Реаль�
но створена загроза перепрофілювання приватизованих
ремонтних підприємств і інших підприємств агросерві�
су, що, у свою чергу, здатне тільки підштовхнути роз�
виток кризи в АПК України.

Ремонтні підприємства, створені на гроші сільсько�
господарських підприємств для реалізації їх запитів в
ремонті власної техніки, тепер переходять в приватні
руки сторонніх підприємців. Їх мета — максимум швид�
кого прибутку в максимально короткий час за всяку
ціну, нехай навіть ціною продажу наявного устаткуван�
ня на металобрухт.

Робота ремонтно�технічних підприємств в України
має безперечну антикризову природу, оскільки наявність
у реальності широкої мережі ремонтних підприємств
історично пов'язана з недостатньо високою якістю і над�
ійністю вітчизняної сільськогосподарської техніки.
Підприємства цієї мережі спочатку націлені на усунення
кризових тенденцій, що визрівали у зв'язку з виходом з
ладу техніки, на рівні сільськогосподарського підприєм�
ства і подальше закріплення антикризових тенденцій.

Підвищення якості ремонту, розробку нових техно�
логій відновлення деталей, що дозволяють проводити
відновлення машин з підвищеним ресурсом, виробниц�
тва, що призводять до підвищення ефективності, слід
розглядати як один із способів закріплення антикризо�
вої ситуації.

В умовах кризи особливої гостроти набуває саме
ресурсозберігання, мінімальні витрати і зусилля для
відновлення докризових показників виробництва і
відновлення ефективних виробничих відносин. Слід не
ділити і роздавати, не руйнувати створеного, а на базі
проведення реформ пожвавити виробництво, підвищи�
ти його результативність; особливо це відноситься до
сільськогосподарських підприємств, що достатньо на�
терпілися від всіляких укрупнень і розукрупнень і інших
скоростиглих новацій. Це процес створення умов для
зацікавленості в ефективнішій роботі, ефективнішого
використання засобів виробництва у зв'язку з переда�
чею державою своїх функцій прямого господарського
управління підприємством самому підприємству, його
трудовому колективу.

Підводячи підсумки проведеного реформування,
слід виділити наступне:

— концепція реформування до початку проведення
реформ не була розроблена;

— у даний час все ще немає концепції реформуван�
ня по виходу з існуючої кризи, що розділяє більшість
вчених і практиків;

— результатами проведеного реформування неза�
доволені як ідеологи реформування, так і селянство;

— держава виявилася віддаленою від своєї власності
і, в результаті, була втрачена керованість цілої галузі;

— невиправна втрата, що була нанесена стійким ви�
робничим зв'язкам;

— бюджет країни позбувся однієї зі своїх прибут�
кових складових;

— держава в цілому втратила продовольчу неза�
лежність;

— відбулося економічно невиправдане розшаруван�
ня суспільства на тлі спаду виробництва, основна маса
населення відчула себе обдуреною;

— бюджетні організації знаходяться на стадії вижи�
вання за рахунок "проїдання" своїх колишніх ресурсів,
порушено своєчасне відновлення кадрів, спостерігаєть�
ся відтік кадрів у комерційні структури і за кордон;

— з колгоспів і радгоспів пішли найбільш заповзят�
ливі і кваліфіковані люди — основний кадровий склад;

— різко впав платоспроможний попит населення і в
результаті значна частина продукції залишається незат�
ребуваною, йде свідоме витіснення з внутрішнього рин�
ку вітчизняних сільськогосподарських товаровироб�
ників шляхом заохочення імпорту продуктів харчуван�
ня і промислових товарів;

— землі втрачають свою родючість через порушен�
ня технологій виробництва і мізерних доз добрив, що
вносяться, тоді як будуються додаткові термінали в
морських портах, спеціально призначені для вивозу доб�
рив за кордон;

— виробничий потенціал і матеріально�технічна база
АПК втрачається без явних ознак її відновлення;

— сучасне становище АПК України гарантує ста�
більність для експортних постачань до України продо�
вольства, виробленого в розвинених країнах світу, і зак�
риває для власного сільськогосподарського товарови�
робника всяку можливість до міжнародної конкуренції
навіть на віддалену перспективу.

ВИСНОВОК
У процесі реорганізації аграрної економіки від цент�

ралізації до системи децентралізованних ринкових відно�
син посилюється значущість дослідження можливостей
виживання регіону, розвитку ринкової економіки, раці�
онального використання природних, виробничих, фінан�
сових, людських, сировинних і інших ресурсів регіону.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Прискорення темпів НТП, фінансова криза різко

загострюють проблему підвищення конкурентоспро�
можності товаровиробників сільських територій, про�
блеми пошуку і реалізації конкурентних переваг. При
цьому, динамічні зміни умов і середовище господарю�
вання потребують постійного удосконалення та онов�
лення асортименту продукції, технологій її виробницт�
ва та просування на ринку. У цих умовах товаровироб�
ники, які прагнуть утриматися та вижити на ринку, по�
винні мати в своєму асортименті, як мінімум, кілька
різновидів продукції, що знаходяться на різних етапах
життєвого циклу і взаємно доповнюють одна одну, тоб�
то диверсифікувати продукцію.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Наукові розробки українських та закордонних вче�

них — Т. Алімова, Р. Лемана, Є. Новицького, О. Цогла,
М. Корінько, В. Андрійчука, Дж. Уелса, Є. Єсінара,
М. Горта, М. Міньковської — присвячені окремим пи�
танням дослідження диверсифікаційних процесів на
прикладі окремих підприємств та регіонів. Перспекти�
ви та проблеми, пов'язані зі своєчасністю диверсифікації
підприємств сільських територій, є актуальними і потре�
бують більш глибоких досліджень.

УДК 338.33:658.012:32

О. А. Белевят,
к. е. н., доцент, Миколаївський національний аграрний університет

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧО>

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Розглядається процес та результати досліджень передумов та напрямів розповсюдження диверсифі>

кації виробничої діяльності підприємств сільських угідь та дана оцінка її основним соціально>економіч>

ним результатам на прикладі Миколаївської області.

Lit up the process and results of the research background and propagation directions diversify production

activities in rural areas and the evaluation of its basic social and economic results of the example of Mykolaiv

region.

Ключові слова: диверсифікація, виробнича та підприємницька діяльність, підприємство, сільська
місцевість.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Розглянути основні причини, види і шляхи диверси�

фікації діяльності підприємств сільських територій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Диверсифікація є однією із суспільних форм орга�
нізації виробництва. Слово диверсифікація походить
від латинських слів "diversus", що означає "різний,
віддалений" і "fadere" — робити. Як економічний термін
"диверсифікація" стала вживатися в західній еко�
номічній науці і практиці досить давно й означає про�
никнення фірм у нові для них сфери діяльності, завдя�
ки чому вони перетворюються в багатогалузеві комп�
лекси. Акцент при цьому робиться на створенні таких
видів діяльності, які не пов'язані з основним виробниц�
твом [4].

Необхідність диверсифікації сільської економіки
грунтується на передислокації наявних ресурсів у нові
види сільськогосподарської та несільськогосподарської
діяльності на селі й сприяє створенню можливостей для
кращого використання людського капіталу, збільшен�
ню прибутків підприємств і домогосподарств, підвищен�
ню рівня життя селян; виступає мультиплікатором но�
вих робочих місць.
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Ринкові інститути й сфера обслу�
говування в Миколаївській області
малорозвинені та сконцентровані пе�
редусім на сільськогосподарському
виробництві, а тому необхідно забез�
печити роботу механізму підтримки
диверсифікації, що грунтується на
трьох складових: фінанси, співробіт�
ництво й інформація незабезпечення
(рис. 1).

Лімітуючим для диверсифікації
фактором є не достатній рівень управ�
лінських навичків. Для полегшення
процессу диверсифікації на селі з ура�
хуванням управлінсько�маркетинго�
вого аспекту нами запропоновано:

1) підвищення рівню обізнаності се�
лян завдяки тренуванням, особливо сфо�
кусованим на маркетингу як на інстру�
менті визначення та досягнення цілей
диверсифікації з урахуванням аспектів
управління фінансами, методів контро�
лю й оцінки результатів діяльності;

2) поліпшення інформаційної за�
безпеченість селян щодо програм і законодавчо перед�
бачених прав та можливостей, які можуть стимулюва�
ти диверсифікацію;

3) сприяння у започаткуванні бізнесу або його роз�
ширенні завдяки моніторингу бізнес�середовища,
здійсненню попередньої оцінки виконуваності проекту,
достатності капіталу господарства;

4) поширювання досвіду диверсифікації, оскільки
реальні приклади найкраще ілюструють можливості й
успіхи урізноманітнення джерел зайнятості та одержан�
ня доходу;

5) сприяння створенню сприятливого середовища
для диверсифікації як інструменту сільського розвитку
з боку органів місцевої влади.

Наведений перелік заходів, необхідних для успіш�
ного протікання процесу диверсифікації не лише в умо�
вах Миколаївської області, а й в Україні в цілому, може
забезпечуватися завдяки функціонуванню сільськогос�
подарських дорадчих служб.

Нами запропоновано стратегічні напрями диверси�
фікації аграрної економіки, кожен з яких має на меті
реалізацію конкретного завдання (рис. 2).

Стратегічні напрями диверсифікації аграрних
підприємств Миколаївської області здійснюються в умо�
вах запровадження проектів (табл. 1).

Ефективність та успішність здійс�
нення цих проектів залежать від двох
головних факторів: по�перше, вміння
визначити потенціал ринку товару, по�
будувати ринкову товарну стратегію,
проаналізувати систему збуту, інтерес
споживачів; по�друге, наявності бізнес�
стратегії, здатності проводити моніто�
ринг витрат і надходжень, що дає змо�
гу визначати дохідність, а отже, жит�
тєздатність бізнесу.

На нашу думку, позитивний вплив
диверсифікації зводиться до наступного:

1) для регіону:
— диверсифіковані регіони за раху�

нок спеціалізації на виробництві ціло�
го ряду продуктів (послуг) здатні забез�
печувати необхідні умови для форму�
вання економічного середовища, що,
своєю чергою, визначає якість життя на
сільських територіях;

— високий рівень регіональної ди�
версифікованості веде до економічної
стабільності завдяки ширшим можли�
востям для зайнятості та отримання

доходів, для яких в умовах вузькоспеціалізованої регі�
ональної економіки є значно менше сприятливих пере�
думов, особливо зважаючи на специфіку сільського гос�
подарства, якому властива сезонність і циклічність;

— переваги економіки масштабу: об'єднане вироб�
ництво різних видів продукції /послуг потребує менших
затрат, ніж спеціалізоване;

2) для підприємств:
— вона є важливим засобом управління фінансови�

ми ризиками. Якщо, скажімо, підприємство отримує пе�
реважну частку прибутку від реалізації якогось одного
виду продукції, то погіршення кон'юнктури ринку по
даній продукції або стихійного лиха типу епізоотії може
призвести до серйозних економічних втрат або навіть до
банкрутства такого підприємства. В умовах диверсифі�
кації виробництва втрати прибутку по одних галузях мо�
жуть бути компенсовані завдяки одержанню більшого
прибутку від реалізації продукції інших галузей. У разі,
коли такої компенсації не відбулося, що цілком ймовір�
но, економічні втрати по одній галузі не можуть істотно
вплинути на фінансово�економічний стан підприємства,
оскільки її питома вага в доходах перестає бути доміну�
ючою. Тому підприємства з диверсифікованим виробниц�
твом відзначаються вищою стійкістю економіки, особли�

Рис. 1. Механізм підтримки диверсифікації аграрного сектора економіки

Джерело: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/e_apk/2009_4/09_04_24.pdf
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Рис. 2. Стратегічні напрями диверсифікації підприємств аграрного сектора
Миколаївської області

Джерело: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/e_apk/2009_4/09_04_24.pdf
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во в умовах мінливого зовнішнього середовища і прояву
кризових явищ: інфляції, неплатежів, низької платосп�
роможності населення та ін.;

— диверсифікація дає змогу підприємствам повніше
використовувати свої матеріальні ресурси, землю та ро�
бочу силу і завдяки цьому пом'якшити сезонність вироб�
ництва, підвищити зайнятість працівників, отримати до�
датковий дохід від своєчасної і продуманої галузевої
маневреності, швидше нарощувати обсяги виробництва
тих видів продукції, на які є попит і формується прий�
нятна ціна, а також частково скорочувати виробництво
інших видів продукції, по яких стала проявлятися неспри�
ятлива кон'юнктура ринку. Зрозуміло, що такий маневр
спеціалізованим господарствам здійснювати набагато
важче, бо їм потрібно започатковувати нове виробницт�
во, а це вимагає значних коштів і тривалого часу;

— диверсифікація аграрних підприємств, зокрема
галузева, дає змогу їм отримувати синергічний ефект і
тим самим, за однакових інших умов, підвищувати ефек�
тивність виробництва.

Але не можна забувати про те, що одночасно дивер�
сифікація може нести підприємствам й певні загрози.
Потрібно пам'ятати, що розвиток багатьох галузей роз�
порошує ресурси підприємства, а тому нерідко не
вдається досягти по окремих позиціях раціональної кон�
центрації. У результаті підприємство втрачає ефект мас�
штабу виробництва. Також потрібно мати на увазі те,
що управляти диверсифікованим виробництвом значно
складніше порівняно з недиверсифікованим. Тут менед�
жери і спеціалісти повинні мати різнобічну фахову
підготовку, їм доводиться враховувати значно більше
чинників зовнішнього і внутрішнього середовища, а це

підвищує ризик прийняття недостатньо обгрунтованих
рішень.

ВИСНОВКИ
Надання сільській території різнобічного та багато�

галузевого характеру з комбінуванням у виробничо�гос�
подарській діяльності традиційних та нових виробництв
та послуг повинно не тільки опиратися на сучасні наукові
здобутки, а й формуватися в сільській місцевості. Цьому
сприятиме поширення та прикладне використання науко�
вих та освітніх напрацювань Миколаївського національ�
ного аграрного університету в його сільських філіях, що
доцільно формувати на основі провідних спеціалізованих
кафедр у сільських радах та сільськогосподарських
підприємствах різних форм власності та господарювання.
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Тип пропозиції Переваги Потреби 
імплементації Очікуваний ефект Недоліки і ризики 

Переробка 
овочів та фруктів 

Потенціал для 
виробництва 
овочів та 
фруктів, їх 
переробки 

Інвестиції у 
закупку 
необхідного 
обладнання; 
технічна 
допомога 

Утилізація 
локального 
потенціалу та 
наявної 
робочої сили; 
соціальний вплив 

Існуючі переробні 
потужності 
потребують 
ремонту та 
оновлення 

Вирощування та 
переробка 
енергетичних 
культур на 
біопаливо 

Використання 
земельних 
угідь з 
урахуванням 
радіаційної 
забрудненості 
території 

Інвестиції у 
закупку 
необхідного 
обладнання; 
технічна 
допомога 

Утилізація 
існуючого 
потенціалу; 
забезпеченість 
біопаливом 

Недостатня 
вивченість попиту 
на цей 
вид пального 

Сільський 
туризм 

Туристичний 
проект 
навколо 
лісових 
територій 

Індивідуальні 
мікрокредити 
для 
будівництва та 
створення умов 
для туристів 

Підвищення рівня 
життя багатьох 
домогосподарств 

Найбідніша 
частина 
населення не 
зможе 
надавати 
туристичні 
послуги 

Відновлення та 
закладання 
багаторічних 
насаджень 
і тепличного 
господарства 

Придатність 
природних 
умов для 
ведення 
садівництва та 
овочівництва 
закритого 
грунту 

Інвестиції та 
кредити 

Використання 
локальних 
природних і 
людських ресурсів 

Довготерміновий 
характер окупності 

Переробка м’яса 
та молока 

Місцевий 
потенціал 
для розведення 
худоби 

Інвестиції та 
мікрокредити 

Застосування 
тваринницького 
потенціалу 
регіону та 
збільшення 
кількості худоби 

Поголів’я худоби 
скорочується 

Побутове 
обслуговування 

Незайнята 
робоча сила 

Мікрокредити Забезпечення 
населення 
необхідними 
послугами 

Потреба у 
кваліфікованій 
робочій силі 

Таблиця 1. Проекти диверсифікації діяльності аграрного сектора Миколаївської області

Джерело: власні дослідження.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Поява інноваційних механізмів надала можливість роз�

витку всіх сфер виробничо�торговельної діяльності сучас�
ного підприємства. Але питання щодо економічної приро�
ди категорій "інновації" та "інтелектуальний капітал" зали�
шаються недостатньо розкритими та дослідженими.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження основних проблем здійснення інновацій та

методики оцінки інтелектуального капіталу підприємства
займаються як вітчизняні науковці — Г. Андрощук, А. Бо�
вин, І. Бланк, М. Вачевський, С. Петрова, А. Чухно, О. Шпи�
куляк, так і зарубіжні — А. Брукинг, Г. Белінгер, Л. Луки�
чева, П. Страссман, Д. Тіс, Л. Хантер та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основним завданням статті є розкриття значення інно�

вації та інтелектуального капіталу у розвитку підприємства
за сучасних умов господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
У наукових дослідженнях XIX ст. вперше з'явилося по�

няття "innovation". Сам термін латинського походження та
дослівно означає "оновлення в напрямі змін". На початку
XX ст. у наукових працях австрійського економіста Й. Шум�
петера термін "інновація" зазнає детального аналізу, в ре�
зультаті чого з'являється теорія інновацій. Основна ідея
даної теорії полягає у тому, що "динамічний підприємець" є
джерелом кон'юнктурних коливань, а інновація (технічна)
— це засіб підприємця для отримання прибутку. Аналізую�
чи появу та причини кон'юнктурних коливань, Й. Шумпе�
тер вперше в економічній науці визначив "нові комбінації
змін у розвитку".

У теорії інновації виділяється п'ять типових змін, а саме:
використання нового джерела сировини; виготовлення про�
дукції з новими властивостями; освоєння нових ринків збу�
ту; впровадження нового методу (способу) виробництва;
проведення відповідної реорганізації виробництва.

У процесі глобального розвитку та науково�технічних
змін Й. Шумпетер виділяє три стадії інноваційного проце�
су: винахід — нововведення (інновація) — дифузія.

УДК 658.589:339.166.5(045)
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Вінницький торговельно8економічний інститут КНТЕУ
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Продовжуючи дослідження Й. Шумпетера, П.Ф. Дра�
кер дає більш детальне визначення інновації як особли�
вого інструменту підприємців, засобу, за допомогою
якого вони використовують зміни як шанс здійснити
новий вид бізнесу або послуг. Перевагою даного визна�
чення є одночасне підкреслення значення підприємниць�
кого фактора в якості умови ефективного розвитку ви�
робництва та необхідності практичної реалізації ново�
го товару.

Відповідно до міжнародних стандартів інновація визна�
чається як кінцевий результат інноваційної діяльності, що
одержав втілення у вигляді нового або удосконаленого про�
дукту, упровадженого на ринку, нового або удосконалено�
го технологічного процесу, який використовують у прак�
тичній діяльності [1].

Традиційно всі інновації поділяються на дві основні ка�
тегорії: технологічні та нетехнологічні.

Більшість дослідників приділяють найбільшу увагу тех�
нологічним інноваціям, що є прямою характеристикою
інтенсивності розвитку виробництва. До них відносять всі
зміни, що зачіпають засоби, методи, технології виробницт�
ва, які визначають науково�технічний прогрес.

Відповідно, інновації організаційного, управлінського,
правового, соціального, екологічного характеру відносять
до нетехнологічних інновацій.

Класифікація нововведень за критерієм значимості
щодо розвитку продуктивних сил суспільства припускає
їхній розподіл на такі групи.

По�перше, базові нововведення — це такі нововведен�
ня, які реалізують найбільші винаходи і стають основою ре�
волюційних переворотів у техніці, формування нових її на�
прямів, якісних змін технологічної системи, створення но�
вих галузей. Такі інновації вимагають тривалого періоду
часу і великих витрат для освоєння, але забезпечують знач�
ний за рівнем і масштабом загальний ефект.

По�друге, великі і принципові нововведення — інновації,
що виникли на базі аналогічного рангу винаходів, наукових
і технічних рекомендацій, в результаті яких відбувається
зміна поколінь техніки в рамках даного напряму або поява
нової технології при збереженні вихідного фундаменталь�
ного наукового принципу.
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Створена в результаті переважно прикладних дослід�
жень і розробок нова техніка і технологія має більш високі
техніко�економічні показники, що дозволяє задовольнити
нові потреби. Реалізація даних інновацій відбувається в
більш короткий термін і з меншими витратами, але і стри�
бок в технічному рівні та ефективності набагато менший.

По�третє, середні та комбінаторні нововведення явля�
ють собою використання різних поєднань конструктивно�
го з'єднання елементів. Реалізуючи середнього рівня вина�
ходи та ноу�хау, дані інновації дозволяють створити базу
для освоєння нових моделей і модифікації даного поколін�
ня техніки, удосконалити існуючу технологію, поліпшити
основні техніко�економічні показники продукції, що випус�
кається.

По�четверте, дрібні і комбінаторні нововведення — но�
вовведення, що виникають на основі дрібних винаходів, ра�
ціоналізаторських пропозицій, виробничого досвіду. Вони
необхідні для підтримки техніко�економічного рівня основ�
них або поліпшення другорядних техніко�економічних па�
раметрів техніки і технології, поліпшення параметрів про�
дукції, що випускається, що сприяє більш ефективному ви�
робництву цієї продукції, або підвищення ефективності її
використання.

Практичний досвід розвитку суспільства доводить
вірність висновків Й. Шумпетера, що підтверджують в своїх
працях такі вчені, як Дж. Джукс, Д. Сойерс, Р. Стіллерман,
Б. Таісс, які також виділяють три основні послідовні стадії
інноваційного процесу: науку, винахід та розробку. У дано�
му випадку винахід, якій увійшов до виробничого циклу та
зазнав матеріалізації, стає інновацією.

Отже, можна зробити висновок, що винахід визначає
зміни в структурі знань, а інновація визначає зміни у вироб�
ничій, управлінській, організаційній, економічній та інших
сферах.

На нашу думку, основою інновації є інтелектуальна
діяльність (науково�дослідна, маркетингова, підприємниць�
ка, організаційна), ціль якої — започаткування інновацій�
ного процесу або його підтримка у визначеному напрямі.

Згідно концепції, основи якої були закладені Й. Шум�
петером, джерелом нововведень є науково�технічні переду�
мови, які нами пропонується визначати як інтелектуальну
ініціативу, де першоджерело інновації знаходиться на боці
ринкової пропозиції. Також можливий розгляд інновації як
реакції на дію ринкового попиту.

Висновок щодо даної ситуації можна зробити дослі�
дивши природу створення еволюційних та радикальних но�
вовведень. Інновації еволюційного характеру відбувають�
ся безперервно та є відповіддю на запити сфери виробниц�
тва та збуту продукції. Крім того, поширюється світова
практика замовлень зі сторони споживачів на розробку
конкретних інноваційних проектів виробників. Тому ево�
люційні інновації можна віднести до "інновацій попиту". З
іншого боку, радикальні нововведення поширюються зав�
дяки інтелектуальній ініціативі та науково�технічним пе�
редумовам. Саме їх можна віднести до "інновацій пропо�
зиції".

Однак необхідно відмітити взаємовиключну дію ін�
телектуальної діяльності та ринкового попиту на іннова�
ційний процес. Практичне здійснення та реалізація "інно�
вації попиту" можливе лише за умов наявності відповідних
інтелектуально�технічних можливостей. Відповідно для
"інновації пропозиції" необхідний, крім інтелектуальної
ініціативи та науково�технічних передумов, економічний по�
тенціал подальшого розвитку та поширення в економіці.

Отже, можливо зробити висновок, що нововведення
володіє як інтелектуально�технічним, так і економічним
потенціалами.

Однією з важливих проблем теорії інновації є струк�
туризація інноваційних процесів. Інноваційний процес оз�

начає інноваційну діяльність будь�якого
підприємства. Він спрямований на розроб�
ку і реалізацію результатів науково�техні�
чних досліджень у вигляді нового продук�
ту або нового технологічного процесу. У
загальному плані, інноваційний процес —
це послідовний ланцюг подій, в ході якого
нововведення "визріває" від ідеї до конк�
ретного продукту, технології або послуги
і поширюється в господарській практиці
[2].

У сучасних умовах господарювання
інноваційний процес можна розглядати як

складову частину науково�технічного прогресу, в якій по�
єднано напрями створення та поширення інновацій.

Дискусійними залишаються питання структуризації
інноваційного процесу. Хоча Й. Шумпетер виділив три ос�
новні стадії інноваційного процесу, однак такий підхід не
отримав загального визнання.

У дослідженнях структури інноваційного процесу біль�
шість вітчизняних учених дотримується схеми: "досліджен�
ня — розробки — виробництво — маркетинг — продаж".
Американські дослідники розглядають інноваційний процес
докладніше: "фундаментальні дослідження — прикладні
дослідження — розробки — дослідження ринку — конст�
руювання — дослідне виробництво — ринкове випробуван�
ня — комерційне виробництво". Усі вказані етапи взаємо�
зумовлені і забезпечують успіх нововведення лише за умо�
ви інтеграції їх у єдине ціле [3].

Так, Рой Росвелл, автор статті "Зміна характеру інно�
ваційного процесу", виявляє декілька поколінь моделей
інноваційного процесу. Лінійний підхід до визначення інно�
ваційного процесу він відносить до 1950 — середині 1960�
х рр., тобто до першого покоління інноваційного процесу,
який підштовхується технологіями. Простий лінійно�по�
слідовний процес з упором на роль НДДКР і ставленням
до ринку лише як до споживача результатів технічної ак�
тивності виробництва. Друге покоління інноваційного про�
цесу відноситься до кінця 1960�х — початку 1970�х рр. Та
ж лінійно�послідовна модель, але з упором на важливість
ринку, на потреби якого реагують НДДКР. Третє поколін�
ня: початок 1970�х — середина 1980�х рр. Сполучена мо�
дель. У значній мірі комбінація першого і другого поколінь
з акцентом на зв'язку технологічних здібностей і можли�
востей з потребами ринку. Четверте покоління: середина
1980�х рр. — сьогодення. Це японська модель передового
досвіду. Відрізняється тим, що акцентує увагу на діяльність
інтегрованих груп та зовнішні горизонтальні і вертикальні
зв'язки. Головне тут в одночасній роботі над ідеєю декіль�
кох груп фахівців, діючих у декількох напрямах. Це при�
скорює вирішення задачі, тому що час реалізації технічної
ідеї і перетворення її в готову продукцію в сучасному світі
— це дуже важливий аспект. П'яте покоління: сьогодення
— майбутнє. Це модель стратегічних мереж, стратегічна
інтеграція та встановлення зв'язків. Її відмінність полягає в
тому, що до паралельного процесу додаються нові функції.
Це процес ведення НДДКР з використанням систем обчис�
лювальної техніки та інформатики, за допомогою яких вста�
новлюються стратегічні зв'язки. Зародження інноваційної
ідеї і можливість використання нових наукових результатів
відбуваються на етапі фундаментальних і початкових дос�
ліджень, прикладних досліджень і розробок [4].

Розглянувши ретроспективу розвитку інноваційних
процесів можна скласти схему інноваційного процесу, що
включає його окремі стадії (рис. 1).

Отже, специфіка інноваційного процесу у тому, що еле�
менти, задіяні у процесі розробки інновацій, постійно
співпрацюють між собою, а напрямок руху по самій схемі
поступово переміщується від сфери досліджень до сфери
збуту.

Інноваційний процес охоплює період між кінцем стадії
фундаментальних досліджень, результатом яких є створен�
ня винаходу, та початком масового виробництва інновацій�
ного продукту. У деяких випадках фундаментальні дослід�
ження виходять за межі окремих інноваційних процесів,
оскільки є зовнішньою структурою (інфраструктурою), що
визначає довгострокові тенденції науково�технічного про�
гресу.

Процес фундаментальних досліджень тісно пов'язаний
з внутрішніми закономірностями людського мислення, а
отже з інтелектом — здатністю до раціонального пізнан�
ня.
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Рис. 1. Схема інноваційного процесу
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Саме інтелект надає потенційну
можливість соціальному суб'єкту (лю�
дині, підприємству) бути власником
нових знань та отримувати прибуток від
їх використання, але для цього по�
трібно забезпечувати постійний науко�
во�інтелектуальний розвиток управлін�
ня підприємством [5, с. 271].

Використання інтелектуального ка�
піталу у виробничій сфері змінює харак�
тер виробництва, забезпечуючи зростання його ефектив�
ності. У зв'язку з цим особливого значення набувають пи�
тання, пов'язані з теоретичними і практичними принципа�
ми реалізації інноваційних процесів з одночасним вирішен�
ням проблем, що стосуються вдосконалення оцінки інтелек�
туального капіталу. Це необхідно для формування системи
інноваційного управління з визначенням критеріїв важли�
вості інтелектуального капіталу в комплексі показників оц�
інки діяльності підприємства [6, с. 18].

На сучасному етапі розвитку інноваційна економіка
може існувати і розвиватися лише в суспільстві знань, в яко�
му господарюючі суб'єкти займаються створенням, викори�
станням та накопиченням власного інтелектуального капі�
талу, основу якого покладені інновації, інформація і знан�
ня.

Пархоменко О.В. у своїй статті "Роль інтелектуального
капіталу в інноваційній діяльності" розкриває структуру
інтелектуального капіталу підприємства, визначаючи, що
інформація і суспільство є середовищем, в якому функціо�
нує людина. Автор використовує як базу діалектичну сис�
тему "інформація — знання", де людина є творчим органі�
заційно�об'єднуючим елементом інформаційного середови�
ща з суспільством. Як інформаційне, так і громадське сере�
довища виконують тільки йому властиву функцію. Запро�
поновано авторське розуміння структури інтелектуально�
го капіталу підприємства (табл. 1) [7].

Інтелектуальний капітал створюється людиною, яка
інформацію перетворює на знання. Частина знань, яку було
формалізовано, перетворюється у корпоративний капітал,
інша ж частина залишається у вигляді "ноу�хау".

Практично всі складові інтелектуального капіталу фун�
кціонують лише у взаємозв'язку з людиною. Тому
відсутність або неналежне інвестування в розвиток людсь�
ких інтелектуальних ресурсів, недооцінка працівників, при�
зводить до знецінення інтелектуального капіталу та мож�
ливості недоотримання інновацій підприємства.

Отже, ми можемо зробити висновок, що система
"інформація — знання — інновація" є основною економіч�
ною складовою інтелектуального капіталу та інноваційної
економіки в цілому.

З метою підвищення ефективності функціонування та
інтелектуалізації підприємства інноваційна діяльність по�
винна забезпечувати:

— найбільш повне і своєчасне задоволення потреб спо�
живачів та ринку;

— ефективність виробництва, досягнення балансу між
стабільністю (управління традиційною технологією) і зусил�
лями щодо впровадження нової технології. Зберігаючи тра�
диційну продуктивну технологію, необхідно частину ре�
сурсів одночасно спрямовувати на впровадження нової тех�
нології, диверсифікуючи тим самим набір технічних засобів;

— конкурентоспроможність підприємства на відповід�
ному рівні показників якості продукції;

— організацію взаємодії внутрішніх і зовнішніх еле�
ментів системи розвитку, головними чинниками якого є си�
стема інформації про ринок нововведень, відбір проектів з
числа альтернативних;

— ефективність у широкому спектрі радикальності но�
вовведень та гнучке пристосування як до еволюційних, по�
стійно реалізованих нововведень, так і радикальних, періо�
дично здійснюваних нововведень. При цьому слід забезпе�
чувати поєднання безперервного управління еволюційними
технологічними нововведеннями і програмним управлінням
радикальними нововведеннями.

У даний час в стратегіях багатьох підприємств відбу�
вається певна переорієнтація, тобто перехід від всесвітньо�
го використання економічного ефекту великомасштабного
виробництва до більш цілеспрямованої інноваційної стра�
тегії. Нововведення є найважливішими засобами забезпе�
чення стабільності, ефективності та конкурентоспромож�
ності функціонування господарського суб'єкту. Існує суво�
ра залежність між конкурентними позиціями, інтелектуаль�

ною діяльністю, ефективністю підприємства та його інно�
ваційним потенціалом. Ефективність функціонування
підприємства можна досягти за рахунок активізації інтелек�
туальної діяльності, а саме: підвищення якості продукції, ви�
пуску нових, конкурентоспроможних проектів, реалізації
політики ресурсозбереження, освоєння рентабельних
бізнес�проектів.

Відомий теоретик з питань інновації Б. Твісса під�
креслює, що "проблема не в самих нововведеннях як таких,
але скоріше в ефективному, орієнтованому на прибуток
управлінні науково�технічними нововведеннями". У дано�
му випадку, на наш погляд, говорячи про сутність "інновації"
необхідно розглядати це поняття на рівні підприємства і
відображати її направленість на підвищення ефективності
діяльності підприємства в цілому.

Безумовно, інновація базується на задоволенні певних
суспільних потреб, але разом з тим підвищення ефектив�
ності використання окремих ресурсів або підвищення ефек�
тивності окремих виробничих підрозділів, або підвищення
ефективності підприємства в цілому в результаті впровад�
ження нововведення і отримання нововведення відбуваєть�
ся далеко не завжди. На кінцевий успіх інновації, що вира�
жається в отриманні економічного ефекту або підвищенні
ефективності функціонування підприємства, впливає су�
купність різних факторів (економічних, юридичних, техні�
чних, ринкових та ін), дія яких надзвичайно складно спрог�
нозувати.

ВИСНОВКИ
Таким чином, можна стверджувати, що інновація — це

нововведення, запроваджене в діяльність підприємства з
метою підвищення його ефективності на основі кращого
задоволення певної суспільної потреби. При цьому слід заз�
начити, що під ефективністю слід розуміти певний економ�
ічний, виробничий, соціальний, екологічний та інший резуль�
тат, заснований на інтелектуальній ініціативі та очікуваний
від впровадження нововведення.
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№ Інтелектуальний капітал 
1 Корпоративний капітал Індивідуальний капітал 

2 Зовнішня інформація Корпоративна 
інформація 

Формалізовані 
знання, знання на 
носіях 

Неформалізовані 
знання, інтелектуальна 
власність 

3 Інформація Знання 
4 Діалектична система «інформація – знання» 

Таблиця 1. Структура інтелектуального капіталу підприємства
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ВСТУП
 Характерною особливістю ХХІ століття стала поява у

світовій економіці такого явища, як глобалізація. На сьо�
годні немає держави, спроможної уникнути впливу цього
процесу на ті чи інші сфери суспільного життя. Економічна
глобалізація серед загальносвітових тенденцій є найбільш
істотною і визначальною щодо перспектив якісно нових змін
щодо ринку праці. В Україні вплив глобалізації на ринок
праці проявляється дещо інакше, ніж в інших державах. Це
спричинено процесами трансформації України у незалеж�
ну державу та недорозвиненістю ринку праці, який не встиг
адаптуватися до умов функціонування в конкурентному се�
редовищі. Саме тому даній проблематиці присвячено бага�
то наукових праць.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
 Метою статті є дослідження умов та чинників розвит�

ку сучасного ринку праці України під впливом посилення
глобалізаційних процесів. Відповідно до поставленої мети
в процесі дослідження будуть сформульовані висновки та
запропоновані шляхи щодо прискорення впровадження си�
стемних реформ у країні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням впливу процесів глобалізації на розвиток

ринку праці приділялося багато уваги у працях видатних
зарубіжних вчених, серед яких варто виділити Р.С. Піндай�
ка, С. Фішера і таких вітчизняних науковців, як А.М. Колот,
Е.М. Лібанова, С.В. Сіденко, О.А. Грішнова, І.Л. Петрова,
Л.С. Лісогор, О.Ф. Новікова та ін.

Однак в умовах сьогодення проблеми ринку праці для
України залишаються актуальними і спонукають дослід�
ників неодноразово повертатися до цієї теми. Особливо го�
стро стоять питання, що стосуються вивчення функціону�
вання ринку праці в умовах глобальних викликів, а також
врахування тенденцій та особливостей прояву глобалізац�
ійних процесів з метою вироблення ефективних регулюваль�
них механізмів та підходів, що є дуже важливо для України
на сучасному етапі її розвитку. Саме цим і пояснюється ак�
туальність обраної теми наукової статті.
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У статті розглядаються основні умови та чинники розвитку сучасного ринку праці України та особливості

його формування в умовах глобальних викликів сьогодення. Досліджено напрями впливу глобалізації на соц>

іально>трудову сферу, особливості державного регулювання ринку праці та запропоновано заходи державної

політики щодо прискоренного впровадження системних реформ у країні, регулювання трудових міграцій, що

дасть змогу певною мірою протистояти негативним наслідкам глобалізації.

This article discusses the basic conditions and factors of the modern labor market in Ukraine and especially its

formation in global challenges. Directions effects of globalization on social and labor issues, especially the state regulation

of the labor market and proposed public policy measures to accelerate the implementation of systemic reforms in the

country, the regulation of labor migration to allow a certain extent with the negative consequences of globalization.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
 Сучасна глобалізація висуває нові вимоги до робочої

сили з точки зору її кваліфікації, загальноосвітнього рівня,
мобільності, оскільки "людський фактор" є центральним
елементом нової моделі постіндустріального розвитку.

З одного боку, глобалізація відкриває нові економічні
можливості завдяки технологіям, інвестиціям та торгівлі, а
з іншого — виникають суперечності щодо якості економіч�
ного зростання та його соціальних наслідків для суспільства
та людського розвитку.

Одним з напрямів впливу глобалізації на Україну є її
членство у різних міжнародних організаціях. Україна є од�
нією з країн�засновниць Організації Об'єднаних Націй.
Пiсля проголошення незалежностi участь у дiяльностi ООН
було визначено одним із прiоритетних напрямiв зовнiшньої
полiтики нашої держави.

Першою спеціалізованою установою ООН стала Міжна�
родна організація праці (1946 рік). Україна як рівноправний
член міжнародного співтовариства бере активну участь у діяль�
ності МОП з 1954 року. Співпраця МОП з Україною за роки її
незалежності стала системною та динамічною і спрямована на
ратифікацію й практичне впровадження конвенцій МОП та
сприяння гармонізації національного законодавства з міжна�
родними трудовими нормами МОП та європейськими стан�
дартами; реформування трудового законодавства і підтримку
реформ у сфері соціального страхування та соціального за�
безпечення; розроблення та реалізацію програм забезпечен�
ня зайнятості, в тому числі молоді, інвалідів, осіб, постражда�
лих від торгівлі людьми; реформування статистики праці; спри�
яння формуванню і підвищенню ефективності адміністрації
праці та її складових, у тому числі таких інституцій: державна
інспекція праці, органи державного нагляду у сфері охорони
праці, служба посередництва і примирення [1].

Результатом діяльності МОП в Україні за роки її неза�
лежності є понад 20 проектів технічного співробітництва,
об'єднаних у 3 широкомасштабні програми, найбільшими з
яких стали Програми гідної праці, що є частиною UNDAF
(Рамкова програма допомоги ООН ) та Цілей розвитку ти�
сячоліття. Перша з них була реалізована у 2006—2007 ро�
ках. За допомогою соціального діалогу вона стала ключо�
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вим елементом державної соціальної
політики, програм дій багатьох органі�
зацій профспілок та роботодавців, охо�
пила основні сфери ринку праці, в тому
числі сприяння зайнятості, викоренен�
ня дитячої праці та запобігання торгівлі
людьми, реформування системи трудо�
вого законодавства та соціального за�
безпечення, посилення превентивної
культури охорони праці тощо [2].

Україна має статус країни з ринко�
вою економікою, з 2008 року є членом
Світової Організації Торгівлі (СОТ) та
спрямовує свої зусилля стати членом
ЄС. Інтеграційні процеси, що відбува�
ються останнім часом в Європі, висува�
ють підвищені вимоги для держав, які
вступають у Європейське Економічне
Співтовариство. Накопичений людсь�
кий капітал держави є одним з чинників,
які визначають рівень розвитку країни
в процесі міжнародної інтеграції.

У 2011 році за офіційними даними Human Development
Reports (Доповідь про розвиток людини) Програми розвит�
ку ООН у рейтингу індекс людського розвитку України пе�
ревищує середній рівень серед аналізованих 187 країн світу
і дорівнює 0,729, що ставить країну на 76 місце в рейтингу
[3]. Але серед країн з високим рівнем людського розвитку
та серед країн Європи та Центральної Азії ІЛР України ниж�
чий за середній показник — 0,751.

При цьому наша країна втратила 7 позицій у порівнянні з
попереднім 2010 роком (займала 69 місце). На тлі глобальних
змін досягнення України виглядають достатньо сумнівно. За
даними останнього звіту, індекс не досяг навіть значення 1990
р. (45 місце) [3]. У міжнародному рейтингу місце України за
індексом людського розвитку (ІЛР) змінювалось з 45 (1990 р.)
до 102 (1995 р.) серед 174 країн, до 76 (2005 р.) серед 177 країн
та до 69 (2010 р.) серед 169 країн світу. Динаміка зміни індексу
людського розвитку (ІЛР) в Україні представлена в табл. 1.

Як видно з даних табл. 1, індекс людського розвитку Ук�
раїни за період 1990—2011рр. підвищився на 3,11%, але, в ос�
новному, за рахунок освітньої складової — підвищення серед�
ньої тривалості навчання на 24,18%. Валовий національний
дохід у розрахунку на одну особу (у дол. США), навпаки, змен�
шився на 30,84%, а очікувана тривалість життя при народженні
зменшилась на 1,72%, що є негативною тенденцією.

Поряд з інтеграцією України в світове співтовариство гло�
балізація безпосередньо впливає на національний ринок праці,
спричиняючи його трансформації. Одним з проявів впливу є
зміна структури зайнятості населення. Як свідчить статистика,
у 2010 році чисельність зайнятих у промисловості скоротилась
на 2,61% (у порівнянні з 2005 р.), у сільському господарстві —
на 4,01%, та зросла у таких галузях, як торгівля та сфера обслу�
говування (на 3,65%), надання послуг підприємствам, операції
з нерухомістю (на 1,02%) (табл. 2, рис. 1).

Отже, внаслідок впливу глобалізації та технологічної
революції в соціально�економічній сфері країни відбувають�
ся фундаментальні зрушення, проявом яких є зниження ча�
стки виробничого сектора і зростання сектора послуг. Заз�
начені зрушення приводять до змін у структурі й характері
зайнятості, значно впливають на стан ринку праці, форму�
ють нові тенденції його розвитку.

Паралельно на ринку праці відбувається зміна структу�
ри попиту на робочу силу (табл. 3). У 2010 році поряд з про�
фесіоналами (питома вага у порівнянні з 2000 роком зросла
на 5,3% ) та працівниками сфери торгівлі та послуг (7,2 %)
зросла питома вага попиту на найпростіші професії (на 9,5%),
що свідчить про потребу економіки в "робочих руках".

Даний факт став результатом підвищення рівня освіче�
ності населення: кількість випускників вищих навчальних
закладів ІІІ та IV рівнів акредитації порівняно з 2000 роком
зросла на 270,1 тис. осіб (98,72%), відповідно випуск квалі�
фікованих робітників професійно�технічних навчальних
закладів знизився на 19,4 тис. осіб (7,27%) та вищих навчаль�
них закладів І — ІІ рівнів акредитації — на 37,6 тис. осіб,
що становить 25,3% (табл. 4) [4].

Тобто, з одного боку, спостерігаємо позитивний вплив на
економіку та ринок праці, а з іншого — дефіцит простої праці.

Проявом глобалізації є постійний і масштабний рух ро�
бочої сили та капіталу як в Україну, так і з неї. Україна є
однією з найбільших країн�донорів робочої сили в Європі.
Зовнішня трудова міграція стала об'єктивною реальністю
сьогодення. Про це свідчить великий потік робочої сили за
кордон. За результатами обстеження трудової міграції 2008
р. Українського центру соціальних реформ, чисельність гро�
мадян, які впродовж трьох з половиною років хоча б один
раз виїздили за кордон з метою працевлаштування стано�
вила майже 1,5 млн або 5,1% населення працездатного віку
[5].

Роки 

Очікувана 
тривалість 
життя при 
народженні, 

років 

Очікувана 
тривалість 
навчання, 
років 

Середня 
тривалість 
навчання 

ВНД в 
розрахунку на 
одну особу, за 
ПКС у дол. 

США 

Значення 
ІЛР 

1990 69,7 12,4 9,1 8928 0,707 
1995 67,8 11,9 10,4 4153 0,644 
2000 67,4 12,9 10,7 3882 0,649 
2005 67,9 14,2 11,1 5976 0,696 
2010 68,6 14,6 11,3 6535 0,710 
2011 68,5 14,7 11,3 6175 0,729 
2010/1990 (темп 
приросту, %) -1,58 17,74 24,18 -26,80 2,55 

2011/1990 (темп 
приросту, %) -1,72 18,55 24,18 -30,84 3,11 

Таблиця 1. Динаміка зміни індексу людського розвитку в Україні за період
1990—2011 рр. [3]

Таблиця 2. Динаміка структури зайнятості населення України
за видами економічної діяльності [4]
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 За даними сектора етнонаціональних досліджень Інститу�
ту народознавства HAH України, за кордоном працює 4,5 млн
громадян України. Більшість з них працює на "брудних" робо�
тах, які відмовляються виконувати громадяни даних країн. Та�
ким чином, Україна втрачає свій трудовий потенціал (табл. 5).

Найбільша частка українських трудових мігрантів зна�
ходиться на Кіпрі, у Ліберії та Греції — країнах з високим
рівнем життя населення та сприятливими умовами для
мігрантів. Одними з основних причин, які спонукають насе�
лення України шукати роботу за кордоном, є: незадово�

леність заробітною
платою, відсутність
роботи за фахом за
місцем проживання,
відсутність за місцем
проживання будь�
якої роботи тощо.

Таким чином,
скорочення попиту
на робочу силу в Ук�
раїні (що є одним із
наслідків глобальної
фінансово�економіч�
ної кризи) штовхає
наших громадян на
пошуки роботи за її
межами. Також се�
ред чинників масової
еміграції українсько�
го населення можна
виділити наступні:
велика різниця умов
життя і рівня заробі�
тної плати в Україні
та країнах Заходу;
відсутність перспек�
тив професійного
зростання для бага�
тьох талановитих ук�
раїнців; економічна
нестабільність у кра�
їні; відсутність безпе�
ки громадян, невпев�
неність у майбутньо�
му. Дані статистики
лише підтверджують
вищесказане (табл.
6).

Г р а ф і ч н о  д и �
наміка міграційного
приросту населення
представлена на рис.
2.

Таким чином,
аналіз існуючих тен�
денцій міграції робо�
чої сили дає підстави

Рис. 1. Структура зайнятості населення України за видами економічної діяльності у 2010 році

Таблиця 3. Динаміка потреби підприємств у працівниках за професійними групами
у 2000—2010рр. [4]
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стверджувати, що за даних
обставин для економіки
країни трудова міграція є
позитивним фактором, що
зменшує напругу на внутрі�
шньому ринку праці, знижує
показники безробіття. Од�
нак міграційний потік ук�
раїнців за кордон занадто
великий, що негативно впли�
ває на демографічну ситуа�
цію, втрату інтелектуально�
го капіталу країни.

Отже, виникає не�
обхідність формування ви�
важеної державної політики
щодо регулювання трудових
міграцій. Дії держави мають
бути спрямовані передусім
на:

— захист прав громадян,
які працюють за кордоном;

— розвиток організова�
ної та безпечної внутрішньої
міграції громадян в інтере�
сах задоволення потреб рин�
ку праці України та як аль�
тернативи виїзду на заробі�
тки за кордон;

— створення умов для скорочення виїзду на заробітки
за кордон;

— заохочення повернення мігрантів на батьківщину
шляхом максимального використання результатів трудової
міграції в інтересах розвитку.

 Тільки створення необхідних соціально�економічних й
правових умов життя населення надасть можливість повер�
нути міграційні потоки в цивілізоване русло та змусить їх
працювати на розвиток вітчизняної економіки.

Стабільний розвиток країни в сучасних умовах глобал�
ізації не можливий без взаємодії з транснаціональними кор�
пораціями. Транснаціональні корпорації значно поглибили
рівень взаємозалежності між країнами, інтенсифікувавши
процес міжнародного поділу праці, спеціалізації та коопе�
рації національних економік.

Сфера діяльності ТНК на сьогоднішній день розповсюд�
жується майже на всі країни світу та галузі економіки. Ук�
раїну, хоч і відносно молоду державу, також не оминув про�
цес транснаціоналізації. Однак, на сучасному етапі Украї�
на, як приймаюча ТНК країна, не посіла належного місця в
їх діяльності. Незважаючи на певні природні переваги, вона
має один із найнижчих показників залучення прямих іно�
земних інвестицій серед країн Центральної та Східної Євро�
пи, СНД. Прямі іноземні інвестиції за тринадцять років не�
залежності становили лише 5,3 млрд дол. Наприклад, Чехія
за такий час отримала понад 20 млрд дол. Щорічні інвес�
тиції в Польщу становлять 4—5 млрд дол., тоді як в Україну
— 0,5 млрд. За обсягами іноземних інвестицій на душу на�
селення Україна поступається навіть Албанії та Казахста�
ну [7].

Серед компаній, які вклали прямі закордонні інвестиції
в українську економіку, провідне положення займають аме�
риканські корпорації. За останні 10 років їх прямі капіта�
ловкладення досягли 898 млн дол. (16,8% від загального об�
сягу ПЗІ залучених до України). За компаніями США йдуть
інвестори з Кіпру — 603 млн дол. (11,3%), Великої Британії
— 511 млн дол. (9,6%), Нідерландів — 399 млн дол. (7,5%),
Британських Віргінських островів — 337 млн (6,3%), Рос�
ійської Федерації — 323 млн (6,0%), Німеччини — 312 млн
(5,8%), Швейцарії — 312 млн (5,1%), Австрії — 273 млн
(3,9%), Республіки Корея — 171 млн (3,2%) [6].

Україна як промислова держава транснаціональним
корпораціям не цікава. Такий висновок можна зробити про�
глянувши список глобальних корпорацій, представлених на
вітчизняному ринку: Coca�Cola, Samsung, Toyota, Nestle,
Nokia, Metro Cash&Carry, Hewlett�Packard, British American
Tobacco та деякі інші ТНК. Великі промислові концерни, такі
як, наприклад, Westinghouse, ExxonMobil або General
Electric, на українському ринку відсутні. Винятком стала —
Mittal Steel, для якої її український актив — Криворіжсталь
(сьогодні АрселорМіттал Кривий Ріг) — проміжна, а не
кінцева ланка виробничого ланцюга [6]. Для взаємодії з ТНК
як в Україні, так і на світових ринках, необхідно створюва�

ти власні, українські транснаціональні структури. Вирішив�
ши такі проблеми як складність адміністрування податків,
кількість та складність отримання дозволів, надмірне техн�
ічне регулювання (сертифікація та стандартизація), часті пе�
ревірки органів державного нагляду, а також удосконалив�
ши державне регулювання надходження прямих іноземних
інвестицій та діяльності транснаціональних корпорацій,
Україна зробить великий крок до безпечної взаємодії та
взаємовигідної співпраці з транснаціональними корпораці�
ями, що виведе нашу країну на міжнародний рівень та доз�
волить їй міцно закріпити свої позиції на ньому [8].

Таким чином, потенційними перевагами України від гло�
балізації для національного ринку праці є вступ України до
міжнародних організацій; можливості прискорення реструк�
туризації та модернізації національного виробництва, що
оптимізує структуру зайнятості; підвищення стандартів з
оплати праці в результаті більшої відкритості економіки; по�
силення мобільності робочої сили та формування ринкової
моделі поведінки шляхом посилення творчого характеру
праці внаслідок набуття досвіду трудової діяльності за кор�
доном; збільшення експортного потенціалу за рахунок
відкритого доступу на світові ринки, що забезпечуватиме
створення нових робочих місць; підвищення конкурентосп�
роможності освітніх послуг, що забезпечуватиме підвищен�
ня освітнього рівня робочої сили та залучення іммігрантів на
малопривабливі за умовами оплати та найму робочі місця [9].

Але глобалізаційні процеси поряд з перевагами створю�
ють й ряд недоліків на національному ринку праці. Одним із
суттєвих негативних впливів є погіршення якості людсько�
го капіталу внаслідок міграційного відтоку за кордон квал�
іфікованої робочої сили, від'їзду молоді та скорочення
кількості вітчизняних вищих навчальних закладів (із низь�

Країна Виїхало у 2010 
році, тис. осіб 

Структура зовнішньої 
міграції за країнами, % 

Кіпр 20 24,94 
Ліберія 9 11,22 
Греція 9 11,22 
Великобританія 5 6,23 
США 4 4,99 
Німеччина 4 4,99 
Латвія 3,3 4,11 
Польща 2,4 2,99 
Російська Федерація 2 2,49 
Мальта 2 2,49 
Інші країни 19,5 24,31 

Таблиця 5. Показники зовнішньої трудової міграції
українців за країнами у 2010 році [6]

Таблиця 4. Динаміка випускників навчальних закладів України у 2000—2010 роках

Роки 

Вищі навчальні заклади Професійно-технічні 
навчальні заклади 

Випущено фахівців, тис. осіб Випущено ква-
ліфікованих 
робітників, 
тис. осіб 

Темп 
приро
сту, % 

I–II рівнів 
акредитації 

Темп 
приросту, % 

III–IV рівнів 
акредитації 

Темп 
приросту, % 

2000/01 148,6   273,6   266,8   
2001/02 147,5 -0,74 312,8 14,33 278,8 4,50
2002/03 155,5 5,42 356,7 14,03 282,4 1,29 
2003/04 162,8 4,69 416,6 16,79 275,6 -2,41 
2004/05 148,2 -8,97 316,2 -24,10 283,4 2,83 
2005/06 142,7 -3,71 372,4 17,77 286,6 1,13
2006/07 137,9 -3,36 413,6 11,06 289,3 0,94 
2007/08 134,3 -2,61 468,4 13,25 285,1 -1,45 
2008/09 118,1 -12,06 505,2 7,86 269,6 -5,44 
2009/10 114,8 -2,79 527,3 4,37 239,4 -11,20 
2010/11 111 -3,31 543,7 3,11 247,4 3,34 
Абсолютний приріст 
(2010 / 2000 р.), тис. 
осіб 

-37,6 270,1 -19,4 

Темп приросту 2010 
року до 2000, % -25,30 98,72 -7,27 
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ким рівнем конкурентоспроможності освітніх послуг) через
посилення конкурентного тиску з боку зарубіжних навчаль�
них закладів, що спричинятиме зниження частки осіб з ви�
щою освітою в загальній чисельності зайнятого населення.
Крім того, глобалізація може привести до звуження спец�
іалізації української економіки, збільшення імпорту заста�
рілих технологій, що посилюватиме деформації в профес�
ійно�кваліфікаційній структурі зайнятості в напрямі зрос�
тання частки некваліфікованої праці [10]. Значною перешко�
дою є наступ розвинених країн на внутрішній ринок Украї�
ни з метою збуту виробленої ними продукції, що призво�
дить до занепаду неконкурентоспроможних виробництв,
збільшення в перспективі чисельності незайнятого населен�
ня, звуження масштабів вітчизняного виробництва, дискри�
мінації національних товаровиробників тощо.

ВИСНОВКИ
Таким чином, глобалізація справляє подвійний вплив на

ринок праці України. З одного боку, вона сприяє створенню
і підтриманню нових робочих місць, приросту валового внут�
рішнього національного продукту, внаслідок чого підви�
щується рівень зайнятості, і відповідно — знижується без�
робіття, а з іншого — відбувається різке зменшення чисель�
ності потенційної робочої сили, що негативно впливає на
економіку. Участь України в процесах глобалізації сприяє
прискоренню впровадження системних реформ у країні,

зокрема структурної перебудови економіки, що
дасть змогу певною мірою протистояти негатив�
ним наслідкам глобалізації.

Дані перетворення можна здійснити шляхом:
— широкого залучення у виробництво

вітчизняного наукового потенціалу; активізації
інноваційно�інвестиційної діяльності відповід�
но до програм структурної перебудови еконо�
міки, відновлення інвестування ключових галу�
зей економіки на рівні, який забезпечує актив�
не оновлення основного капіталу;

— реформування заробітної плати з метою
посилення її відтворювальної та стимулюючої
функцій, пенсійної системи та системи страху�
вання населення;

— удосконалення системи професійно
кваліфікаційної підготовки кадрів відповідно до
вимог ринку та науково�технічного прогресу,
збільшення інвестицій в галузі з орієнтацією на
підвищення якості людського капіталу;

— збільшення фінансових надходжень до
служб зайнятості несприятливих регіонів за раху�
нок державного перерозподілу всіх коштів, отри�
маних у регіонах залежно від потреб кожного з них;

— удосконалення механізму формування,
розміщення та виконання державного замов�
лення на підготовку фахівців, науково�педагог�
ічних і робітничих кадрів на основі даних про
стан регіональних ринків праці;

— розширення сфери застосування праці за
рахунок створення нових робочих місць через
встановлення сприятливого інвестиційного ре�
жиму для підприємств, на яких створюються
нові робочі місця, надання державної підтрим�
ки сільськогосподарськім виробникам, підприє�
мствам у депресивних регіонах;

— розробка та впровадження програм по�
кращення демографічної ситуації в регіонах

шляхом фінансової підтримки найбільш уразли�
вих верст населення; забезпечення гідних соц�
іальних гарантії тощо.

Таким чином, запорукою стабільності та кон�
курентоспроможності ринку праці України та її
економіки в цілому є створення умов для збере�
ження та розширеного відтворення висококвалі�
фікованої робочої сили, здатної ефективно фун�
кціонувати в умовах високотехнологічного та інно�
ваційного виробництва та глобальних викликів.
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Рік 

Кількість 
наявного 
населення, 
тис. осіб 

Кількість 
постійного 
населення, 
тис. осіб 

Кількість 
постійного 
населення, % 

Міграція населення України 
Абсолютний 
приріст 

(скорочення) 
населення, 
тис. осіб 

Темп 
приросту 

(скорочення) 
населення, % 

1990 51838,5 51556,5 99,46 78,3 -  
1991 51944,4 51623,5 99,38 151,3 0,13 
1992 52056,6 51708,2 99,33 287,8 0,16 
1993 52244,1 51870,4 99,28 54,5 0,31 
1994 52114,4 51715,4 99,23 -142,9 -0,30 
1995 51728,4 51300,4 99,17 -131,6 -0,80 
1996 51297,1 50874,1 99,18 -169,2 -0,83 
1997 50818,4 50400 99,18 -136 -0,93 
1998 50370,8 49973,5 99,21 -152 -0,85 
1999 49918,1 49544,8 99,25 -138,3 -0,86 
2000 49429,8 49115 99,36 -133,6 -0,87 
2001 48923,2 48663,6 99,47 -152,2 -0,92 
2002 48457,1 48240,9 99,55 -33,8 -0,87 
2003 48003,5 47823,1 99,62 -24,2 -0,87 
2004 47622,4 47442,1 99,62 -7,6 -0,80 
2005 47280,8 47100,5 99,62 4,6 -0,72 
2006 46929,5 46749,2 99,62 14,2 -0,75 
2007 46646 46465,7 99,61 16,8 -0,61 
2008 46372,7 46192,3 99,61 14,9 -0,59 
2009 46143,7 45963,4 99,61 13,4 -0,50 
2010 45962,9 45782,6 99,61 16,1 -0,39 
2011 45778,5 45598,2 99,61 17,1  -0,40  

Таблиця 6. Міграційний рух населення України у 1990—2011 рр. [4]
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Рис. 2. Динаміка міграційного приросту населення України у період
1990—2011 рр.
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ВСТУП
Трудова міграція в Україні найбільш явно і значимо

проявилася наприкінці 1990�х — початку 2000�х років.
Суттєву роль у цьому відіграло виникнення нових дер�
жав після розпаду СРСР, що супроводжувалося появою
великої кількості мігрантів — іноземних громадян. Од�
ночасно на пострадянському просторі розпочався ак�
тивний процес інтеграції нових країн у світову еконо�
міку. У даний час колишні республіки СРСР є само�
стійними і незалежними державами з перехідною еко�
номікою.

В останні десятиліття суттєве значення набули про�
блеми, пов'язані з міжнародною трудовою міграцією в
Україні [2; 6]. Зокрема, збільшення обсягу грошових пе�
реказів робітників�мігрантів значно впливає на макро�
економічні показники країн. За інформацією Світового
банку, де спеціально створений відділ, що займається
даною проблематикою, частка міжнародних грошових
переказів у ВВП деяких країн значно збільшилася ос�
таннім часом, у тому числі з причини структурних транс�
формацій в світовому господарстві. Таким чином, сьо�
годні можна констатувати, що економіка деяких країн
є залежною від інтенсивності надходжень міжнародних
грошових переказів робітників�мігрантів. Крім того, ста�
ла актуальною проблема обліку та оцінки кількості ро�
бочих мігрантів, які перебувають в країні незаконно. Це
в свою чергу значно ускладнює завдання обліку сум
відправлених ними грошових переказів.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Проаналізувати фінансово�економічні характерис�

тики і тенденції міждержавної трудової міграції і об�
грунтувати подальші напрями її зменшення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
До наукової розробки теоретичних та прикладних

проблем розвитку національного ринку праці та регу�
лювання зайнятості населення в умовах поглиблення
його структурної неоднорідності значний внесок зро�
били провідні українські вчені, праці яких широко відомі
за межами країни: О.Ю. Амосов, С.І. Бандур, Д.П. Бо�
гиня, О.А. Бугуцький, В.М. Геєць, Б.М. Данилишин,
Е.М. Лібанова, В.Л. Міненко, О.Б. Пелех, Л.В. Транчен�
ко, Л.Г. Чернюк, М.Г. Чумаченко, А.А. Чухно, М.В. Ша�
ленко, В. Шевчук та інші.
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Соціально�економічним проблемам дослідження
трудового потенціалу, ринку праці і зайнятості присвя�
чені також праці вчених країн СНД, зокрема Б.Д. Бре�
єва, Б.М. Генкіна, Р.П. Колосової, В.Г. Костакова,
Л.А. Костіна, І.С. Маслової, А.А. Никифорової, В.А. Пав�
ленкова, А.А. Ракова, Л.Л. Рибаковського, Г.Е. Сле�
зінгера, Л.С. Чижової та ін.

Крім того, слід також відмітити праці відомих зару�
біжних вчених — Г. Беккера, Дж. Гелбрейта, Л. Ерхар�
да, Дж. Кейнса, А. Маршалла, Д. Рікардо, П. Самуель�
сона, А. Сміта, Г. Стендінга, І. Фішера, Е. Хата, Є. Шу�
махера, Й. Шумпетера та інших, які започаткували тео�
ретичні засади формування і розвитку ринкової еконо�
міки і, зокрема, теорію трудових відносин у системі рин�
ку праці, теорію людського капіталу та державної со�
ціальної політики.

РЕЗУЛЬТАТИ
Як свідчать дані офіційної статистики, грошові пе�

рекази, відправлені з України, мають значні масштаби.
Те ж можна сказати про міграції між країнами СНД і
Росією. Відтік фінансових ресурсів довгий час фігурує
в списку серйозних проблем української економіки [3].

Економічні наслідки міжнародної міграції для країн,
що відправляють і приймають мігрантів. Міжнародна
міграція найбільш відчутно впливає на економічний стан
країн, що приймають і відправляють мігрантів. Як пока�
зує практика, наслідки переміщень робітників�мігрантів
прямо залежать від їх причин. Основні причини міграції
робочої сили відносять до економічних факторів. Го�
ловна з них — нерівномірність економічного розвитку
різних країн.

У країнах з прискореним соціально�економічним
розвитком завжди виявляється нестача робочої сили,
причому найчастіше найбільш перспективних професій.
У країнах з уповільненим соціально�економічним роз�
витком, навпаки, утворюється відносний надлишок
трудових ресурсів. Причому розрив у рівні соціально�
економічного розвитку країн�експортерів та країн�
імпортерів досить великий. Середня щомісячна заро�
бітна плата в деяких менш розвинених країнах стано�
вить 50—60 дол. США, тоді як у більш розвинених краї�
нах і країнах цей показник становить 450 дол. [5]. Як
результат, оплата праці іноземних працівників зазви�
чай нижче аналогічної оплати праці національних
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кадрів на 30—50%, а час роботи більше та умови праці
і побуту гірші.

Іншими словами, відбувається зниження рівня заро�
бітної плати у тих галузях, де в основному зайняті
мігранти. В Україні велика частина трудових мігрантів
з низьким рівнем професійної підготовки і кваліфікації,
як правило, займає такі робочі місця, які є непривабли�
вими для місцевих жителів; останні, навіть опинившись
безробітними, воліють не виконувати подібні види робіт
і жити, використовуючи гарантії, що надаються систе�
мою соціального забезпечення. В Україні професійних
ніш для робітників�мігрантів з країн СНД багато в різних
сферах: будівництві, торгівлі, послугах, сільському гос�
подарстві, малому бізнесі в цілому.

Розширення міжнародної трудової міграції супро�
воджується як позитивними, так і негативними ефекта�
ми, які можуть акумулюватися і навіть загострюватися
при ігноруванні відповідних об'єктивних тенденцій. Так,
у експортерів робочої сили з'являється додаткове дже�
рело валютного доходу у формі надходжень від працю�
ючих�мігрантів, що полегшує фінансове становище
країн, покращує стан платіжного балансу і дозволяє ви�
рішувати деякі проблеми, що стоять перед ними. Однак
багато країн зіткнулися з феноменом постійного зрос�
тання витрат на споживання і зі зменшенням частки ва�
лютних заощаджень, що йдуть на інвестиції, хоча в се�
редньому доходи мігранта подвоюються в порівнянні з
доходами, які він одержував за рік до від'їзду.

Позитивний ефект трудової міграції пов'язують з
залученням мігрантів до передових технологій, які зас�
тосовуються у країнах�реципієнтах, до більш високих
стандартів трудової етики, дисципліни, організації ви�
робництва; із зростанням їх освітнього та професійно�
кваліфікаційного рівня [7]. Але при цьому необхідно
мати на увазі, що багато мігрантів, яким вдалося підви�
щити свій професійно�кваліфікаційний рівень, не мають
можливості застосувати отримані навички та знання в
своїй країні. Участь в нових організаційних формах у
основному виражалася у вкладенні зароблених коштів
у дрібний бізнес і роботу на власному підприємстві. Про�
те, як зазначалося у численних дослідженнях ООН, для
того, щоб бізнес був успішним, необхідні певні знання і

досвід. Оскільки у більшості
мігрантів цього немає, то багато
хто з них розорюється, і їм дово�
диться знову відправлятися в по�
шуках роботи за кордон.

Процес від'їзду висококваліф�
ікованих кадрів відбувається як у
вигляді вигідного для всіх обміну
фахівцями, так і у вигляді "витоку
мізків" з менш сприятливих в еко�
номічному і політичному відно�
шенні країн у багатші, стабільні, де�
мократичні. Вірно, що при неспри�
ятливій економічній кон'юнктурі,
при збільшенні кількості безробіт�

них трудова міграція є своєрідним "кла�
паном", який дозволяє випускати "зайвий
тиск" і пом'якшує соціальні проблеми, що
стоять перед суспільством. Але справед�
ливо й те, що на роботу за кордон виїж�
джають не тільки безробітні.

Зареєстровані випадки, коли реалізу�
ються найменш сприятливі варіанти для
країн — виїзд професійної робочої сили.
У той же час вакансії заміщуються менш
підготовленими та активними працівни�
ками, що позначається на ефективності
виробництва. "Витік" за кордон таких
контингентів робочої сили здатний зав�
дати шкоди економіці країн, які, як пра�
вило, і без того зазнають труднощів [6].
Країни�експортери робочої сили отри�

мують економічні вигоди в основному в двох формах:
це вирішення проблеми зайнятості в результаті працев�
лаштування за кордоном та отримання доходів у виг�
ляді переказів мігрантів з�за кордону. Для ряду країн
величина трудових переказів як дохідної статті платіж�
ного балансу вище, ніж аналогічні суми, отримані від
експорту товарів чи послуг. Нижче наведені дані про
грошові перекази по основній групі країн, що прийма�
ють найбільшу кількість мігрантів, за період з 2005 по
2011 р. (табл. 1).

Що стосується України, то вона завжди була доно�
ром для більшості республік СРСР. Однак якщо раніше
вони були економічно залежними від трансфертів, без�
перешкодно їх отримували на безоплатній основі, то
сьогоднішні самостійні держави СНД залежать від над�
ходжень грошових переказів своїх мігрантів, які виїж�
джають на заробітки в основному в Росію [3]. Українсь�
кий ринок грошових переказів щорічно збільшувався на
60—70%, тоді як світовий ринок демонстрував щорічне
зростання приблизно на 20%. Винятком став 2009 р.,
коли сума грошових переказів з України різко скоро�
тилася через фінансову кризу 2008 р. Слід звернути ува�
гу на те, що неофіційні потоки грошових переказів по
відношенню до офіційної частини складають в Україні
набагато більшу частку, ніж в інших регіонах світу. Ек�
сперти зазначають суми загальних обсягів переказів, які
як правило, у два�три рази перевищують офіційні обся�
ги [1].

Україна як країна�імпортер робочої сили в останні
десятиріччя має негативні наслідки трудової міграції в
основному у формі вивозу частини доходів за кордон
робітниками�мігрантами. За даними Міністерства
фінансів України, значну частину щорічного вивезення
капіталу з країни не фінансовими організаціями стано�
вили грошові перекази, відправлені на батьківщину іно�
земними робітниками, зайнятими в українській еко�
номіці. Перш за все — в країни ближнього зарубіжжя,
для яких ці гроші стали вагомою фінансовою підтрим�
кою. На країни СНД (Росія, Таджикистан, Узбекистан,
Вірменію, Азербайджан, Молдову та Грузію) припадає
близько 80% усіх здійснюваних грошових переказів з
України.

Таблиця 1. Грошові перекази з країн, що приймають найбільшу кількість
мігрантів, за період 2005—2011 рр., млрд дол. США

Країни Роки 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

США 43,40 46,29 49,66 51,65 54,40 51,64 51,60 
Україна 5,19 7,01 11,47 17,26 26,32 18,78 18,80 
Німеччина 12,07 12,50 12,55 14,00 15,02 15,95 15,91 
Саудівська Аравія 13,56 14,31 15,96 16,45 21,70 26,47 27,07 
Великобританія 3,55 3,88 4,73 4,83 4,64 3,40 3,53 
Іспанія 6,98 8,14 11,33 15,19 14,83 12,74 12,23 
Франція 4,26 4,18 5,51 6,00 6,45 5,41 5,26 
Австралія 2,25 2,37 2,81 3,02 3,05 3,17 3,78 
Індія 1,65 1,35 1,56 2,06 3,81 2,89 3,89 

Складено автором на основі даних [1].

Країна Роки 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Азербайджан 9,8 17,3 28,3 57,6 76,3 60,7 40,3 
Вірменія 17,0 26,2 39,8 73,4 100,0 82,0 59,8 
Грузія* 3,8 4,3 4,9 4,8 4,2 - - 
Казахстан 4,3 4,1 5,0 7,6 10,4 11,2 8,3 
Киргизстан 8,0 16,2 33,0 110,0 185,0 156,0 118,0
Молдова 22,7 30,6 50,9 93,7 122,0 102,0 72,2 
Таджикистан 23,3 52,6 98,7 250,0 391,0 359,0 269,0 
Туркменістан 0,3 1,5 0,7 2,1 3,1 2,4 1,2 
Узбекистан 24,1 49,1 105,0 345,0 643,0 666,0 512,0 
Росія 109,0 142,0 171,0 209,0 245,0 205,0 167,0 

Таблиця 2. Чисельність громадян, залучених на роботу в Україні з країн
СНД, тис. чол.

* З серпня 2009 р. Грузія вийшла зі складу СНД.
Джерело: [1].
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Сума переказів з України до Молдови становить 23%
ВВП цієї країни, в Таджикистан ще вище — 35% [1].
Природно, для країн�експортерів даний економічний
ефект є позитивним. Україна стала донором для ко�
лишніх країн СРСР не тільки по грошовим переказам,
але й з працевлаштування робітників мігрантів. Дані
табл. 2 показують кількість мігрантів в Україні з країн
СНД за період 2005—2011 рр. З даних таблиці можна
зробити висновок, що кількість робітників�мігрантів з
країн СНД в Україні в 2009 р. зросла більш ніж у 10 разів
у порівнянні з 2000 р. Проте, починаючи з 2010 р., тру�
дових мігрантів з країн СНД стає менше. Дані табл. 2
дозволяють також констатувати, що найбільше робо�
чих мігрантів прибуває в Україну з Узбекистану, Тад�
жикистану, Киргизстану.

Що стосується міжнародної міграційної ситуації в
Україні, то сальдо міграції, постійно збільшуючись
у 2000�ті роки, підвищилося за 2009 р. в порівнянні
з 2000 р. майже на 34 тис. чол. Однак в 2010 р. цей
показник різко скоротився — на 36% [7]. Що сто�
сується росіян, то вони в основному мігрують в
країни Європи і США.

Грошові перекази мігрантів сприяють прискорен�
ню формування фінансової інфраструктури України
та країн СНД. Так, після того, як грошові перекази
мігрантів стали значними, банки України почали
інтенсивно приймати рішення для виходу на цей ри�
нок [1]. Найбільший розрив між офіційною статис�
тикою і неофіційними оцінками характерний для да�
них про кількість іноземних робітників, які знайшли
роботу в Україні. Починаючи з 2008 р., ДМС скоро�
тила кількість дозволів на роботу [4; 5]. Це пояснюєть�
ся потребою залучення мігрантів тієї кваліфікації, яка не�
обхідна, перш за все, для економіки України. Суть полягає
у тому, щоб трудові мігранти не створювали непотрібної
конкуренції на ринку праці громадянам України.

Також за даними ДМС України, на початок 2011 р.
в Україні знаходиться близько 5 млн трудових мігрантів.
При цьому наголошується, що з цих іноземних грома�
дян кількість офіційно працюючих вкрай незначна. Ана�
логічного "множення" вимагають і відомості про гро�
шові суми, що вивозяться з України трудовими мігран�
тами. Згадані кілька мільярдів доларів включають тільки
суму зареєстрованих грошових переказів. Однак у
більшості випадків мігранти відправляють гроші додо�
му через неофіційні канали. Судячи з того, що чи�
сельність нелегальних міжнародних робітників за підра�
хунками завжди набагато перевищувала чисельність
мігрантів, що проживають законно на території Украї�
ни, можна зробити висновок, що транскордонні пере�
кази, здійснювані нелегальними мігрантами, є механіз�
мом легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.

У зв'язку з кризовими явищами в IV кв. 2008 р., за
офіційними даними Національного банку України,
відбулося помітне зниження обсягу грошових переказів
з України, що було обумовлено як скороченням серед�
ньої суми одного переказу в доларовому еквіваленті, так
і зменшенням кількості трансакцій. Також зниження
спостерігалося в цілому за 2009 р. Однак у 2010 р. обся�
ги грошових переказів різко збільшилися і склали на 28%
більше, ніж у 2009 р. Що стосується 2011 р., то за 11 міс.
перевищення до попереднього року склало майже 25%.
Слід зауважити, що це відбувається одночасно зі ско�
роченням кількості робочих мігрантів в Україні. По�
рівняння графіків на рис. 1 і 2 показує, що до 2009 р.
спостерігається кореляція між сумою грошових пере�
казів з кількістю трудових мігрантів.

У 2010 р. ця тенденція припинилася: сума переказів
збільшується, у той час як кількість іноземних робіт�
ників, зайнятих в Україні, скорочується.

ВИСНОВКИ
З вищевикладеного можна зробити висновок про те,

що міжнародна трудова міграція і міжнародний рух ка�

піталу, в особливості грошові перекази, тісно пов'язані
між собою. Є в цьому і позитивні, і негативні сторони.
Негатив полягає в неможливості обліку кількості неле�
гальних мігрантів в країні і відповідно суми грошових
переказів, що відправляються через неофіційні канали.
Позитивна сторона — в тому, що країна походження
мігрантів отримує додаткове джерело валютного дохо�
ду. Це покращує стан платіжного балансу країни�екс�
портера робочої сили. Що стосується країн, що прий�
мають іноземних робітників, то збільшення трудових
ресурсів позитивно впливає на їх економіку і тягне за
собою збільшення обсягу виробництва.
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Рис. 1. Грошові перекази, здійснені через системи

грошових переказів та пошту
(за курсом на зазначені періоди)
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Рис. 2. Кількість трудових мігрантів, зайнятих в Україні

Джерело: [1].
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Трудова міграція відіграє важливу роль для багать�

ох країн світу. Особливо великого значення дана фор�
ма МЕВ набула для країн колишнього соціалістичного
табору в Європі, які вступили до ЄС в середині 2000�х рр.
Румунія, яка приєдналась до ЄС лише в 2007 р., іще не
отримала повноцінного доступу до всіх національних
ринків праці країн ЄС, однак вже зараз демонструє знач�
ний приріст міграції до країн Союзу. Досвід Румунії в
міграційній сфері може бути корисним і для України,
зважаючи на приблизну схожість України та Румунії за
міграційним потенціалом та за стартовими умовами роз�
витку ринків праці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Міжнародна трудова міграція, міграційна політика

окремих країн та регіонів досліджувались рядом украї�
нських та зарубіжних науковців, серед яких, у першу
чергу, варто виділити Дж. Борхаса, А. Вінтерса, А. Гай�
дуцького, С. Дрінквотера, І. Івахнюка, Е. Лібанову,
О. Малиновську, С. Метельова, Д. Рату, А. Румянцева,
О. Старка, А. Філіпенка, Дж. Флореса, Р. Чамі.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Завданням даної статті було проаналізувати зміни,

що відбулись у міграційній історії Румунії після розпа�
ду соціалістичного табору в 1989 р. та вступу Румунії
до ЄС в 2007 р.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОРА
Згідно з даними ОЕСР [1], міграційна ситуація в Ру�

мунії в основному характеризується еміграцією, особ�
ливо після вступу до Європейського Союзу 1 січня 2007
року. Чисельність румунів, які працюють за кордоном,
в 2010 році, за оцінками організації, становила близько
3 млн осіб. Тим не менш, доступ до даних по еміграції
громадян Румунії або осіб, які народилися в Румунії, і
надалі залишається обмеженим.

Офіційно зареєстрована еміграція відображає
тільки невелику частину фактичного відтоку. Кількість
нещодавно зареєстрованих постійних емігрантів у 2010
році склала близько 7,9 тис. осіб, що на 23% більше, ніж
у 2009 році. Краща апроксимація еміграції спостері�
гається за статистикою основних країн призначення.
Наприклад, чисельність румунського населення, яке
проживає в Італії, збільшилась у 2010 році приблизно
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на 80 000 чол. (у загальному 969 000 чол.), а відповідне
зростання в Іспанії склало 33 000 чол. (у загальному
майже 864 300 чол.) [1]. Ці дві країни і надалі залиша�
ються основними країнами призначення для мігрантів з
Румунії.

Національне агентство зайнятості населення є по�
середником при тимчасовій трудової еміграції в рамках
двосторонніх трудових договорів. Зараз діють лише
п'ять з тринадцяти підписаних угод: з Німеччиною (про
сезонних робітників і студентів), а також із Францією і
Швейцарією (про обмін стажерами). До цих пір найб�
ільше договорів про посередництво у працевлаштуванні
підписано з Німеччиною, оскільки обмеження на дос�
туп до ринку праці для румунських робітників все ще
залишаються в силі. Крім того, коли в Іспанії в серпні
2011 року знову запровадили механізми трансмісії для
румунських робітників, Двостороння угода "Про зай�
нятість і працевлаштування в сільському господарстві"
стала знову актуальною. У 2010 році число договорів про
посередництво у працевлаштуванні залишалася при�
близно такою ж, як у 2009 році, — на рівні 110 100, тоб�
то на 1 000 менше, ніж в 2009 році, але більш вдвічі
більше, ніж у 2008 році [1].

За даними Управління імміграції Румунії, чи�
сельність іммігрантів в Румунії збільшилася на 10% про�
тягом 2009—2010 рр., що загалом складає 97400 чол. і
становить менше 5% від загальної чисельності населен�
ня. Близько 60% іммігрантів, які не є громадянами ЄС, в
основному є громадянами Молдови (18%), Туреччини
(9%) і Китаю (7%).

У період економічного спаду, уряд Румунії намагав�
ся урегулювати притік іммігрантів шляхом скорочення
квот на робочі дозволи — до 8 000 в 2009 і 2010 роках в
порівнянні з 15 000 в 2008 році. Насправді ж, кількість
дозволів, виданих у 2009 і 2010 рр., також була нижчою,
ніж ця цифра. За даними Управління Імміграції Румунії,
4200 робочих дозволів, які було видано в 2009 році, —
це більш ніж на 60% менше, ніж у попередньому році.
Подальше зниження було зафіксовано в 2010 році, коли
було видано майже 3000 дозволів, що становить менше
40% дозволеної квотою кількості. Робочі дозволи в ос�
новному були видані постійним (77%) і відрядженим
працівникам (13%). Більшість робітників�іммігрантів
приїхали з Туреччини (21%) і Китаю (18%). У 2011 році
квота на робочі дозволи була встановлена на рівні 5500
[1].
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У 2010 році в Румунії було представлено майже 890
клопотань про надання притулку — невелике зростан�
ня в порівнянні з 2009 р. (830). Основними країнами по�
ходження заявників були Афганістан, Молдова та Па�
кистан. Попередні дані за 2011 прогнозують подальше
збільшення кількості заяв про надання притулку.

У другій половині 2011 року було схвалено ряд по�
правок до Закону "Про іноземців": вони адаптують ру�
мунське законодавство в рамках міграційної політики
ЄС та Шенгенської угоди. Допуск Румунії до Шенгенсь�
кої системи, який спочатку мав відбутись у березні 2011
року, було відкладено.

Нове законодавство відображає низку Директив ЄС,
а саме — "Блакитна карта", "Санкції роботодавця", "По�
вернення" і директива під назвою "Довгострокові рези�
денти", директиви про возз'єднання сім'ї і відряджених
працівників, а також регулювання загального Візового
кодексу. Інші зміни стосуються реалізації законодав�
ства ЄС в області свободи переміщення, причому вже
визнано розширення прав громадян ЄЕП (у тому числі,
громадян Швейцарії) і відміни обов'язкової реєстрації
громадян ЄС та членів їх сімей [1].

Крім того, нове законодавство передбачає видачу
особистих ідентифікаційних номерів всім іноземцям у
Румунії, в тому числі особам, які шукають притулку, для
доступ до соціальних послуг, включаючи охорону здо�
ров'я, освіту та соціальну допомогу, та виконання пра�
вових зобов'язань.

Інші зміни включають жорсткі вимоги до видачі
бізнес�віз і спрощення процедур видачі дозволів на пра�
цевлаштування. Також було внесено поправки до режи�
му імміграції відряджених працівників, разом зі ство�
ренням спеціальної візи та відновлення випробування
ринку праці переведеними працівниками, які хочуть про�
довжувати постійно працювати у того ж роботодавця.
Зараз спостерігається сприяння зміні статусу з навчан�
ня до працевлаштування за умови договору про повний
робочий день, так само як і до навчання.

Національна стратегія Румунії у справах імміграції
на період 2011—2014 рр. була прийнята в травні 2011
року. Його основними завданнями є наступні: сприян�
ня легальній імміграції, посилення контролю над неле�
гальною імміграцією, розробка національної системи
притулку та інтеграції іноземних громадян [1].

Водночас такі заходи по контролю за імміграцією
при зростаючих обсягах еміграції та при від'ємному при�
родному приросту населення, призводить до наявності

стабільно високого негативного приросту населення в
країні в 2000—2010 рр. (табл. 1).

Як видно з таблиці 1, офіційна чиста міграція не є
ключовим фактором, що негативно впливає на скоро�
чення населення в Румунії, однак, якщо врахувати ком�
понент нелегальної міграції, а також те, що природний
приріст населення в країні продовжує залишатись не�
гативним і його абсолютні значення постійно зростають,
відсутність ефективної міграційної політики стає фак�
тором, що потенційно може загрожувати національній
безпеці країни.

Показник зайнятості серед осіб іноземного поход�
ження в країні стабільно перевищує аналогічний показ�
ник серед місцевого населення. Ця тенденція лише укр�
іплювалась впродовж 2005—2010 рр. (табл. 2).

З одного боку, така тенденція може свідчити про те,
що іммігранти складають значну конкуренцію місцево�
му населенню при пошуку роботи, з іншого боку, зважа�
ючи на досить невисокі параметри безробіття в країні
(7,3% в Румунії [1], при середньому показнику по краї�
нам ЄС в 2011—2012 рр. — 10—11% [8]), дозволяє ствер�
джувати, що Румунія іще не до кінця використовує свої
можливості по залученню робочої сили з�за кордону.
Загалом же середній рівень безробіття в Румунії скоро�
тився з 7,2% в 2001—2005 рр. до 6,7% в 2006—2010 рр. [1].

Міжнародна міграція румун є відносно новим фе�
номеном, а фактична кількість трудових мігрантів
(включно з нелегальними) не може бути визначена дос�
теменно. Тим не менш, зацікавленість в аналізі цього
явища, його причин та наслідків, механізму міграції,
країн призначення стабільно викликає досить значний
рівень зацікавленості серед науковців.

У кінці 2006 р. Фундація Сороса [3] започаткувала
перше національне дослідження міграції румунських
громадян за кордон. Дослідження включало в себе
кількісний та якісний аналіз міграції з Румунії після 1989
р. У березні 2007 р. було проведене друге дослідження
[4], в якому було проаналізовано успішні зміни відпові�
дних законів та виконання своїх зобов'язань держав�
ними установами, а також наслідки цих змін. Досліджен�
ня продемонстрували, що понад одна третя домогоспо�
дарств, тобто близько 2,5 млн одиниць, мали принаймні
одного члена родини за кордоном, починаючи з 1989 р.
Частка осіб віком від 18 до 59 р., які працювали за кор�
доном з 1989 р., складала 12% [2].

Перша фаза міграції з Румунії припадала на період
1990—95 рр. і характеризувалась тим, що еміграційний
рівень в країні зростав щороку на 0,5%. Це був період
первинного вивчення румунами Європи, які відправля�
лись туди в пошуках роботи, а також більш високого
рівня заробітної плати, причому майже 20% мігрантів з
країни після поїздки до Європи перенаправляли свій
напрямок міграційного руху до Ізраїлю. На початку 90�
х рр. Ізраїль та Туреччина залишались основними цент�
рами тяжіння трудових мігрантів з Румунії. Наступни�
ми за важливістю напрямами міграції виступали Італія,
Німеччина та Угорщина.

Другий етап міграційного руху румун припадав на
1996—2001 рр. з показником тимчасової еміграції на рівні
0,6—0,7% [2]. На цьому етапі починає відчутно зростати
привабливість Італії для румунських громадян, які праг�
нули працювати за кордоном. Ізраїль на даному етапі
продовжував залишатися другою за привабливістю краї�
ною. На цій стадії до п'яти популярних серед румун країн
з першого етапу додались іще Канада та Іспанія.

Після отримання доступу до Шенгенської зони в
січні 2002 р. процес міграції пришвидшився. Робота за�
кордоном стає масовим явищем, а частка тимчасової
еміграції починає варіюватись від 1 до 2,8% [2]. Знову
змінюється ієрархія міграційних преференцій. Італія
укріплює своє домінуюче становище серед країн при�
значення для мігрантів з Румунії, на неї тепер припадає
50% міграційних потоків. На друге місце виходить іспан�
ський напрям міграції.

Компоненти 
зростання 
населення 

2000 2005 2009 2010 

Загалом -1,1 -2,2 -1,7 -2,3 
Природній 
приріст 

-0,9 -1,9 -1,6 -2,2 

Чиста міграція -0,2 -0,3 -0,1 0,0 

Таблиця 1. Компоненти приросту населення в Румунії в
2000—2010 рр.

(одиниць на 1 000 населення країни) [1]

Показники 2005 2009 2010 
Рівень зайнятості населення 

Чоловіки (місцеве населення) 63,7 65,2 65,7 
Чоловіки (іноземного походження) 76,2 78,1 82,8 
Жінки (місцеве населення) 51,5 52,0 52,0 
Жінки (іноземного походження)  59,6 56,1 

Рівень безробіття населення 
Чоловіки (місцеве населення) 8,1 8,0 8,2 
Чоловіки (іноземного походження) - - - 
Жінки (місцеве населення) 6,8 6,2 6,9 
Жінки (іноземного походження)    

Таблиця 2. Показники ринку праці Румунії
в 2005—2010 рр. (у %) [1]
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Вибір на користь роботи за кордоном значною мі�
рою залежить від категорії громадян. Так, молоді люди
є більш схильними до роботи за кордоном у порівнянні
зі старшим поколінням, чоловіки більшою мірою залу�
ченні до процесу еміграції у порівнянні з жінками. Для
чоловіків у віці 18—59 рр. від'їзд за кордон був найбільш
характерним для сільських районів. Для жіночої міграції
характерна своя структура. Так, жінки віком від 18 до
29 рр. в сільських районах виїжджають на роботу за�
кордон більш інтенсивно, ніж жінки аналогічної віко�
вої групи з міст. Натомість, тимчасова трудова міграція
жінок віком 30—59 рр. є більш поширеною для житель�
ок міст, ніж сіл.

Виїзд на роботу за кордон є чітко регіоналізовани�
ми. В "дошенгенський" період 1996—2001 рр. тимчасова
міграція була відносно рівномірно розподіленою між
найбільшими регіонами Румунії — Валахією, Молдавією
та Трансільванією. Після 2001 р. Молдавський регіон
Румунії став найбільшим експортером робочої сили,
наступними ж регіонами за кількістю мігрантів стали
Валахія та Трансільванія. Бухарест та Доброгеа харак�
теризувались відносно меншими рівнями еміграції на
всіх етапах еміграції. Регіоналізація тимчасової еміг�
рації відзначається не лише відмінністю в інтенсивності,
а й структурою міграційних потоків, коли для різних
регіонів характерні різні напрями призначення міграції.

Дослідження К. Гуілмото та Ф. Сандорна [5] відзна�
чає роль еміграції у створенні міграційних мереж, які
займають також ключове місце і для Румунії. Важливо
також відзначити, що для окремих країн характерні
різні типи міграційних мереж. Так, для міграції в Іспа�
нію використовується "мережа рідні", для Італії — "ме�
режа друзів та рідні", "мережі іноземних друзів" ха�
рактерні для міграції до близьких країн, таких як Ту�
реччина та Угорщина, участь посередницьких фірм у
працевлаштуванні румун за кордоном є характерною
передусім при виїзді до Німеччини, Ізраїлю та Греції.

Основними сферами зайнятості для румун закордо�
ном є будівництво, послуги домогосподарок, а також
сільське господарство. Нелегальна за нятість за кордо�
ном є найбільш характерною для роботи в приватних
домогосподарствах та в сільському господарстві. Прак�
тика незаконної зайнятості є значно вищою в Туреччині
та Італії, а для Німеччини, Греції, Ізраїлю, Канади та
США було характерним переважно легальне працев�
лаштування.

Згідно дослідження М. Константінеску [6], для Ру�
мунії після 1989 р. характерними є такі типи міграції:

— міграція етнічних німців, угорців, а також євреїв
на історичну батьківщину, що було характерним для
перших років після 1989 р. Сприяло такому типу міграції
також і імміграційна політика країн�призначення
(Німеччини, Угорщини, Ізраїлю);

— циклічна короткострокова міграція з торговою
метою (країни колишньої Югославії, Польща, Туреч�
чина, Угорщина, Молдова);

— постійна міграція до традиційних країн імміграції
була характерною для всього періоду після розвалу
"соціалістичного табору". Однак, міграція до Канади,
США, Австралії та Нової Зеландії значною мірою за�
лежить від критеріїв селекції, які розробляються прий�
маючими країнами відповідно до їхніх потреб;

— міграція контрактних робітників характеризуєть�
ся легальним перетином кордону, а також офіційним
проживання в країні призначення в період зайнятості.
Переважними країнами призначення в даному разі вис�
тупають Німеччина та Іспанія; виїзд робітників перед�
бачає залучення посередницьких фірм, які забезпечу�
ються працевлаштування, що є характерним для еміг�
рації в Ізраїль. Даний тип міграції може бути пов'яза�
ним також з індивідуальною зайнятістю по контракту
без легального посередництва;

— особливим видом міграції також стає міграція з
метою навчання;

— для легальної міграції досить часто характерним
є залучення висококваліфікованих робітників до роз�
винутих країн Європи та Північної Америки [2].

Дослідження, проведене В. Грігорасом [7], проде�
монструвало, що близько 7% домогосподарств отриму�
ють дохід від міжнародної міграції, а 5% зазначили, що
завдяки міграційним надходженням їхній рівень добро�
буту в 2000�х рр. покращився. Близько 10% [2] від за�
гальної кількості всіх типів інвестицій, що були здійснені
в Румунії, були зроблені на кошти мігрантів.

У структурі витрат, на які спрямовуються кошти
мігрантів, на першому місці знаходяться капіталовк�
ладення у нерухомість (розширення, модернізація або
ж придбання нового), далі слідує купівля споживчих
товарів, а також інших довготермінових активів (на�
приклад, автомобілів). Домогосподарства, в яких при�
сутні мігранти, в середньому характеризуються
більшою кількістю довгострокових активів, ніж домо�
господарства, в складі яких немає робітників за кор�
доном.

Спрямування міграційних надходжень значною
мірою також залежало від регіонів походження міграції.
Кошти робітників з сільських районів інвестуються пе�
реважно в активи сільського господарства, в той час як
робітники з міст інвестують в інші типи ділової актив�
ності. Для значною кількості румун, що повертаються
за�за кордону, характерним є використання отриманих
коштів з підприємницькою метою. Загалом, доля під�
приємців серед колишніх мігрантів є більш високою, ніж
у середньому серед громадян Румунії.

ВИСНОВОК
Про розвиток міжнародної трудової міграції в Ру�

мунії в значних масштабах можна говорити, починаючи
з 1989 р. З того часу вона стала вагомим фактором, що
визначає економічний розвиток країни. Незважаючи на
ряд негативних моментів в регулюванні імміграції,
досвід, зокрема і негативний, міграційного управління
в Румунії може бути врахований Україною при впровад�
женні її власної стратегії міграційної політки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ситуації загострення конкуренції, під впливом гло�

балізаційних процесів у національній економіці, на усіх
ринках, на яких позиціонуються вітчизняні підприєм�
ства, чи не єдиним способом забезпечення їх конкурен�
тоспроможності та конкурентостійкості за обмежених
ресурсів (переважно матеріальних та фінансових) є но�
вовведення або інновації, а відтак і система управління
інноваційними процесами на підприємстві і, зокрема,
такий її ключовий елемент, як стратегія інновацій, яка,
перефразуючи влучне зауваження Брюса Д. Хендерсо�
на (1915—1992), засновника групи Бостонської консал�
тингової групи, автора матриці БКГ, — полягає у "по�
шуку плану (напряму — перефразування автора) дій по
створенню, розвитку і закріпленню конкурентних пе�
реваг підприємства" [10], його високої конкурентосп�
роможності на основі інновацій.

Це обумовлено тим, що в сучасних умовах спряму�
ванню зусиль, тобто вектору на використання інновацій
для досягнення стратегічної конкурентної переваги як
на рівні підприємств, так і на рівні країн немає альтер�
нативи. І як зауважує в своїй фундаментальній праці
"Конкуренція" відомий теоретик зі стратегічного менед�
жменту Майкл Портер: "при тому, що існує чотири види
конкурентних стратегій — на основі "чинників" (природ�
них ресурсів, дешевої робочої сили тощо), інвестицій,
інновацій і багатства (накопичених ресурсів),  — еконо�
мічного домінування досягають лише ті країни (і фірми
— доповнення автора), які конкурують на основі інно�
вацій" [7]. А відтак, використання інновацій як основи
для досягнення стратегічної конкурентної переваги ус�
іма науковцями сьогодні приймається як аксіома.

У цьому контексті необхідно відмітити, що підприє�
мствам для підвищення прибутковості свого бізнесу (чи
вужче — виробництва1) окрім власне інвестування
коштів у великих розмірах у здійснення досліджень та
розробок (у науково�дослідницьку та інноваційну
діяльність) насамперед треба забезпечити їх ефективне
використання у відповідності до найбільш адекватної
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інноваційної стратегії, яка, наприклад, у формі так зва�
ної "кривої профілю інноваційної стратегії" будь�яко�
го рівня вказуватиме основні напрями та рівень пропо�
нування інновацій (за принципом 4�х дій2) щодо бізнесів
підприємства, щодо формуючих їх бізнес�процесів (ла�
нок ланцюжка вартості) та щодо складових�факторів
останніх, які (напрями та рівні пропонування інновацій)
мають визначатися згідно критерію їх віддачі за рівнем
зростання обсягів виробництва та продаж, прибутків,
частки ринку тощо. Оскільки, як показує практика і про�
ведені дослідження (зокрема, американським науко�
вцем, професором Масачусетського університету Гре�
хемом Морби [20, с. 20—24], прибутковість виробницт�
ва, бізнесу та підприємства залежить не стільки від аб�
солютних затрат на НДДКР, як від забезпечення їх
ефективного використання згідно із обраною найбільш
раціональною стратегією довгострокового наукового та
технологічного розвитку. Відтак, питання ідентифікації
та вибору для конкретного підприємства в певній ситу�
ації (детермінованій за його соціально�економічними та
інноваційними цілями та конкретизуючими їх завдання�
ми, з одного боку, та параметрами детермінант іннова�
ційного розвитку (і у першу чергу, таких специфічних
факторів, як науково�технічний кадровий потенціал,
стан дослідно�експериментальної бази, стан нематері�
альних активів та наявність доробку у вигляді резуль�
татів вже виконаних НДДКР, структура продукції, що
виробляється із врахуванням частки ринку і стадій ЖЦ,
наявність загроз технологічного та функціонального
заміщення), з іншого) адекватної інноваційної стратегії
є ключовим питанням стратегічного управління підприє�
мством загалом, та його інноваційними діяльністю і роз�
витком зокрема, в межах складної системи забезпечен�
ня його конкурентоспроможності в динамічному рин�
ковому середовищі.

Проблемі управління стратегічним та інноваційним
розвитком підприємств присвячено праці багатьох за�
кордонних та вітчизняних науковців. Серед закордон�
них науковців, що займалися цією проблемою, варто

______________________________
1 Тут зазначимо, що виробництво і його продукт стають бізнесом лише тоді, коли вони задовольняють певну потребу на ринку,

фактом чого є його реалізація на ринку споживачеві. Без реалізації виробництво і його продукт не є бізнесом, який приносить його
організатору — підприємству прибуток, що і є фінансовою метою будь�якої стратегії підприємства.

2 Пояснення щодо  "кривої профілю інноваційної стратегії" та "моделі 4�х дій" див. попередні публікації автора з цієї проблематики.
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назвати І. Ансоффа, П. Друкера, М. Портера, К. Фріме�
на, Й. Шумпетера, І. Роджерса, Ф. Никсона, Р. Капла�
на, Д. Нортона, Б. Санто, Дж. Стрікленда, Б. Твисса, А.
Томпсона, В. Аньшина, О. Виханского, Р. Фатхутдино�
ва, А. Пригожина та інших.

Значний внесок у розробку проблеми управління
стратегічним та інноваційним розвитком підприємств
зробили й вітчизняні науковці: Л.Л. Антонюк, Ю. Ба�
жал, О. Василенко, А. Гриньов, М. Йохна, С. Ілляшен�
ко, Л. Нейкова, О. Кузьмін, І. Павленко, А. Пересада,
В. Стадник, Д. Череваньов, Н. Чухрай, В. Чубай, В. Фе�
доренко, В. Шматько та інші.

Однак, широкий спектр питань, які стосуються
змісту та шляхів удосконалення управління інновацій�
ною діяльністю підприємств у стратегічному контексті
їх функціонування та розвитку, ще недостатньо дослі�
джені, вивчені та з'ясовані. Зокрема, це питання щодо
визначення та позиціонування інноваційної стратегії як
засобу в межах системи і механізму забезпечення кон�
курентоспроможності підприємства; питання її (стра�
тегії інновацій) змісту, формування, представлення
(візуалізації, зображення) та реалізації; питання визна�
чення, оголошення і організації реалізації (втілення в
практику бізнесу підприємства) та управління інновац�
іями на підприємстві за допомогою збалансованих пор�
тфелів інноваційних стратегій; питання методики оцін�
ки стратегічного інноваційного потенціалу підприєм�
ства; питання формування збалансованих портфелів
інноваційних стратегій та ефективної системи управлі�
ння інноваційним розвитком підприємства на їх основі;
питання формування конкурентостійких бізнес�моде�
лей на основі інновацій тощо. Все це обумовлює не�
обхідність та актуальність нашого дослідження. Деякі
із цих питань було розглянуто нами в попередніх публ�
ікаціях із даної проблематики.

 Метою цієї розвідки є дослідження конкретних за�
ходів та визначення принципів і методів генерації, пред�
ставлення та вибору стратегій загальної інноваційної
поведінки та формування портфеля інноваційних стра�
тегій підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Отже, зазначимо, що сучасне підприємство може
досягнути стійкого конкурентного успіху в бізнесі лише
на основі обмеженого переліку ключових факторів ком�
петентності, які повинні бути покладені в основу його
стратегій забезпечення конкурентоспроможності та
розвитку як фактори успіху в галузі, якими повинно
володіти підприємство. У контексті лібералізації украї�
нської економіки та процесів глобалізації, які її досить
активно зачіпають останнім часом, ми виділимо такі
ключові фактори, які дозволять досягти конкурентних
переваг3 вітчизняним підприємствам за цих умов:

— активне використання (запровадження) інновац�
ійних бізнес�моделей (наприклад, створення інновацій�
ної цінності [15]);

— можливість швидкої адаптації бізнес�моделі (а в
межах неї — внутрішніх бізнес�процесів) і стратегії
підприємства до нових можливостей і умов ринків та
технологій тощо, які швидко змінюються;

— обмеження кількості компетенцій та ланок лан�
цюжка створення вартості підприємством (ланок вар�
тості підприємства) і вибір найбільш значимих (ключо�
вих) для підприємства компетенцій, або тих із них, за
якими підприємство випереджає конкурентів (унікаль�
них), при одночасній передачі інших ланок в аутсорсинг
зовнішнім виконавцям;

— збереження технологічного лідерства (лідерства
у розвитку та впровадженні інноваційних товарів);

— застосування інноваційних методів маркетингу з
метою ефективного впливу на цільові сегменти ринку
(споживачів) для забезпечення прибутку;

— розробка ланцюжка вартості з урахуванням особ�
ливостей галузі діяльності підприємства, з акцентом на
отримання конкурентної переваги за рахунок лідерства
за витратами, на основі диференціації або на основі оп�
тимального співвідношення ціни і якості чи створення
інноваційної цінності.

При цьому основним ключовим фактором успіху
сучасних підприємств серед вищеперерахованих фак�
торів, на нашу думку, є безперервне інноваційне онов�
лення бізнес�моделі (як способу отримання прибутку
від діяльності підприємства).

Конкретні засоби та побудовані на них заходи4 за�
безпечення конкурентоспроможності повинні бути
спрямовані на реалізацію підприємством (менеджмен�
том підприємства) вказаних (і не тільки, повніший пе�
релік КФУ нами подано в праці [6, с. 24—25, 35—37, 48])
факторів успіху як в окремих функціональних видах
діяльності підприємства із забезпечення його бізнесу,
так і в бізнесі загалом (як в спеціалізованому, так і ди�
версифікованому), що у підсумку має забезпечити кон�
курентну перевагу підприємства або на основі мінімаль�
них витрат, або на підставі диференціації за різними
параметрами (що визначається засобами диференці�
ації), або за умов оптимізації витрат, або на основі упе�
редження (створення інноваційної цінності) в глобаль�
ному чи сфокусованому діапазоні діяльності.

При формуванні стратегічного набору/портфеля
інноваційної стратегії ми виходимо із того, що, як на наш
погляд, з одного боку, стратегія інновацій є загальною
комплексною стратегією, яка пронизує усі інші стратегії
стратегічного набору підприємства та задає їм імпера�
тив щодо інноваційного шляху вирішення проблем дов�
гострокового характеру, пов'язаних із забезпеченням
конкурентоспроможності підприємства на основі отри�
мання ним конкурентних переваг в усіх ланках ланцюжків
вартості різних видів його бізнес�діяльності і забезпечен�
ня на цій основі його тривалої та майбутньої прибутко�
вості. І в такому статусі інноваційна стратегія (в 3�х іпо�
стасях), як інструмент — є логічною моделлю, як процес
— фактично формує логіку, а як мета (результат) — є
власне певною логікою поведінки підприємства, що виз�
начає і задає напрями інновацій, а точніше інвестицій в
інновації за ключовими факторами успіху в бізнесі, з ме�
тою забезпечення конкурентоспроможності та розвит�
ку підприємства (як в окремих галузево�ринкових сегмен�
тах бізнесу, так і загалом) на тривалу перспективу.

А з іншого боку — це вузька функціональна страте�
гія, що зазвичай розглядається як стратегія НДПКР, у
якій обгрунтовуються конкретні інновації на під�
приємстві. І в цьому контексті/статусі , залежно від по�
треб та можливостей підприємства здійснювати повний
обсяг робіт із досліджень та розробок інновацій, або
взагалі за умови відмови від проведення власних
НДПКР, вибір логіки поведінки щодо організації підси�
стеми НДПКР стосовно інновацій, інноваційного про�
цесу на підприємстві доцільно здійснювати серед таких
можливих стратегічних альтернатив: а) замовлення на
проведення НДПКР щодо певних інновацій сторонній
організації; б) придбання патентів та ліцензій; в) прове�
дення НДПКР на коопераційній основі; г) купівля про�
екту або технології, які готові до впровадження; д) про�
ведення досліджень власними силами; е) відмова від
інновацій.

______________________________
3 Зазначимо, що конкурентоспроможність визначається різними чинниками, які можуть проявитися в конкурентних перева�

гах  на основі заходів, які у підсумку класифікуються за такими базовими стратегічними підходами: мінімізація витрат, диференц�
іація, оптимізація витрат і створення інноваційної цінності. Відтак, формування конкурентних переваг трансформується в завдан�
ня адаптації підприємства до змін конкурентного середовища, що дає змогу швидше і точніше визначити напрями і засоби підви�
щення конкурентоспроможності підприємства.
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При цьому, зазначимо, що власні конструк�
торсько�технологічні розробки (інновацій) зав�
жди сприяють зміцненню конкурентоспромож�
ності підприємства, а відтак зростанню його при�
бутковості завдяки інноваціям, що зазвичай
спрямовуються на:

— забезпечення зниження собівартості про�
дукції за рахунок досконаліших матеріально�
технічних ресурсів та їх ефективного викорис�
тання, а також більш якісних виробничо�техно�
логічних процесів;

— забезпечення нарощування обсягів вироб�
ництва та продажу продукції, яка користується
попитом, на діючих або на новостворюваних і
продуктивніших потужностях;

— створення нових умов для виробництва
нових, конкурентоспроможних продуктів тощо.

Відтак, для стратегічного набору вузької,
власне функціональної інноваційної субстра�
тегії, що визначає логіку поведінки підприємства
щодо здійснення НДПКР, можна запропонува�
ти такі субстратегії та їх альтернативи,
серед яких зазвичай і здійснюється стра�
тегічний вибір.

1. Субстратегія "пріоритетні дослід�
ження та розробки". Альтернативи: збіль�
шення асигнувань; стабілізація асигну�
вань; зниження асигнувань; одночасне
проведення фундаментальних досліджень
і розробок; створення нової продукції;
створення нової технології тощо.

2. Субстратегія "технологічні інновації
(розробки, проекти)". Альтернативи:
вдосконалення діючої технології;
підтримка діючої технології; використан�
ня чужої технології тощо.

3. Субстратегія "розвиток (вдоскона�
лення) потужностей (проекти)". Альтер�
нативи: створення нових потужностей;
підтримка існуючих потужностей; розши�
рення існуючих потужностей; удосконалення робочих
місць; введення змін в організацію виробництва; згор�
тання раціоналізації; концентрація та централізація ви�
робництва; децентралізація та створення невеликих ви�
робництв; децентралізація системи управління вироб�
ництвом.

4. Субстратегія "розробки (інновації) стосовно
якості та продуктивності". Альтернативи: використан�
ня концепції "груп якості"; "суперавтоматизація" (впро�
вадження робото�комп'ютерної технології); система
управління якістю виробництва тощо.

5. Субстратегія "розвитку / скорочення підсистеми
НДПКР на підприємстві". Альтернативи: замовлення на
проведення НДПКР щодо певних інновацій сторонній
організації, придбання патентів та ліцензій, проведен�
ня НДПКР на коопераційній основі, купівля проекту або
технології, які готові до впровадження, проведення дос�
ліджень власними силами, відмова від інновацій.

Однак, окрім того, що, згідно нашої парадигми,
стратегія інновацій є не тільки суто вузькою функціо�
нальною стратегією, що зазвичай розглядається як стра�
тегія НДПКР, у якій обгрунтовуються конкретні інно�
вації на підприємстві, вона є і загальною комплексною
стратегією, яка пронизує усі інші стратегії стратегічно�
го набору підприємства та задає їм напрям�імператив
щодо інноваційного шляху вирішення проблем довгос�
трокового характеру, пов'язаних із забезпеченням кон�
курентоспроможності підприємства на основі отриман�
ня ним конкурентних переваг в усіх ланках ланцюжків
вартості різних видів його бізнес�діяльності і, на цій ос�
нові його тривалої прибутковості.

Відповідно, можна і необхідно окремо запропо�
нувати до вибору й альтернативні варіанти субстра�
тегій комплексної інноваційної стратегії щодо визна�

чення змісту (спрямованості) інших складових (харак�
теристик) його діяльності та розвитку, які, у тій чи
іншій мірі, або залежать від інновацій, інноваційного
процесу на підприємстві (забезпечуються ним), або
його (цей процес та власне й тип самих інновацій) виз�
начають:

— щодо типу інноваційного процесу на підприємстві
можливі альтернативи реалізації інноваційного проце�
су на підприємстві: донорство, прогресивність, адапта�
ція, спекуляція;

— альтернативи інноваційної стратегії щодо вибо�
ру способів задоволення потреб покупців на ринку: інно�
ваційна стратегія удосконалення; стратегія заміни; стра�
тегія комбінування; стратегія створення абсолютно но�
вих, невідомих до цього видів продукції на основі ство�
рення нових видів деталей, відкриття нових способів їх
дії та взаємодії, нових властивостей;

— альтернативи спрямування здійснення інновацій
у питанні забезпечення обраного варіанту розширення
обсягів певного бізнесу залежно від привабливості рин�
ку (у т. ч. за стадією життєвого циклу продукту цього
бізнесу) та конкурентоспроможності підприємства на
ньому: інноваційна стратегія стрімкого зростання об�
сягів певного виду діяльності (обсягів виробництва пев�
ного виду продукції, кількості видачі (продажу) ліцензій
тощо); стратегія уповільненого зростання обсягів пев�
ного виду діяльності; стратегія утримання стабільного
обсягу певного виду діяльності на базовому для підприє�
мства рівні; стратегія уповільненого скорочення обсягів
певного виду діяльності; стратегія стрімкого скорочен�
ня обсягів певного виду діяльності;

— альтернативи інноваційної стратегії щодо вибо�
ру характеру (спрямованості) дій: наступу (активного,
помірного); оборони; відступу;

Середні
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Рис. 1. Стандартні загальні стратегії інновацій для
диверсифікованого підприємства

Рис. 2. Матриця вибору загальної інноваційної стратегії
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— альтернативи інноваційної стратегії щодо обран�
ня моделі інноваційної поведінки підприємств: маркетин�
гові (пасивні) — репозиціонування товару, вихід на нові
цільові ринки, інновації в питаннях цінової, збутової,
комунікаційної, рекламної політики тощо; технологічні
(активні) — технологічного лідерства (якщо технологія,
що закладена у новому продукті або послузі, є цілком
новою для ринку) та стратегії імітування (якщо техноло�
гічна ідея використовується певним підприємством впер�
ше, однак, при цьому, для ринку загалом вона вже є відо�
мою). Варіанти імітаційної стратегії: "слідування за ліде�
ром", "копіювання", "залежності", "вдосконалення";

— альтернативи інноваційної стратегії щодо питан�
ня вибору міри охоплення підприємством усіх ланок

інноваційного процесу: стратегії з акцентом на прове�
дення НДДКР, які визначають принципи запозичення
ідей, порядок інвестування НДДКР, характер взаємоз�
в'язку із існуючими продуктами та бізнес�процесами на
підприємстві (можливі альтернативи: ліцензійна, лідер�
ства у дослідженнях, слідування життєвому циклу, па�
ралельної розробки, випереджувальної наукоміст�
кості); стратегії впровадження і адаптації нововведень
на підприємстві, які визначаються щодо методів та по�
рядку оновлення виробництва, виведення продуктів на
ринки, використання технологічних переваг тощо (мож�
ливі альтернативи: стратегії підтримки продуктової
лінійки, ретронововведень, збереження технологічних
позицій, продуктової та технологічної імітації, стадій�

Таблиця 1. Формування портфелів інноваційних стратегій підприємства
(умовні приклади)*

*Джерело:  [1, с. 294—295].
** Тут розглядаються лише крайні варіанти параметрів факторів інноваційного розвитку: високі та низькі.

Загальні с/е та 
інноваційні 

цілі 
підприємства 

Інноваційні 
завдання, які 
випливають із 

цілей 

Перелік та рівень** детермінант 
(факторів) інноваційного розвитку 

підприємства 

Складові портфеля 
інноваційних стратегій в 

контексті заданих параметрів 
цілей (завдань) та детермінант 

інноваційного розвитку 
підприємства 

1 2 3 4 
Зростання 
масштабів 
виробництва: 
стрімке 
зростання 
 
 
 
Зростання 
частки нової 
продукції, 
продукції на 
стадії зростання 
та виведення на 
ринок: темпи 
зростання вищі 
за середні 

Кардинальне 
оновлення та 
збільшення 
кількості 
одиниць 
виробничого 
обладнання, 
розробка нових 
видів продукції 
та процесів, 
впровадження 
стратегічних 
інновацій 

 Частка науково-технічних 
працівників у загальній чисельності 
персоналу вище середнього рівня; 

 наявність дослідно-
експериментального виробництва; 

 наявність доробку власних 
НДДКР; 

 основний обсяг продукції 
знаходиться на стадіях зростання та 
виведення на ринок; 

 відсутність загроз технологічного 
та функціонального заміщення. 

Стратегії: 
випереджаючої науковомісткості, 
лідерства у дослідженнях, 
радикального випередження. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Відсутність кадрового науково-
технічного потенціалу; 

 відсутність дослідно-
експериментального виробництва; 

 мала частка на ринку; 
 відсутність загроз технологічного і 

функціонального заміщення та 
стадійного переходу. 

Стратегії:  
продуктової та процесної імітації, 
ліцензійна, вертикального 
запозичення. 
 

Збільшення 
частки на ринку 
 
Мінімальні 
строки 
виведення нової 
продукції на 
ринок 

Підвищення 
технічного 
рівня 
виробництва, 
підвищення 
конкурентоспро
можності 
продукції, 
зниження 
витрат 
виробництва 

За високого рівня факторів 
інноваційного розвитку 
 

Стратегії:  
технологічної узгодженості, 
паралельної розробки, лідерства у 
дослідженнях, випереджаючої 
наукомісткості 

За низького рівня факторів 
інноваційного розвитку 

Стратегії:  
ліцензійна стратегія, слідування за 
ринком, продуктової та процесної 
імітації, технологічної 
узгодженості. 

Стабілізація 
становища на 
ринку 
 
Оптимальна 
структура 
продукції за 
стадіям ЖЦ 

Підтримка 
високого 
технічного 
рівня продукції 
та технологій, 
забезпечення 
відповідності 
ЖЦП циклам 
НДДКР  

За високого рівня факторів 
інноваційного розвитку 
 

Стратегії:  
очікування лідера, слідування за 
ринком, слідування ЖЦ, 
випереджаючої наукомісткості. 

За високого рівня факторів 
інноваційного розвитку 
 

Стратегії:  
збереження технологічних 
позицій, ліцензування, слідування 
за ринком, технологічної 
узгодженості, вертикального 
запозичення. 

Освоєння нових 
ринків 

Розробка 
диференційован
их продуктів та 
процесів, 
науково-
технічне 
забезпечення 
процесів 
виведення 
товарів на 
ринок 

За високого рівня факторів 
інноваційного розвитку 
 

Стратегії:  
стадійного переходу, лідерства в 
сфері досліджень, 
випереджувальної наукомісткості, 
радикального випередження. 

За високого рівня факторів 
інноваційного розвитку 

Стратегії:  
ліцензування, технологічної 
узгодженості, слідування за 
ринком. 
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ного переходу, технологічного трансферту, технологі�
чної узгодженості, слідуванню за ринком, радикально�
го випередження, вичікування лідера);

— альтернативи інноваційної стратегії (для корпо�
ративного рівня управління) щодо спрямованості на за�
безпечення формування збалансованого портфеля
підприємства за усіма напрямами (видами) діяльності:
інноваційна стратегія зростання; стратегія скорочення;
стратегія балансування.

Сам же вибір типів інновацій та НДПКР, які їх об�
грунтовують, а відтак і типу інноваційної стратегії, кла�
сифікованої за її спрямованістю, за спрощеною схемою
можна здійснити за допомогою матриці "темпи зростан�
ня ринку — відносна конкурентна позиція підприємства
на ринку", побудованої на засадах матриць "ВСG" та
"МакКінсі�GE" (рис. 1). Хоча на вибір інноваційної стра�
тегії впливає значно ширший перелік факторів, окрім ви�
користаних у цій матриці: і ресурси (матеріальні, фінан�
сові, кадрові), що є у наявності у підприємства; і інте�
лектуальна власність; і науково�технічний рівень роз�
витку підприємства; і структура продукції за стадіями
ЖЦП; і характеристики ринку та інші, про які мова йшла
на початку цієї розвідки.

При цьому зазначимо, що вибір стратегії загально�
го напряму інновацій та формування портфеля іннова�
ційних стратегій повинен здійснюватися на основі вра�
хування двох комплексних детермінант:

а) інноваційних можливостей підприємства (що пе�
редбачає проведення зіставлення інноваційного потен�
ціалу підприємства та інноваційно�інвестиційного кліма�
ту в країні, зокрема при допомозі SWOT�аналізу);

б) стратегічних інноваційних цілей підприємства та
його основних інноваційних завдань (наприклад, ство�
рення нового продукту, покращення традиційного про�
дукту, впровадження нової технології, перехід на но�
вий вид сировини, диверсифікація, реструктуризація
підприємства та інші), визначених з огляду на його інно�
ваційні позиції та задаючих, визначаючих на майбутнє
загальну стратегію підприємства (наприклад, агресив�
ну, наступальну чи захисну),  — і може бути виконаний
за допомогою матриці "ринкові позиції — інноваційні
можливості" (рис. 2).

Своєю чергою, формування портфеля/набору інно�
ваційних стратегій підприємства в контексті конкретних
параметрів його загальних соціально�економічних та
інноваційних цілей і відповідних їм інноваційних завдань
та основних детермінант/факторів інноваційного роз�
витку цього підприємства можна здійснити за схемою,
наведеною в табл. 1.

ВИСНОВОК
Інновації на підприємстві зумовлені економічною

необхідністю, оскільки підтримка належного рівня кон�
курентоспроможності в сучасних умовах неможлива без
інвестицій у НДПКР, розробки або придбання нових
технологій, освоєння випуску нових продуктів, розвит�
ку каналів збуту, підтримки позитивного іміджу торго�
вої марки тощо. Окрім цього, в умовах обмежених ре�
сурсів для відшкодування постійно зростаючих витрат,
підприємства опиняються перед необхідністю шукати
шляхи та можливості зростання обсягів продажу та
прибутків усіма можливими способами. Найефективні�
шим способом і є інновації. Відповідно, конкуренція на
основі інновацій викликає потребу розробки стратегії
інновацій, яка торкається всіх підсистем підприємства і
знаходить вираз у певному "стратегічному наборі" інно�
ваційного змісту.

Правильно (обгрунтовано) обрана та адекватно
змістовно наповнена стратегія інновацій як певний стра�
тегічний набір/портфель усіх рішень щодо забезпечен�
ня інноваційного процесу на підприємстві на усіх його
рівнях та щодо усіх складових його функціональної
діяльності (усіх бізнес�процесів) є запорукою тривало�
го успіху будь�якого підприємства, засобом забезпечен�

ня його конкурентоспроможності та конкурентостій�
кості. Цьому має слугувати чітка типологізація та де�
тальна декомпозиція інноваційної стратегії за різними
її складовими та альтернативами, а також доступні і зро�
зумілі методики генерації (формування), верифікації її
альтернатив і відбору серед них найбільш придатних
(адекватних) для реалізації у складі збалансованого
портфеля інноваційних стратегій, чому, зокрема, має
сприяти та допомагати наша розвідка і укладена на її
основі ця стаття.

Література:
1. Аньшин В.М. Инновационный менеджмент: Кон�

цепции, многоуровневые стратеги и механизмы инно�
вационного развития: учебное пособие / [под ред. В.М.
Аньшина, А.А. Дагаева]. — М.: Дело, 2007. — 584 с.

2. Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: нова�
торство і підприємництво / [пер. з англ. В.С. Гуля]. —
К.: Україна, 1994. — 319 с.

3. Клейнер Г. Б Стратегия предприятия / Г.Б. Клей�
нер. — М.: Издательствво "Дело", 2008. — 568 с.

4. Ковтун О.І. Стратегія підприємства: підручник
/ Ковтун О.І. — Львів: "Новий Світ — 2000", 2009. —
680 с.

5. Ковтун О.І. Статегії підприємства / Ковтун О.І.
— Львів: Коопосвіта, 2008. — 424 с.

6. Ковтун О.І. Конкурентоспроможність підприєм�
ства: стратегічний контекст / Ковтун О.І. — Львів: Коо�
посвіта, 2009. — 276 с.

7. Портер М. Конкуренция / Портер М.; [пер. с
англ.]. — М.: Издательский дом "Вильямс", 2005. —
608 с.

8. Портер М. Стратегія конкуренції / Портер М.;
[пер. з англ.]. — К.: Основи, 1998. — 390 с.

9. Сбалансированная система показателей. От стра�
тегии к действию / [Р. Каплан, Д. Нортон]. — М.: Изд�
во "Олимп�Бизнес", 2010. — 320 с.

10. Стратегии, которые работают. Подход BCG /
[Штерн К., Сток�мл. Дж., Хендерсон Брюс Д. и др.]. —
М.: Издательство "Манн, Иванов и Фербер", 2005. —
497 с.

11. Твисс Б. Управление научно�техническими но�
вовведениями / Твисс Б. — М.: Экономика, 1989. —
271 с.

12. Томпсон мл. А.А. Стратегический менеджмент:
концепции и ситуации для анализа / А.А. Томпсон мл.,
А. Дж. Стрикленд. — К.: Вільямс, 2003. — 924 с.

13. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент
/ Фатхутдинов Р.А. — 2005. — 448 с.

14. Хотяшева О.М. Инновационный менеджмент /
Хотяшева О.М. — СПб.: Питер, 2005. — 318 с.

15. Чан Ким У. Стратегия голубого океана / У. Чан
Ким, Р. Моборн. — М.: НІРРО, 2005. — 272 с.

16. Чубай В.М. Суть і види інноваційних стратегій
машинобудівних підприємств / Чубай В.М.  // Бюлетень
Міжнародного Нобелівського економічного форуму,
2010. — № 1 (3). Том 2. — С. 347—356.

17. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: підруч�
ник / З.Є. Шершньова. — К.: КНЕУ, 2004. — 699 с.

18. Freeman C., Nelson R., Silverberg G. and Soete L.
(eds). Technical Change and Economic Theory // G. Dosi
"Japan: A New National System of Innovation". — Pinter,
1988 — Р. 330—348;

19. Christopher Freeman. The economics of industrial
innovation. — London: Campus Verlag, 1982. — 448 p.

20. Morbey G.K. R&D Expenditures and Profit Growth
// Research�Technology Management, 1989, Vol. 32, № 3,
May�June. — Р. 20—23.

21. Rogers E. M. Diffusion of innovations. — (4 th ed.).
— New York: The Free Press,1995.

22. Rogers E.M., Shoemaker F.F. Communication of
Innovations. A cross�cultural approach. — 2nd ed. — New
York: Free Press, 1971.
Стаття надійшла до редакції 30.10.2012 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 3/201332

ВСТУП
Страхування є невід'ємною складовою розвитку

ринкових взаємовідносин. Загалом під страхуванням ро�
зуміють особливий вид економічної діяльності, який
здійснюється шляхом акумуляції страхових внесків,
створення страхових резервів і здійснення страхових
виплат при настанні шкоди застрахованим майновим
інтересам [2]. Тож питання страхування у сучасній
відкритій ринковій економіці з її непередбаченими впли�
вами з боку різних чинників впливу набувають особли�
вого значення. Відтак розгляд різних питань узагальнен�
ня щодо здійснення та розвитку страхування набуває
актуальності як у практичному, так й теоретичному ас�
пектах. Це у підсумку й визначає важливість обраного
напряму дослідження.

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ
ГОЛОВНОЇ МЕТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Як свідчить аналіз літературних джерел за обраним
напрямом дослідження, вирішення окремих питань
вітчизняного страхового ринку знаходить своє відоб�
раження у достатній кількості робот, де ключовим є,
насамперед, розгляд теоретичних засад розвитку стра�
хування [3; 5; 6; 8].
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Проте не менш важливим є й статистичний аналіз
розвитку страхового ринку, який допомагає розкрити
сутність теоретичного розуміння тих процесів, які відбу�
ваються у досліджуваному сегменті економіки. Тож
значна питома вага у працях науковців відводиться й
аналізу розвитку вітчизняного страхового ринку [7; 9;
10]. Однак, незважаючи на це, поява оновлених статис�
тичних даних обумовлює необхідність вивчати нові тен�
денції, що притаманні динамічним процесам економіч�
ного розвитку, що цілком відноситься й до досліджен�
ня динаміки функціонування та розвитку вітчизняного
страхового ринку.

Тож як головну мету даної роботи доцільно обрати
розгляд тенденцій розвитку вітчизняного страхового
ринку, де в якості окремих завдань такої мети варто
визначити: обгрунтування інтервалу, за яким слід про�
вести аналіз у межах обраного дослідження, та обгрун�
тування показників, за якими варто дослідити розвиток
вітчизняного страхового ринку.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Відповідно до окреслених завдань за обраним напря�

мом дослідження звернімо, насамперед, увагу на інтер�
вал, за яким слід провести аналіз розвитку вітчизняно�
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го ринку. В якості такого інтервалу доцільним буде об�
рати проміжок часу з 2002 року по 2011 рік у річному
обчисленні відповідних показників, що розкривають
сутнісне розуміння страхування та розвиток відповід�
ного ринку. Розгляд такого періоду часу визначається
як доступністю відповідних статистичних даних, так й
тим, що такий період охоплює різні періоди економіч�
ного розвитку України. Поряд з цим, врахування річних
показників функціонування вітчизняного страхового
ринку дозволяє уникнути розгляду впливу хвильових
значень параметрів оцінки його розвитку, що притаман�
но при визначенні даних за окремими кварталами року
та що є взаємозалежним із необхідністю дослідження
статистичних даних за іншими сегментами вітчизняної
економіки, які і визначають такі хвилеподібні тенденції.
Зауваження про таку хвилеподібну динаміку окремих
економічних показників можна знайти у дослідженнях
інших науковців [1; 4].

Що стосується обрання показників для проведення
аналізу розвитку вітчизняного страхового ринку, то в
якості таких показників варто вказати:

— кількість страхових компаній, які здійснюють
страхову діяльність;

— обсяг валових страхових премій, що визначає за�
гальний обсяг залучених ресурсів від клієнтів страхо�
вих компаній для забезпечення їх страхового захисту;

— обсяг валових страхових виплат, що визначає су�
марний обсяг покриття страхових випадків;

— рівень валових виплат, який розкриває потік
коштів, спрямованих на покриття страхових випадків від
загального обсягу залучених ресурсів для забезпечен�
ня страхового захисту.

Тобто в цілому визначені вище показники та їх ди�
наміка дозволяють дослідити розмір та ємність вітчиз�
няного страхового ринку, визначити ефективність його
розвитку та відповідного управління страховою діяль�
ністю, що і визначає у підсумку основні тенденції роз�
витку такого ринку. При цьому, як відмічають різні ав�
тори, саме обсяг валових витрат та валових премій ха�

рактеризує загальну динаміку розвитку
страхового ринку [2; 7].

Отже, відповідно до обраних вище
показників, які розкривають динаміку
розвитку вітчизняного страхового ринку
проаналізуємо кількість страхових ком�
паній, які здійснюють страхову діяльність
в Україні.

На рис. 1 відображено загальну
кількість страхових компаній, які
здійснювали свою діяльність в Україні на
кінець звітного періоду.

Як видно з даних рис. 1, загалом ди�
наміка кількості страхових компаній, які
здійснювали свою діяльність в Україні, є
зростаючою. За підсумками досліджува�
ного періоду, кількість страхових ком�
паній, які здійснювали свою діяльність в

Україні, збільшилися приблизно на 30% (власні розра�
хунки за даними рис. 1). Проте, у період з 2002 року по
2008 рік таке збільшення було більшим — приблизно на
рівні 40%. Разом з цим, як видно з даних рис. 1, щорічно
впродовж 2002—2008 років кількість страхових ком�
паній постійно збільшувалась. Натомість, після означе�
ного періоду (2008—2011 роки) такої загальної динамі�
ки не спостерігалося.

Таким чином, варто констатувати, що на кількість
страхових компаній, які здійснювали свою діяльність в
Україні, істотно вплинула остання світова фінансова
криза, бо саме за підсумками 2009 відбулося скорочен�
ня кількості страхових компаній, яке дорівнювало 4%
(власні розрахунки). Відтак можна припустити, що не�
гативні наслідки останньої світової кризи мали своє
відбиття й на інших показниках розвитку страхового
ринку в Україні.

На рис. 2 відображено динаміку обсягу валових
страхових премій, які були залучені на вітчизняному
страховому ринку за підсумками 2002—2011 років.

Як видно з даних рис. 2, динаміка обсягів валових
страхових премій є загалом нерівномірною. Так, за
підсумками 2002—2005 років спостерігається зростан�
ня валових страхових виплат. Надалі (за підсумками
2005 року) йде спад у динаміці досліджуваного показ�
ника, який протягом наступних трьох років (2006—2008
роки) суттєво зростає. Однак за підсумками 2009—2011
років незважаючи на хвилеподібну динаміку обсягів ва�
лових страхових премій, загалом спостерігається тен�
денція до зниження такого показника розвитку вітчиз�
няного страхового ринку. Хоча поряд з цим, варто
відмітити, що за підсумками 2002—2011 років загалом
обсяг валових страхових премій на вітчизняному стра�
ховому ринку зріс майже у чотири рази, де пікове зна�
чення досліджуваного показника припадає на кінець
2008 року. Відтак можна стверджувати, що загальна
динаміка обсягів валових страхових премій певною
мірою визначається, насамперед, розвитком економі�
чних відносин в Україні, які зазвичай знаходяться під

впливом зовнішніх чинників розвитку й
світової економіки. Основою такого
твердження є, перш за все, подана на
рис. 2 динаміка відміченого показника
розвитку вітчизняного страхового рин�
ку, де коливання обсягів валових стра�
хових премій відбуваються на всьому
досліджуваному інтервалі. Тобто, такий
показник, як валові страхові премії
відображає не лише стан розвитку стра�
хового ринку, а й умови, можливості
різних суб'єктів страхування щодо за�
безпечення себе страховим захистом у
повному обсязі, що і впливає на значен�
ня страхових премій.

Проте дещо іншою є ситуація із та�
ким показником, як валові страхові вип�
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лати, який, перш за все, відображає
здатність страховиків виконувати узяті
на себе зобов'язання.

Так, на рис. 3 відображено динаміку
обсягу валових страхових виплат, які
були здійснені на вітчизняному страхо�
вому ринку за підсумками 2002—2011
років.

Як видно з даних рис. 3, за підсум�
ками 2002—2008 років динаміка об�
сягів валових страхових виплат на
вітчизняному страховому ринку є зро�
стаючою. При цьому таке зростання є
досить стрімким, бо за підсумками виз�
наченого періоду часу обсяг валових
страхових виплат збільшився у 13
разів. Тож можна говорити про те, що
у період із 2002—2008 роки страхові
компанії виконували узяті на себе зо�
бов'язання. Однак після 2008 року об�
сяг  валових страхових виплат на
вітчизняному страховому ринку пост�
ійно зменшується. Так, за підсумками
2009—2011 років обсяг валових стра�
хових виплат зменшився майже у два
рази, що є свідченням наявності про�
блем у розвитку вітчизняного страхо�
вого ринку, які виникли внаслідок
впливу негативних чинників загальної
світової кризи. Тобто проблематика
розвитку вітчизняного страхового
ринку знаходиться у фінансовій пло�
щині, що і не дозволяє здійснювати
узяті на себе страховими компаніями
зобов'язань перед своїми клієнтами.

Наявність проблематики розвитку вітчизняного
страхового ринку прослідковується й на прикладі та�
кого показника, як рівень валових страхових виплат.
Так, на рис. 4 відображено динаміку рівня валових стра�
хових виплат за підсумками 2002—2011 років.

Як видно з даних рис. 4, протягом 2002—2004 років
рівень валових страхових виплат має динаміку спаду.
Надалі за підсумками 2005—2009 років спостерігаєть�
ся зростання досліджуваного показника розвитку
вітчизняного страхового ринку, яке знов�таки
змінюється на тенденцію до його зниження за підсум�
ками 2010—2011 років. Якщо порівняти дані рис. 4 з да�
ними рис. 2 та рис. 3, то можна відмітити співпадіння
тенденцій у досліджуваних показниках. При цьому
значною мірою тенденції рівня валових страхових вип�
лат визначаються тенденціями обсягів валових страхо�
вих премій. Тож варто підкреслити, що розвиток
вітчизняного страхового ринку визначається як впли�
вом загальноекономічних факторів розвитку країни в
цілому, так й факторами впливу з боку чинників зовн�
ішнього середовища, де варто відмітити вплив остан�
ньої світової фінансової кризи, яка поступово наби�
рає обертів другої хвилі.

ВИСНОВКИ
Отже, в роботі проведено аналіз сучасного стану

розвитку вітчизняного страхового ринку на основі дос�
лідження його ключових показників. Перш за все, про�
ведений аналіз показав вразливість розвитку страхо�
вого ринку від факторів внутрішнього та зовнішнього
середовища функціонування вітчизняної економіки в
цілому. Проте знання таких факторів дозволяє розроб�
ляти стратегії розвитку вітчизняного страхового рин�
ку, важелі його необхідної підтримки. Тож як напря�
мок подальших досліджень варто вказати на до�
цільність проведення аналізу щодо розвитку окремих
сегментів вітчизняного страхового ринку та визначен�
ня оцінок впливу на такі сегменти ринку з боку різних
факторів.
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Рис. 3. Обсяг валових страхових виплат на вітчизняному страховому ринку
за підсумками 2002—2011 років
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Рис. 4. Рівень валових страхових виплат на вітчизняному страховому ринку

Джерело: побудовано за даними сайту www.dfp.gov.ua
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Конкурентна протидія суб'єктів підприємництва являє

собою потужний механізм реалізації потенціалу ринкової еко�
номіки. Сектор фінансового підприємництва тому яскраве
підтвердження. Зокрема, конкуренція в банківській системі
сучасної країни перетворюється на каталізатор практичної
реалізації інтелектуальних можливостей суспільства. Доміну�
вання в системі економічних відносин країни високотехноло�
гічних інтелектуальних виробництв у сучасному світі характе�
ризується поняттям "економіки знань" (Knowledge Economy).

Міра відповідності економіки країни реаліям економі�
ки знань характеризується системою показників. Одним з
таких показників є індекс економічного та інституційного
режиму (Economic and Institutional Regime Index — EIRI),
що дає загальну характеристику умов розвитку економіки і
суспільства [1]. Цей показник комплексний і розрахунок
його значення залежить від значень багатьох індикаторів,
які визначені робочою групою Світового Банку в рамках
спеціальної програми "Знання для розвитку". Саме модель
розрахунку EIRI враховує індикатори, що відображують
рівень реалізації потенціалу конкуренції.

До таких індикаторів належать: інтенсивність внутріш�
ньої конкуренції (Intensity of Local Competition — ILC) та
cпред відсоткових ставок (Interest Rate Spread — IRS). Пер�
ший характеризує рівень інтенсивності конкуренції на ло�
кальних ринках країни. Другий — розрив між відсотковими
ставками, встановленими банками по розміщеним та залу�
ченим коштам. Отже, дослідження можливостей змін у
банківській системі України, здатних вплинути на підвищен�
ня значень цих індикаторів, є досить актуальним і має на
меті створення теоретичної основи банківського механізму
стимулювання розбудови економіки знань.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблема орієнтації банківської системи на стимулю�

вання практичної реалізації інтелектуального потенціалу
суспільства підлягала дослідженню та обговорювалась в на�
укових публікаціях науковцями та практиками, такими як:
В.П. Семиноженко, О.В. Васюренко, Т.А. Васильєва, О. Г.
Королев, Н.С. Поповенко, Н.І. Корецька, О.І. Лаврушин,
Н.І. Валенцева, А.В. Гришанова, Дж. Фінерті, Дж. Хемпел.

Однак, незважаючи на отримані результати досліджень,
певні аспекти зазначеної проблеми залишаються актуаль�
ними на теперішній час. Зокрема, в публікаціях досі не зус�
трічалися результати дослідження елементів банківського
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механізму, що дозволяють ефективно підвищувати рівень
індикаторів економіки знань, що характеризують інтен�
сивність конкуренції в економіці України.

Цілі статті — дослідження можливих змін у банківській
системі України з метою реалізації елементів банківського ме�
ханізму, які здатні підвищити значення індикаторів інтенсивність
внутрішньої конкуренції та cпреду відсоткових ставок.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В основу конкурентної боротьби між підприємствами по�

кладені їх рівнозначні можливості в межах регіону, що по�
трапляє в сферу їх бізнес�діяльності. Інтенсивністя внутрі�
шньої конкуренції в країні буде нарощуватись при створенні
однакових умов ведення бізнесу у всіх регіонах. У випадках
створення для певного регіону (регіонам) пріоритетних умов
ведення бізнесу, конкуренція набуває прояв локальності, за�
гальна її інтенсивність знижується, утворюючі передумови
розвитку монополізму. У значній мірі це стосується системи
забезпечення банківськими послугами економіки країни.

Характеристику впливу банківської системи на індика�
тор інтенсивності внутрішньої конкуренції ми пропонуємо
визначати на основі показника IBilc (Influence of the Banking
on ILC). Цей показник визначає, наскільки рівномірно пред�
ставлені банківські установи та їхні філії в регіонах країни.
Розрахунок IBilc здійснюється за формулою 1:

TR
)BBCBBCRi(BBCRi

BBCRiNqbb
)BCBCRi(BCRi

BCRiNqb

IBilc
1 1

22∑ ∑
= = −+

×+
−+

×

=
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i
(1),

де BC та BBC — кількість банків та банківських філій на
душу населення загалом по країні (Banks/Banks Branches per
Capita);

BCRі та BBCRі — кількості банків та банківських філій
на душу населення в і� у регіоні (Banks/Banks Branches per
Capita in Region);

Nqb та Nqbb — нормалізуючі коефіцієнти співвідношен�
ня кількості банків та банківських філій в країні (Normalizing
quantity of banks & quantity branches of banks);

TR — загальна кількість регіонів (Total Regions).
У формулі 1 змінні BC та BBC представляють собою

відношення загальної кількості банків країни, що мають
ліцензію на проведення банківських операцій, та, відповід�
но, банківських філій до100 тисяч населення. BCRі та BBCRі
— аналогічні значення по окремих економічних регіонах
країни. Змінні Nqb та Nqbb нормалізують співвідношення
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банків та філій в країні, причому при розрахунку кількість
банків збільшується в 2 рази з оглядом на виконання кож�
ним з них функцій як головного банку, так і філії. Nqb та
Nqbb розраховуються відповідно за формулами 1.1 і 1.2:

 

TBB2TB
2TB1 Nqb
+

−= (1.1)

 

2TBTBB
TBB1 Nqbb
+

−= (1.2),

де TB — загальна кількість банків (Total Banks);
TBB — загальна кількість банківських філій (Total

Branches of Banks).
Адекватність формули 1 була перевірена на основі ви�

користання даних, представлених в таблиці 1. Результати
розрахунку показника IBilc та динаміку його зміни за попе�
редні роки представлено на рис. 1. Економічна сутність на�
ведених результатів полягає в тому, що наближення IBilc
до одиниці означає рівномірність розподілу банківських ус�
танов та їхніх філій по регіонам країни відповідно до густо�
ти населення. Навпаки, наближення IBilc до нуля вказує на
концентрацію банківського бізнесу в одному або декількох
регіонах, тоді як у переважній більшості адміністративно�
теріторіальних компонентах країни інтенсивність його
діяльності зумовлює відносно низький рівень конкуренції.
Розглянемо елементи банківського механізму та форми їх
реалізації, які здатні віддалити IBilc від 0 і наблизити до 1.

З огляду на загальну структурі банківського механізму
[7], його можна представити як систему, основу якої утво�
рюють три взаємопов'язані ланки: управління організацією
банківської системи, управління банківською діяльністю,
управління банківським персоналом. Стосовно економіки
знань принцип дії банківського механізму полягає у праг�
ненні підвищити значення показників рівня її розвитку для
країни через форми реалізації цих ланок. Міру впливу бан�
ківської системи на індикатори "інтенсивність внутрішньої
конкуренції" та "cпреду відсоткових ставок" визначає на�
явність та ефективність певних форм реалізації складових
ланок зазначеного механізму.

Елементом банківського механізму економіки знань, що
впливає на інтенсивність внутрішньої конкуренції, є принци�

пи організації в ланці управління організацією банківської си�
стеми. Форма реалізації зазначеного елемента полягає у спри�
янні виходу на домінуючі позиції принципу децентралізації в
організації банківського бізнесу. Мається на увазі практичне
впровадження в економіці країни моделі банківської системи,
в якій для прийнятті будь�якого рішення потрібно задіяти мак�
симально короткий ланцюжок управлінської ієрархії.

Досягнення цієї мети вимагає наявності в регіонах краї�
ни суб'єктів банківського підприємництва, що здатні само�
стійно приймати фінансові рішення та нести за них відпові�
дальність, у кількості, спроможній задовольнити потреби
наявних в регіонах підприємств та домашніх господарств.
Натомість, в Україні спостерігається переважна концент�
рація банків в одному регіоні — Київській області. Значен�
ня IBilc підвищує відносно рівномірний розподіл банківсь�
ких філій, що спостерігається останніми роками в регіонах
на фоні загального скорочення філіальних мереж банків.

Така ситуація призводить до низького рівня конкурен�
тної протидії, і, разом з тим, не надто велика кількість пе�
реваг, які вона здатна привнести в економічні відносини.
Додатковий негатив полягає в затримках прийняття фінан�
сових рішень у філіалах через необхідність їх узгодження з
віддаленими представниками менеджменту вищого рівня. Як
показує практика, остання проблема загострюється при
наявності в комерційних банках ієрархічного підпорядку�
вання філій, розташованих у різних регіонах.

Подолання цих проблем, на нашу думку, полягає у ство�
ренні нерівномірних умов відкриття банківського бізнесу в
різних регіонах країни. Сприятливість умов можна створи�
ти завдяки відносного зменшення обсягів обов'язкових гро�
шових внесень. Пріоритетами повинні користуватися бан�
ки, що відкриваються в регіонах з меншою концентрацію
банків на душу населення.

Одним з найбільших негативів послаблення конкуренції
в економіці країни вважається поява на ринку товарів та
послуг за завищеними — монополістичними розцінками.
Рівень цін на банківські послуги в значній мірі визначають�
ся на основі кредитної та депозитної діяльності фінансо�
вих установ. Отже, рівень розбіжності цін на ці види послуг
може реально відобразити інтенсивність конкурентної про�
тидії в банківській сфері.

Таблиця 1. Дані для розрахунку IBilc
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Характеристику впливу банківської системи на значен�
ня індикатору cпреду відсоткових ставок ми пропонуємо
визначати на основі показника IBirs (Influence of the Banking
on IRS). Цей показник визначає ступінь розриву (спреду)
між рівнем процентних ставок по залученим коштам та
рівнем процентних ставок по розміщеним коштам банками
країни. Розрахунок IBgcf здійснюється за формулою 2:

 

IRl
IRd IBirs= (2),

де IRd — середнє значення відсоткових ставок банків
по депозитам (Interest Rate on deposits);

IRl — середнє значення відсоткових ставок банків по
кредитам (Interest Rate on loans).

У формулі 2 змінна IRd представляє собою значення
загального рівня середньозваженої процентної ставки за
коштами, залученими від суб'єктів господарювання та
фізичних осіб у вигляді депозитів упродовж року; IRl — це
аналогічне значення стосовно кредитів.

Адекватність формули 2 була перевірена на основі ви�
користання даних, представлених у таблиці 2.

Результати розрахунку показника IBirc та динаміку його
зміни за попередні роки представлено на рис. 1. Економічна
сутність цих результатів полягає в тому, що наближення IBirc
до одиниці означає зменшення розриву між процентними
ставками, під які банки пропонують видачу кредитів та про�
центними ставками, що пропонують банки виплачувати за де�
позитні вклади. Навпаки, наближення IBirc до нуля характе�
ризує завищений спред процентних ставок між кредитами та
депозитами, що вказує на низький рівень конкурентної про�
тидії в банківському секторі економіки країни та монополі�
зацію фінансового підприємництва. Розглянемо елементи
банківського механізму та форми їх реалізації, які здатні
віддалити IBirc від 0 і наблизити до 1.

Елементом підвищення IBirc у банківському механізмі
є банківські методи в ланці управління організацією банкі�
вської системи. Форма його реалізації повинна спиратися
на ефективну організацію процентної політики в комерцій�
них банках. Ефективність зумовлює встановлення таких
процентних ставок на кредитні і депозитні послуги, які доз�
волять оволодіти визначеною часткою ринку і отримати зап�
ланований обсяг прибутку.

Формування цін на послуги, що застосовуються у вітчиз�
няних банках на практиці, можна розглянути як єдиний типо�
вий сценарій. Спочатку здійснюється збір відповідної інфор�
мації з банків�конкурентів, тобто значення процентних ста�
вок по кредитах і депозитах. Після цього розраховується со�
бівартість надання відповідних послуг і визначається обсяги
коштів, які банк повинен залучити та розмістити для того, щоб,
використовуючи конкурентоспроможний рівень процентних
ставок, покрити цю собівартість. Далі визначаються додаткові
обсяги коштів, які через здійснення кредитно�депозитних опе�
рацій повинні створити плановий прибуток, і на основі отри�
маних даних розраховуються процентні ставки на певний пе�
ріод. При цьому всі ризики несправдження прогнозів закла�
дається у спред процентних ставок.

Рис. 1. Динаміка значень показників IBilc та IBirc

Таблиця 2. Дані для розрахунку IBirc

Такий підхід до організації процентної по�
літики має суттєві недоліки, кожен з яких впли�
ває на збільшення спреду. По�перше, більшість
банків для утримання клієнтів змушені викори�
стовувати диференційований підхід до встанов�
лення процентних ставок, застосовуючи на
практиці їх пільгові варіанти — завищені за де�
позити та занижені за кредити. По�друге, існує
певна категорія банків, що зумисно встановлю�
ють ставки, рівень яких відрізняються від рин�
кових у непривабливу для клієнта сторону, спе�
кулюючи на стереотипі: "дорожче — якісніше".
По�третє, банки під час збору даних стосовно
рівня процентних ставок на сегменті ринку мо�
жуть піддаватися зумисній дезінформації з боку
конкурентів, що виллється в неадекватний ре�
зультат розрахунку власних процентних ставок.

Покращити ситуацію в цьому питанні мож�
на, на нашу думку, за рахунок використання ре�
ферентної моделі ціноутворення, побудованої
на основі економіко�математичних методів.
Тобто встановлення процентних ставок на пев�
ний період повинно посилатися на результати
розрахунків, зроблених згідно математичної
моделі, ефективність якої в мінімізації спреду
була підтверджена практичною експлуатацією.

Таку модель, або, краще, декілька моделей, банкам Украї�
ни доцільно буде запропонувати регулятором вітчизняної
банківської системи — Національним банком України
(НБУ). При цьому мова не ведеться про примусову вимогу
до банків у розрахунках процентних ставок спиратися на
одну з таких моделей. Проте, НБУ бажано вимагати від ко�
мерційних банків обгрунтування результатів зазначених
розрахунків.

ВИСНОВКИ
Визначити міру впливу банківської системи України на

інтенсивність внутрішньої конкуренції та cпред відсоткових
ставок можна на основі розрахунку показників IBilc та IBirc.
Область їх визначення від 0 до 1. Перший визначає, наскільки
рівномірно представлені банківські установи та їхні філії в ре�
гіонах країни. Другий — ступінь розриву між рівнями процен�
тних ставок по депозитах та кредитах у комерційних банках.

Застосування елементів банківського механізму здатне
підвищити значення IBilc через форму реалізації, що полягає
у сприянні виходу на домінуючі позиції принципу децентрал�
ізації в організації банківського бізнесу. Форма реалізації еле�
ментів банківського механізму підвищення IBirc, полягає в
організації процентної політики в комерційних банках, що
використовує референтні економіко�математичні моделі ціно�
утворення, застосування яких контролюється НБУ.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ступінь довіри до держави з боку суспільства та за�

рубіжних інвесторів значною мірою залежить від закон�
ності та стану прозорості розподілу державних фінан�
сових ресурсів. Докорінна перебудова системи держав�
ного фінансового контролю ще не завершена і привер�
тає постійну увагу фахівців не лише через масовості фі�
нансових порушень в Україні, а й через недосконалості
і слабкості її теоретичної та методичної бази, недоліків
в організації контрольного процесу. Виходячи з того,
що державний фінансовий контроль є результатом
практичного використання державою контрольної
функції фінансів, виникає необхідність дослідження
ефективності функціонування системи державного
фінансового контролю стосовно бюджетів територіаль�
ного рівня.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Серед вагомих наукових досліджень з питань фінан�

сового контролю можна назвати праці Базилевича В.,
Бєлобжецького І., Василика О., Гейця В., Лютого І.,
Мандибури В., Опаріна В., Федосова В., Царьова Л. та
інших. Разом з тим, дехто з сучасних російських та ук�
раїнських фахівців з питань фінансового контролю —
Вороніна Л., Ковальов А., Симоненко В., Родіонова В.,
Шохін С. та інші, аналізуючи сутність державного
фінансового контролю в умовах ринку, не приділяють
належну увагу його здійсненню на місцевому рівні.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження розвитку системи дер�

жавного фінансового контролю місцевих бюджетів в
Україні, виявлення недоліків та суперечностей функці�
онування діючої системи державного фінансового кон�
тролю діяльності органів місцевого самоврядування в
умовах ринкової економіки.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Державний фінансовий контроль діяльності органів
місцевого самоврядування в нових умовах господарю�
вання набуває все більш важливого значення для еко�
номіки з огляду на те, що встановлені державою прави�
ла організації діяльності органів місцевого самовряду�
вання і обігу фінансових ресурсів спрямовані на забез�
печення макроекономічної рівноваги, стабілізацію еко�
номіки і фінансову безпеку, захист прав власників та
створення умов для чесної конкуренції і ефективності
економічної системи. Слід підкреслити, що в умовах
ринкової економіки державою контролюється не гос�
подарська діяльність суб'єктів місцевого самоврядуван�
ня, а лише дотримання ними встановлених державою в
інтересах суспільства і більшості суб'єктів господарю�
вання правил організації діяльності, тобто її законність.
За умови виконання доручених органами державної вла�
ди завдань контролюється і доцільність використання
коштів.

В Україні процес розвитку системи державного
фінансового контролю діяльності органів місцевого са�
моврядування включає наступні чотири етапи.

В основу першого етапу покладено формування си�
стеми державного фінансового контролю та утворення
інститутів державного фінансового контролю у сфері
виконавчої і законодавчої влади: у 1990 році було ство�
рено державну податкову службу, у 1991 році — На�
ціональний банк України, Державну митну службу Ук�
раїни та Державну інспекцію по контролю за цінами, у
1992 році — Фонд державного майна України, у 1993
році — державну контрольно�ревізійну службу [1], у
1994 році — Комітет у справах нагляду за страховою
діяльністю, у 1995 році — Державне казначейство Ук�
раїни та в 1996 році — Державну комісію з цінних па�
перів і фондового ринку та Рахункову палату. У 1998
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році Рахункову палату України було прийнято до ІНТО�
САЙ (INTOSAI — Міжнародної організації вищих кон�
трольних органів), що об'єднує під егідою ООН рахун�
кові палати та інші вищі органи фінансово�економічно�
го контролю понад 170 країн світу [2].

Забезпечувати спеціалізований державний фінансо�
вий контроль за формуванням і використанням фінан�
сових ресурсів суб'єктів самоврядування були покликані
також такі організації як, Фонд соціального страхуван�
ня, Фонд соціального захисту інвалідів (1991 р.) та Пен�
сійний фонд (1992 р.).

Реалізація другого етапу супроводжувалася проце�
сом законодавчого визначення організаційно�правових
засад діяльності органів місцевого самоврядування і
підстав для її контролю державними органами [3]. У
1997—1998 рр. прийнято ряд важливих нормативних
актів, які мали за мету врегулювати процедуру контро�
лю діяльності органів місцевого самоврядування і на цій
основі скоротити кількість контрольних заходів, що
здійснюються у сфері місцевого самоврядування, з од�
ночасним підвищенням результативності контролю [4].

Суттєві корективи в розвиток вітчизняної системи
державного фінансового контролю діяльності органів
місцевого самоврядування у 2000—2001 рр. внесли За�
кон України "Про погашення зобов'язань платників по�
датків перед бюджетами та державними цільовими фон�
дами" та Бюджетний кодекс України [5]. Таким чином,
повноважень на здійснення контролю за сплатою по�
датків було позбавлено органи державної контрольно�
ревізійної служби. Значення для системи державного
фінансового контролю діяльності органів місцевого са�
моврядування Бюджетного кодексу полягає в тому, що
ним закріплені повноваження зі здійснення контролю
за дотриманням бюджетного законодавства такими
органами, як Верховна Рада України, Рахункова пала�
та, Міністерство фінансів, Державне казначейство, дер�
жавна контрольно�ревізійна служба, Верховна Рада і
Рада міністрів Автономної Республіки Крим. Однак ці
положення не розкривають, у яких суб'єктів господа�
рювання можуть здійснювати ці органи бюджетний кон�
троль.

Суттєвими факторами підвищення ефективності
використання державних фінансів стало прийняття
указів Президента України "Про зміцнення фінансо�
вої дисципліни та запобігання правопорушенням у
бюджетній сфері", "Про заходи щодо підвищення
ефективності контрольно�ревізійної роботи" [6; 7] та
затвердження Указом Президента Положення про
Головне контрольно�ревізійне управління України.
Крім того, у 1999 р. Державною податковою адмініст�
рацією, Головним контрольно�ревізійним управлінням,
Антимонопольним комітетом, Державним казначей�
ством, Пенсійним фондом, Державною інспекцією з
контролю за цінами підписано Регламент взаємодії між
органами державного контролю у сфері фінансів і еко�
номіки [8].

Зміст третього етапу характеризується функціону�
ванням чималої кількості контролюючих органів і част�
ково сформованим правовим полем їх діяльності та від�
дзеркалює ще не зовсім досконалий механізм дії систе�
ми державного фінансового контролю, який триває про�
тягом 2001—2009 років. За цей період порівняльний
аналіз у розрізі регіонів показав, що при фактичному
зменшенні у 24 областях, АР Крим та місті Києві
кількості перевірених підприємств і організацій у 20 ре�
гіонах зросла частка підприємств, у яких виявили неза�
конне та нецільове використання коштів. Найбільш по�
ширеними порушеннями фінансово�бюджетної дисцип�
ліни в регіонах були такі: порушення норм Бюджетного
кодексу та іншого бюджетного законодавства; недо�
тримання порядку та процедур державних закупівель;
порушення порядку розмежування доходів між бюдже�
тами різного рівня, між загальним і спеціальним фон�
дами бюджету [9, с. 146].

2006 рік став роком, коли Рахункова палата нарешті
змогла працювати, контролюючи повний цикл бюджет�
ного процесу, але через чотири роки рішення Конститу�
ційного Суду України від 30.09.2010 р. № 20�рп/2010 до�
корінно змінило ситуацію зі станом та повнотою прове�
дення державного фінансового контролю. Цим рішенням
Рахункова палата втратила повноваження в частині кон�
тролю за надходженням коштів до Державного бюдже�
ту України. Ліквідація цих контрольних повноважень
позбавила суспільство повної, прозорої та об'єктивної
інформації щодо стану національної економіки та дер�
жавних фінансів, яку надає єдиний незалежний орган
фінансово�економічного контролю в нашій державі —
Рахункова палата [10, с. 7]. Як наслідок, сьогодні поза
контролем держави залишається цілий ряд ключових
питань діяльності органів місцевого самоврядування, без�
посередньо пов'язаних із бюджетом і використанням
власності. Насамперед, відсутній належний контроль за
легальністю прийнятих органами місцевого самовряду�
вання рішень та розпоряджень у справах, що стосують�
ся бюджету та змін до нього, який би мав систематичний
характер. Покладання цього контролю виключно на по�
даткову службу є зовсім неправомірним — вона слідкує
лише за додержанням податкового законодавства. Це
дуже важлива державна справа, але економічну сторону
діяльності (чому вона в багатьох випадках дуже неефек�
тивна) податкова служба належним чином не відслідко�
вує, бо законом для неї визначено інші завдання і функції.

Практика формування доходної бази місцевих бюд�
жетів України свідчить, що більше половини їх доходів
утворюється за рахунок податкових надходжень (табл.
1), найважливішими з яких є податок з доходів фізич�
них осіб та податок на прибуток підприємств. Оскільки
Рахункова палата і органи державної контрольно�реві�
зійної служби не мають права здійснювати контроль за
формуванням доходної частини бюджету, то можна
констатувати, що в системі управління державою прак�
тично повністю відсутня функція належного аудиту
дохідної частини місцевих бюджетів. А якщо немає та�
кого аудиту, то неминучий дефіцит необхідних пропо�
зицій відносно реальних джерел наповнення бюджетів,
розширення їх фінансової бази і покращення фінансо�
вого стану органів місцевого самоврядування. Скла�
дається парадоксальна ситуація — Рахункова палата
України стала єдиним не тільки в Європі, а й у світі Ви�
щим органом фінансового контролю, який не має по�
вноважень опікуватись вищезазначеним контролем.

Також належним контролем не охоплено видатки
місцевих бюджетів, які відображають винятково важ�
ливу їх роль у соціально�економічному житті суспіль�
ства. Структура видатків місцевих бюджетів має виключ�
но соціальну спрямованість, що підтверджують дані таб�
лиці 1. Таке цільове використання коштів є законо�
мірним, адже місцеві органи самоврядування покликані
вирішувати локальні проблеми, які безпосередньо по�
в'язані з наданням різноманітних суспільних, у тому
числі соціальних послуг, піднесенням рівня добробуту
населення, створенням необхідних умов для його жит�
тєдіяльності. Проте, абсолютні розміри коштів, які ви�
діляються з місцевих бюджетів на утримання соціаль�
но�культурних об'єктів і на соціальні виплати, є недо�
статніми для задоволення потреб населення. Матеріаль�
на база бюджетних організацій, особливо тих, які не
надають платних послуг, знаходиться у занедбаному
стані, потребує капітального ремонту і оновлення знач�
на частина основних засобів невиробничого призначен�
ня. Фінансування бюджетних організацій в останні роки
здійснювалось переважно в частині оплати праці і на�
рахувань на заробітну плату, для багатьох установ роз�
повсюдженим явищем стали заборгованість по оплаті
праці і комунальним послугам. Недостатньо коштів ви�
діляється на розвиток охорони здоров'я, культури і
мистецтва, фізичної культури і спорту, покращення ма�
теріальної бази загальноосвітніх шкіл.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 3/201340

Нормативно�правова база, яка врегульовує механізм
фінансового забезпечення діяльності апаратів і виконав�
чих органів місцевих рад, є суперечливою, не визначає
джерел фінансування видатків на виконання власних (са�
моврядних) повноважень, чітко не окреслює повноважень
органів виконавчої влади, делегованих органам місцевого
самоврядування, не унормовує структури і штатної чи�
сельності, необхідних для виконання таких повноважень.
Зазначене створює умови і призводить до непрозорого
планування і використання бюджетних коштів на цю мету,
негативно впливає на забезпечення оптимальної структу�
ри виконавчих органів місцевих рад. Так, протягом 2010 і
2011 років місцеві ради спрямували на утримання утворе�
них ними апаратів і виконавчих органів на 3,7 млрд грн. і
4,1 млрд грн., або удвічі більше коштів, ніж розрахункові
обсяги видатків на цю мету, враховані на центральному
рівні при визначенні розміру дотації вирівнювання. Для по�
криття різниці окремі місцеві ради досліджених регіонів
(АР Крим, Житомирської, Харківської та Чернігівської об�
ластей) використали близько 40 % власних доходів, які
можна було б спрямувати на виконання власних повнова�
жень, зокрема у галузі ЖКГ, транспорту та зв'язку [12].

Все це свідчить про те, що на сьогодні так і не вдало�
ся створити міцну, ефективно функціонуючу систему
державного фінансового контролю діяльності органів
місцевого самоврядування, свідченням чого є наявність
у фінансовій системі держави ряду суттєвих проблем.
Одним з основних кроків на шляху до створення євро�
пейської системи державного внутрішнього фінансово�
го контролю є розробка та введення у дію 01.01.2011 р.
нового Бюджетного кодексу України, а особливо це сто�
сується нової редакції статті 26, згідно якої: повинно
відбутись обов'язкове запровадження в органах держав�
ного сектору базових компонентів європейської моделі
PIFC — внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту.
Відтак персональну відповідальність за запровадження
та ефективне функціонування цих компонентів покладе�
но на керівників усіх рівнів — від головного розпорядни�
ка до розпорядників нижчого рівня й навіть керівників
окремих підрозділів установи [13, с. 62].

Саме тому особливістю четвертого етапу розвитку
системи державного фінансового контролю діяльності
органів місцевого самоврядування, відлік якого розпо�
чався у 2010 році і триває по теперішній час, є спрямо�
ваність зусиль державних органів на завершення про�
цесу становлення цієї системи, удосконалення взаємодії
контролюючих органів, стандартизацію державного
фінансового контролю та обмеження неправомірного
втручання держави у діяльність органів місцевого само�
врядування, єдиного правового визначення методів
здійснення фінансового контролю, удосконалення си�
стеми внутрішнього фінансового контролю.

ВИСНОВКИ
Система державного фінансового контролю

діяльності органів місцевого самоврядування,
яка існує в Україні, більш схильна розвиватися
відповідно до саморегулюючої теорії самовря�
дування, тому основним недоліком її функціо�
нування є неналежна реалізація функції аудиту
дохідної та витратної частин місцевих бюджетів.
Таким чином, вимагає подальшого дослідження
питання контролю за доходами та видатками
місцевих бюджетів, яке на сьогодні є повністю
неврегульованим, і більшість аргументів припа�
дає на користь внутрішнього фінансового конт�
ролю, який передбачає створення ревізійних
комісій як постійно діючих органів. Усунення
недоліків і суперечностей здійснення державно�
го фінансового контролю місцевих бюджетів по�
требує комплексного підходу в частині вирішен�
ня основних питань на теоретичному та методич�
ному рівнях.
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Групи доходів та видатків Роки 
2009 р. 2010 р. 2011 р.

Доходні джерела місцевих бюджетів 
Податкові надходження 83,28 83,93 84,34 
Неподаткові надходження 10,92 10,89 12,6 
Інші надходження 5,8 5,2 3,06 
Всього доходів 100 100 100 

Напрями видатків місцевих бюджетів 
Загальнодержавні функції 6,53 6,72 5,54 
Громадський порядок, безпека та судова влада 0,15 0,17 0,13
Економічна діяльність 5,08 5,13 6,93 
Охорона навколишнього природного середовища 0,56 0,38 0,5 
Житлово-комунальне господарство 5,69 3,02 4,69 
Охорона здоров’я 22,83 23,67 21,73 
Духовний та фізичний розвиток 4,02 4,18 3,88 
Освіта 33,7 33,56 33,11 
Соціальний захист та соціальне забезпечення 21,44 23,17 23,5 
Всього видатків 100 100 100 

Таблиця 1. Структура доходів та видатків місцевих бюджетів
України, %

Розраховано автором на основі даних [11, с. 55—58].
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ВСТУПЛЕНИЕ
Действия руководителей бизнес�структур сегодня

не могут сводиться к простому реагированию на проис�
ходящие перемены. Все шире признается необходи�
мость сознательного управления изменениями на основе
научно обоснованной процедуры их предвидения, ре�
гулирования, приспособления к целям предприятия, к
изменяющимся внешним условиям. Сама бизнес�струк�
тура должна адекватно реагировать на изменения во
внешней среде.

Современным инструментом управления развитием
бизнес�структуры в условиях динамичных изменений во
внешней среде и связанной с этим неопределенности
является методология стратегического маркетингово�
го управления. Практика показывает, что те предприя�
тия, которые осуществляют маркетинговое стратегичес�
кое планирование и управление, более успешны и име�
ют конкурентное преимущество в своей отрасли.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Сегодня многие менеджеры, пытаясь добиться же�

лаемого успеха, распыляют свои силы на поиск боль�
шого количества новых рынков, наращивают производ�
ство разнообразных продуктов, чтобы удовлетворить
потребности различных групп потребителей. Для эф�
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фективного функционирования современной бизнес�
структуры, на наш взгляд, необходимы правильно выб�
ранная стратегия маркетинг�менеджмента и целенап�
равленная концентрация маркетинговых усилий менед�
жеров по реализации данной стратегии.

Главная задача стратегии состоит в том, чтобы пе�
ревести организацию из ее настоящего состояния в же�
лаемое будущее состояние. В теории и практике менед�
жмента стратегию рассматривают как комплексный
план, обеспечивающий осуществление миссии и дости�
жение хозяйственных целей организации. Стратегия оп�
ределяет приоритеты стратегических задач, ресурсы,
границы возможных действий предприятия и принима�
емых управленческих решений. "Если нет цели, не дела�
ешь ничего, и не делаешь ничего великого, если цель
ничтожна" (Д. Дидро). Иными словами, в жесткой ры�
ночной экономике успеха достигнет то предприятие,
которому удастся разработать эффективную стратегию
долгосрочного развития.

Возникновение и практическое использование ме�
тодологии стратегического управления вызваны объек�
тивными причинами, вытекающими из характера изме�
нений, в первую очередь, во внешней среде предприя�
тия. Суть стратегического управления заключается в
том, чтобы обеспечить выработку долгосрочной стра�
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тегии для достижения ее целей и создания управленчес�
ких механизмов реализации этой стратегии.

В зависимости от выбранного объекта стратегичес�
кого управления в теории менеджмента различают не�
сколько видов стратегий: корпоративную стратегию,
бизнес�стратегию, функциональную стратегию и др.
Стратегический маркетинг�менеджмент предусматри�
вает интегрированный подход к разработке стратегии,
включающей в себя маркетинговое управление матери�
альными и интеллектуальными ресурсами, производ�
ством, финансами, инновациями, инвестициями, персо�
налом, бизнес�процессами.

Бизнес�процессы — это любые алгоритмы повто�
ряющихся действий в бизнесе. И игнорировать необ�
ходимость процессного подхода в стратегическом мар�
кетинг�менеджменте — только временная отсрочка
обязательного шага в развитии любой компании и лю�
бого управляющего, менеджера, директора, собствен�
ника.

Процессный подход к управлению бизнесом сегод�
ня является одним из главных и действенных методов
достижения стабильных и повторяющихся результатов
с заранее определенными критериями качества в менед�
жменте. Именно стабильность результатов и их каче�
ства — важнейшая ценность процессного подхода, так
как менеджер может планировать свои результаты. К
тому же, процессный подход значительно сокращает
временные потери маркетинг�менеджмента, возникаю�
щие в результате принятия креативных решений сотруд�
ников.

Менеджмент — это синтез науки, искусства и
опыта, поэтому самой ценной способностью менед�
жера при разработке стратегии является способ�
ность к креативному мышлению (развитое вообра�
жение, здоровый скептицизм, системность знаний,
инновационный потенциал, профессиональная от�
ветственность).

Особенности социально�экономических преобра�
зований в Украине таковы, что отечественные предпри�
ятия пребывают в процессе двойной трансформации
экономических отношений. С одной стороны, это пе�
реход от административно�командной системы к ры�
ночной экономике, с другой стороны, в мировом мас�
штабе происходит трансформация эры "индустриаль�
ной" ("Technology") в эру "постиндустриальную"
("Biology").

В новых условиях сформировалась новая бизнес�
среда, которая отличается высокой степенью динамич�
ности, сложности и неопределенности. Прогрессивные
методы управления, которые еще 20 лет назад считались
революционными, сегодня уже не отвечают новым по�
требностям руководителей или требуют усовершен�
ствования в современных отечественных экономических
условиях.

Недостатком данных систем является то, что они не
учитывают специфические принципы работы тех или
иных производителей. Проблема усложняется необхо�
димостью гармоничного совмещения технической и со�
циальной подсистемы предприятия. Именно социальная
подсистема — человек — становится тем звеном, кото�
рое сдерживает развитие всей, пусть самой временной,
автоматизированной системы управления производ�
ством.

В таких условиях определяющим в жизнеспособно�
сти предприятия является наличие или отсутствие оп�
ределенного потенциала. Под потенциалом предприя�
тия следует понимать способность технической и соци�
альной подсистем предприятия быстро и качественно
создавать недостающие элементы системы, тем самым
адекватно реагируя на изменения во внешнем и внут�
реннем окружении.

Например, инвестиционный потенциал предприятия
— это не обладание финансовыми ресурсами, и даже не
возможность их быстрого привлечения. Инвестицион�

ный потенциал — это такой авторитет торговой марки,
налаженный и в то же время гибкий технологический
процесс, это качество продукции, которые позволяют
предприятию производить трансформации: используе�
мые материальные и интеллектуальные ресурсы ⇒ го�
товая продукция ⇒ выручка от реализации ⇒ инвести�
ции.

В настоящее время, когда многие важные задачи
возникают настолько стремительно, что их невозмож�
но вовремя предусмотреть, возникает необходимость в
управлении на основе гибких экстренных решений
(стратегическое маркетинговое управление в реальном
масштабе времени). В системе маркетингового страте�
гического планирования не предполагается, что буду�
щее непременно должно быть лучше прошлого. Поэто�
му в стратегическом маркетинговом планировании важ�
ное место отводится анализу перспектив организации,
опасностей, возможностей, которые способны изме�
нить сложившиеся тенденции. Этот анализ дополняет�
ся постоянным анализом позиций в конкурентной борь�
бе.

В условиях оперативного маркетингового управле�
ния необходимо понять характер организационно�уп�
равленческих механизмов удовлетворения рыночного
спроса. Особенно важно понимать концепцию страте�
гического маркетингового управления, которая строит�
ся на системном и ситуационном подходах. Это позво�
ляет понять структуру процесса планирования страте�
гии, роль и методологию стратегической сегментации
рынка; разобраться в новом методическом инструмен�
тарии, используемом при анализе стратегических аль�
тернатив, и сформировать систему маркетингового уп�
равления на предприятии, позволяющую достичь сто�
ящих перед ним целей в условиях стратегических изме�
нений.

Принципы системности предполагают рассмотре�
ние современной организации, в первую очередь, как
социально�экономической системы, обладающей ря�
дом специфических, присущих только ей особеннос�
тей:

— целостностью, когда все элементы системы слу�
жат достижению общих целей, стоящих перед органи�
зацией в целом;

— сложностью, которая проявляется в процессе
стратегического маркетингового управления;

— высокой степенью надежности функционирова�
ния, которая предопределяется взаимозаменяемостью
компонентов и способов жизнедеятельности организа�
ции.

Через ситуационный подход реализуется принцип
адаптивности, являющийся основополагающим принци�
пом стратегического маркетингового управления. Его
суть состоит в том, что все внутриорганизационные по�
строения (оргструктура, система планирования, орга�
низационная культура и т.д.) являются реакцией орга�
низации на соответствующие изменения во внешнем
окружении и во внутренней среде. Руководство пред�
приятия вынуждено больше заботиться о гибкости си�
стемы маркетингового управления, позволяющего бы�
стро и адекватно реагировать на происходящие изме�
нения.

Разработка и реализация стратегии предприятия
требуют, как правило, больших затрат ресурсов. Дале�
ко не все предприятия способны правильно выбрать
стратегически выгодный для себя рынок. Причем, в дан�
ном случае речь идет не просто об обладании необхо�
димыми ресурсами. Огромное значение имеет качество
системы маркетинг�менеджмента, ее способности нахо�
дить адекватную имеющимся ресурсам рыночную нишу
и действовать в ней.

Разработка эффективной маркетинговой стратегии
предприятия не может ограничиваться только затра�
тами материальных и финансовых ресурсов. Огромное
значение сегодня имеют информационные и интеллек�
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туальные ресурсы. Для использования специфическо�
го инструментария при разработке стратегии, прежде
всего, необходимо решить проблему информационно�
го обеспечения и выбора методов обработки инфор�
мации.

Выработка маркетинговых стратегических реше�
ний для ведения бизнеса предполагает наличие сис�
темы маркетинговой информации на предприятии,
которая, на наш взгляд, должна включать библиоте�
ку маркетинговой информации, совокупность мето�
дов и инструментов управления, требования к ис�
пользованию информации. Качество данной систе�
мы напрямую зависит от интеллектуальных ресур�
сов предприятия, от профессионализма и креатив�
ности кадров, способных определить основные тен�
денции развития бизнеса в сложных условиях рыноч�
ной экономики, сформулировать цели предприятия
и пути их достижения.

Решение проблем, связанных с использованием
маркетинговой информации, охватывает целый ряд
изменений в процессах организации и технологии.
Сбор данных относительно потребителей предусмат�
ривает развитие у персонала навыков, необходимых
для помощи топ�менеджменту в понимании потреби�
теля. Главной целью стратегического маркетингово�
го управления является обеспечение менеджеров ме�
тодами и инструментами, которые позволят им усо�
вершенствовать стратегическое маркетинговое пла�
нирование, систему контроля и принятие решений. В
маркетинге не существует универсальной методики
исследования рынка. Идея накопления референтных
моделей в маркетинге, то есть моделей учета инфор�
мации, повторяет общую идею создания хранилища
бизнес�знаний на базе обработанного и систематизи�
рованного опыта.

Особо следует обратить внимание на организаци�
онно�структурный стратегический потенциал пред�
приятия. Линейная и функциональная оргструктуры
большинства экономических субъектов перегружают
высшее руководство решением текущих задач, не по�
зволяя в должной степени сосредоточиться на реше�
нии стратегических проблем. Переход к дивизиональ�
ной оргструктуре, характерной для крупных предпри�
ятий, повышая гибкость и адаптивность организации,
создавая возможности концентрации внимания высше�
го руководства на стратегических вопросах, вместе с
тем создает определенные трудности с точки зрения
стратегической совместимости отдельных подразделе�
ний.

Большинство отечественных экономических субъек�
тов функционируют в рамках простых оргструктур. При
этом стратегические аспекты функционирования орг�
структуры остаются для них в тени, объективно затруд�
няя разработку и реализацию маркетинговой стратегии.
Хотя трудности разработки и реализации стратегии и
присутствуют в более развитых оргструктурах, их стра�
тегический потенциал значительно выше.

Маркетинговая стратегия означает не столько при�
способляемость к изменяющимся условиям среды,
сколько активное взаимодействие с внешней средой.
Стратегически активное предприятие, чтобы быть ус�
пешным, должно воздействовать на среду, изменяя и
приспосабливая ее к реализации стратегии, создавая
условия для достижения стратегических целей. В опре�
деленном смысле можно утверждать, что это и есть важ�
нейшая составляющая реализации маркетинговой стра�
тегии.

Безусловно, воздействие на внешнюю среду не оз�
начает изменение макроэкономической ситуации в
стране. Оно направлено, в первую очередь, на фор�
мирование среды непосредственного окружения орга�
низации — потребителей, поставщиков, конкурентов,
региональные органы власти. Формы и методы этого
воздействия могут быть разнообразны — реклама, вы�

бор партнеров по бизнесу и условия сотрудничества с
ними, ценовая политика, методы конкурентной борь�
бы и способы защиты собственных экономических ин�
тересов. Высокая динамичность и трудно прогнозиру�
емая направленность изменений внешней среды, нео�
пределенность влияющих факторов требуют огромных
ресурсов для создания потенциала противодействия
угрозам и не позволяют, к сожалению, большинству
экономических субъектов сколько�нибудь значитель�
но изменять внешнюю среду.

Яркой характеристикой любого экономического
субъекта выступает цель его деятельности. Отсутствие
четко выраженной цели лишает менеджмент осмыслен�
ности. Стратегические цели формулируются на основе
миссии предприятия и отражают долгосрочные эконо�
мические интересы. При всем разнообразии подходов
к определению и структурированию стратегических
целей предприятия один тезис остается решающим —
повышение прибыльности бизнеса.

Субъект стратегического маркетинг�менеджмента
не только обладает достаточным потенциалом для фор�
мирования стратегии, адекватной внешней и внутрен�
ней среде, но и в состоянии использовать свои ресурсы
для перестройки внешней среды, безусловного приме�
нения ее благоприятных возможностей и предотвраще�
ния таящихся угроз, ориентации деятельности на по�
лучение достаточной прибыли в долгосрочном перио�
де.

Разработка стратегии предприятия начинается с
определения его миссии, так называемой философии.
Исходя из этого, устанавливается форма реализации
стратегии и делается ее окончательный выбор.

Философия организации включает в себя следую�
щие элементы:

— основной замысел, отражающий цели организа�
ции;

— стратегические цели и способы их реализации,
мотивы деятельности;

— философия заказчиков, их интересы, сбытовая
политика;

— внутриорганизационная политика, информаци�
онно�коммуникационная система, система оплаты тру�
да, инновационная и социальная политика, соблюдение
этики менеджмента;

— маркетинговая, финансовая и инвестиционная по�
литика, снижение уровня риска, распределение прибы�
ли;

— отношение с другими организациями — выпол�
нение обязательств, охрана окружающей среды, вложе�
ния в развитие региона.

Опыт процветающих организаций свидетельствует,
что основной замысел деятельности предприятия час�
то имеет большее значение, чем технология, финансо�
вая база и организационная структура. Предпринима�
тельская философия определяет основные направления
развития организации.

Принципы и основополагающие моменты предпри�
нимательской стратегии являются неотъемлемой частью
"Public Relations" предприятия. Современная теория PR
рассматривает специальные мероприятия как важный
управленческий инструмент специалиста по связям с
общественностью, поскольку, являясь эффективным
средством коммуникации с целевыми группами, они
обеспечивают паблисити и внимание широкой аудито�
рии, отражают этику и мораль менеджмента, непосред�
ственно влияют на формирование деловой репутации
предприятия.

В соответствии с этической направленностью раз�
рабатывается стратегия предприятия, которая, в пер�
вую очередь, должна обеспечить социальную гармонию
в трудовом коллективе и создать условия для наиболее
полной реализации индивидуальных проектов и процве�
тания всех членов организации с максимальным учетом
интересов акционеров и менеджеров.
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Предпринимательская философия необходима
для установления стратегических целей владельцев
предприятия, ее менеджеров, работников, а также
для завоевания доверия заказчиков и остальных за�
интересованных субъектов, во избежание конфлик�
тов их интересов. Глобальной предпосылкой успеш�
ной разработки стратегии управления на любом
уровне является правильное определение целей.
Лишь зная цели можно искать пути и средства их
реализации. Цели следует устанавливать в таких об�
ластях деятельности предприятия, как: конкуренция
и целевые рынки; маркетинг и сбыт; производство и
труд; финансы и контроль; распределение доходов;
исследования и разработки; капитализация предпри�
ятия.

Уровень управления во многом зависит от стиля
стратегического управления. Выбор того или иного
стиля зависит от стратегического планирования дея�
тельности предприятия. Чрезвычайно важным факто�
ром при стратегическом планировании является орга�
низационная культура предприятия, создающая его
имидж, как на внутреннем, так и международном рын�
ках.

В современных условиях меняются не только тех�
нологии разработки и принятия стратегических уп�
равленческих решений, но и сами критерии их оценок.
Исследование общей результативности деятельнос�
ти предприятия на основании только показателей
прибыльности не дает возможность определить кон�
кретные причины, которые обусловливают ее изме�
нения (за счет роста производительности труда,
уменьшения расходов или изменения ценовой конъ�
юнктуры рынка). Сегодня необходимо делать акцент
на выделении таких критериев результативности де�
ятельности предприятия, как эффективность, эконо�
мичность, качество, прибыльность, производитель�
ность, качество трудовой жизни, инновационная на�
правленность.

Оргструктура предприятия, в которой маркетинг
— главная функция, в большей степени демонстриру�
ет ориентацию предприятия на рынок. Обнаружить ре�
зервы в развитии предприятий, а также увеличить от�
дачу за счет использования обоснованного управлен�
ческого инструментария позволяет оценка маркетин�
гового потенциала. С точки зрения системного подхо�
да предприятие является открытой системой, то есть
характеризуется взаимодействием с внешней средой.
При эффективной организации маркетингового управ�
ления, в ходе процесса превращения образуется допол�
нительная стоимость входов, в результате чего появ�
ляются возможные дополнительные выходы (прибыль,
увеличение доли рынка, удовлетворение потребностей
клиентов и персонала, эффективность маркетинга и
др.). Эффективность деятельности предприятия, его
положения на рынке принципиально зависят от выб�
ранной маркетиновой стратегии развития предприя�
тия.

Маркетинговые входы и выходы могут иметь как
монетарное, так и немонетарное измерение. Одна из
первых попыток современных ученых построения це�
почки маркетинговой эффективности, ориентирован�
ной на стоимость фирмы, являет собой следующую пос�
ледовательность: маркетинговые активы — маркетин�
говые результаты — стоимость фирмы. Предложенная
цепочка, по нашему мнению, позволяет установить вза�
имосвязанные показатели, приемлемые только для фи�
нансовых оценок.

Последующим развитием данной модели, на наш
взгляд, можно установить взаимосвязи между марке�
тинговыми стратегиями, их результативностью на рын�
ке, финансовыми показателями и стоимостью фирмы.
Особенностью данного подхода является построение
проекции цепочки от маркетинговых действий к общим
результатам деятельности предприятия, которые ото�

бражены в его активах, позиции на рынке, финансовом
состоянии и стоимости. Цепочка действий начинается
с определения функциональных маркетинговых страте�
гий, которые ведут к тактическим маркетинговым дей�
ствиям. Тактические действия оказывают влияние на
клиента, которые, в свою очередь, формируют рынок.
Цепочка результатов на уровне предприятия представ�
лена его активами, показателями прибыли и денежного
потока, которые определяют уровень рыночной капи�
тализации.

ВЫВОДЫ
Формируя новый подход к решению проблем стра�

тегического управления предприятием, мы полагаем
целесообразным внедрение системы маркетингового
управления, основыванной на холистической концеп�
ции маркетинга, более целостно рассматривающей со�
циальное пространство. Маркетинг взаимоотноше�
ний, интегрированных коммуникаций, социальной от�
ветственности, внутренний маркетинг — все это со�
ставные части концепции холистического маркетин�
га. Такой подход к стратегическому менеджмент�мар�
кетингу характеризуется тесной стыковкой всей хо�
зяйственной деятельности предприятия, целью кото�
рого является реальное удовлетворение потребнос�
ти потребителей и увеличение рыночной стоимости
бизнеса.

На наш взгляд, первым шагом к целостному взгляду
должно быть решение рассматривать предприятие как
условную область единой системы "предприятие�ры�
нок", которая воспринимается клиентами, сотрудника�
ми и владельцами бизнеса. При этом система стратеги�
ческого маркетингового управления предприятием яв�
ляется основой корпоративного управления, а ее фун�
даментом выступает стратегическое маркетинговое пла�
нирование. Подобный подход к формированию стра�
тегического управления бизнес�структурой ориентиро�
ван на привлечение будущих потребителей, рост дохо�
дов компании, увеличение ее потенциала, изменение в
лучшую сторону системы распределения ресурсов, рост
мотивации персонала, инновационное развитие пред�
приятия.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Распределение прибыли является весьма распростра�

ненным, но не единственным способом обеспечения иму�
щественных интересов акционеров и собственников. Ди�
видендная политика как инструмент финансовых взаимо�
отношений эффективно проявляет себя в акционерных
обществах (компаниях) с высокой степенью однороднос�
ти состава акционеров (экономическая равновеликость
вкладов, одинаковая степень доступа и влияния на дела
компании). Однако по мере усложнения структуры акци�
онерного капитала и проблематичности его расширения,
такой инструмент уравнительного процесса распредели�
тельных отношений в более высокоразвитых компаниях
утрачивает свойства простоты, одинаковости и бесспор�
ности. В современных экономических условиях, характе�
ризующихся обострением конкурентной борьбы, ростом
дефицита финансовых ресурсов и усилением дестабили�
зирующего влияния финансового кризиса, в качестве важ�
ного направления финансово�кредитного обеспечения
отечественных компаний рассматривается оптимальная
дивидендная политика.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Детерминантам дивидендной политики компании по�
священо немало научных разработок, но, несмотря на это,
консенсус в этом вопросе до сих пор не достигнут. Этому
вопросу много внимания уделялось в работах западных
исследователей, таких как И. Ансофф, Р. Брейли, М. Бриг�
хем, Д. Брикли, М. Гордон, Б. Грэхем, Д. Додд, А. Дью�
инг, Д. Линтнер, С. Майерс, Д. Макконнелл, М. Миллер,
Ф. Модильяни, Р. Холт, А. Шляйфер и др. Важные его те�
оретико�методические аспекты рассматривались в рабо�
тах ведущих российских и украинских ученых�экономи�
стов: И. Балабанова, Л. Басовской, И. Бланка, А. Володи�
на, В. Евтушевского, Ф. Ефимовой, Д. Загирняк, Д. Зады�
хайло, В. Ковалева, М. Колесник, Н. Орлов, В. Палий, Ю.
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Петленко, О. Саленко, М. Сокур, О. Терещенко, Н. Хар�
ченко, Т. Циба, В. Шелудько и др. Однако в экономичес�
кой литературе до сих пор отсутствует единый подход к
определению дивидендной политики компании. Недоста�
точно изучен вопрос относительно объемов выплаты ди�
видендов и их налогообложения в современных услови�
ях. Еще не полностью решена проблема адекватного оп�
ределения уровня эффективности системы корпоратив�
ного управления в целом и дивидендной политики, в час�
тности. Весь спектр этих вопросов требует более совер�
шенного обоснования и комплексного исследования.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

Существует четыре основных канала, через которые
компания может обеспечить получение выгод своим ак�
ционерам: 1) выплата дивидендов; 2) осуществление опе�
раций с собственными акциями компании (корпоратив�
ный выкуп акций); 3) повышение уровня рыночной капи�
тализации акций в долгосрочной перспективе (пере�
продажа акций на фондовом рынке); 4) создание меха�
низма и процедур участия в прибылях работающих акци�
онеров через фонды потребления и социальной сферы, а
также системы премирования персонала. В свою очередь,
каждый из отмеченных каналов распределения прибыли
компании может приобретать специфические формы.
Например, выкуп акций может быть произведен путем
проведения аукциона, в силу норм гражданского зако�
нодательства или организации покупки акций у крупно�
го держателя по договорной цене. Принципиально важ�
ным здесь представляется не форма получения акционер�
ного вознаграждения, а режим формирования выгод для
первых лиц.

Д. Брикли и Д. Макконнелл [6] обращают внимание
на то, что даже в странах с хорошо развитыми рыночны�
ми отношениями и фондовыми рынками так и не сложил�
ся однозначный подход к оценке дивидендной политики.
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До середины прошлого столетия практически абсолютно
доминировал традиционный подход в описании дивиден�
дной политики, основанный на максимизации остаточно�
го дохода собственников (работы А. Дьюинга, 1953 г., Б.
Грэхема и Д. Додда, 1951 г., М. Гордона, 1962 г.). Эконо�
мический эгоизм акционеров выражался в бесспорном
приоритете дивидендов по отношению к курсовому до�
ходу на перепродаже акций (работы Д. Линтнера, 1956
г.). Этим же положением дел определялось и отношение
акционеров к информации о дивидендах. Требование рас�
крытия информации о дивидендах, формат приводимых
отчетных показателей и возможности интерпретации дан�
ных рассматриваются в рамках такого подхода как фи�
нансово�значимая, существенная информация. Неочевид�
ность удовлетворения информационных запросов о ди�
видендах обусловлена различием и динамикой финансо�
вого статуса собственника: от доминирующего управля�
ющего собственника (мажоритарного акционера) до за�
щиты интересов меньшинства (миноритариев) и обеспе�
чение прозрачности результативности бизнеса для инсти�
туциональных собственников (портфельных инвесторов,
паевых инвестиционных фондов, взаимных фондов, упол�
номоченных банков, частных пенсионных фондов, хозяй�
ственных обществ с участием субъектов муниципальной
и государственной собственности). Логика дивидендной
политики, способы ее формирования, объявления и рас�
крытия не столь просты, чтобы они определялись на уров�
не здравого смысла. Действительное положение дел та�
ково, что в корпоративной практике одновременно сосу�
ществуют условия для плюралистических взглядов на про�
блему дивидендов, и что особенно важно — различной
дивидендной корпоративной практики.

Предпочтение акционерами текущих дивидендных
выплат отражает экономические настроения фундамен�
тальных инвесторов как эффективных собственников биз�
неса, который одновременно демонстрирует способность
генерирования средств, доступных акционерам; обеспе�
чивает гарантированность, стабильность и монотонность
роста эффективности присутствия собственника в делах
предприятия. При этом сохраняется инвестиционная при�
влекательность бизнеса компаний и для сторонних дело�
вых партнеров. Экономические выгоды акционеров в фор�
ме дивидендов здесь не подразумеваются, а предъявля�
ются для оценки выгодополучателям в явном виде посред�
ством отчетных показателей и их аналитической интер�
претации.

Систему показателей дивидендной политики образу�
ют следующие финансовые коэффициенты:

!Dps = Див: Чоа (1),
где Dps — дивиденд на одну акцию; Див — сумма на�

численных дивидендов по обыкновенным акциям; Чоа —
число обыкновенных акций по состоянию на дату регис�
трации.

Вариантами исчисления дивиденда на акцию являют�
ся сравнения со среднегодовым числом обращающихся
акций, а также по отношению к числу разводненных или
консолидированных акций:

!Dr = Див: Е0
(2),

где Dr — дивидендная ставка; Е
0
 — номинал обыкно�

венных акций в уставном капитале компании.
По привилегированным акциям дивидендная ставка

рассчитывается аналогичным образом, что позволяет про�
изводить соответствующие сравнения:

!Div = Див: Е (3),
где Div — дивидендная отдача на капитал; Е — соб�

ственный капитал компании по балансу.
Модификацией этого показателя является соотноше�

ние сумм дивидендов по отношению к капиталу, прихо�
дящемуся на голосующие акции компаний:

!Dyld = Дпс: Пмпс (4),
где Dyld — дивидендная доходность; Дпс — дивиденд

на акцию; Пмпс — рыночная цена обыкновенной акции.
Показатель дивидендной доходности исчисляется ва�

риативно (по отношению к рыночной цене акции на мо�
мент закрытия торговой сессии, к средней цене сделок, к
максимальной или минимальной цене):

!YTM = (Див + Пкс): Кц (5),
где YTM — дивидендная доходность к дате оценки;

Пкс — прирост курсовой стоимости акций;

Кц — курсовая цена обыкновенной акции на начало
отчетного периода;

!HPR = (Ссд + Пкс0
): Скс (6),

где HPR — дивидендная доходность за период дер�
жания акции; Ссд — среднегодовая сумма дивидендов;
Пкс

0
 — прирост курсовой стоимости акций за период; Скс

— средняя стоимость акции за период держания;
!Por = Див: Проа (7),
где Por — доля дивидендных выплат; Проа — прибыль

к распределению между обыкновенными акционерами;
!Ret = Срп: Чпоп (8),
где Ret — доля реинвестированной прибыли; Срп —

сумма реинвестированной прибыли; Чпоп — чистая при�
быль отчетного периода.

При наиболее благоприятных обстоятельствах выдер�
живается соотношение:

Ret = 1 — Por (9).
Интерпретация сведений о дивидендной истории ком�

пании и ее прогнозной дивидендной политике основыва�
ется на соотнесении приведенных выше финансовых ко�
эффициентов (например, в виде монотонности экономи�
ческих нормалей). Однако оценка фактически достигну�
тых результатов во многом обусловливается базисными
теоретическими посылами — идеями об оперировании ди�
видендами как исторически апробированной и выверен�
ной форме извлечения выгод собственниками. То есть
осознать экономическую ценность дивидендов, как фор�
мы вознаграждения акционеров за предоставленный ими
в оборот компании капитал, можно только исходя из не�
которой теоретической конструкции.

Суть выдвигаемых научных гипотез, как правило,
формируется в нормативном или позитивном методоло�
гическом ключе. В первом случае акценты расставляются
на моментах рациональности экономического поведения,
справедливости распределительных отношений, приори�
тете корпоративных ценностей над экономическим эго�
измом физических лиц и их оппортунистических устрем�
лений. Во втором случае в центр внимания ставятся эм�
пирически установленные факты, абстрактные теорети�
ческие схемы демонтируются и заменяются на ценност�
ные суждения, вытекающие из фактического положения
дел, из действительно достигнутого уровня культуры эко�
номического общежития. При этом проблема дивиденд�
ной практики и политики может рассматриваться не толь�
ко в аспекте экономического благосостояния акционеров,
но и как фактор инвестиционной политики, побуждения
менеджмента компаний к более эффективным инноваци�
онным решениям.

Теоретическая конструкция гипотезы о существенно�
сти вознаграждений акционеров именно дивидендами
представлена наиболее явно, полно и последовательно в
трудах Гордона�Линтнера (1950�е годы). Она состоит в
том, что инвесторы, исходя из принципа минимизации
риска, всегда предпочитают текущие дивиденды доходам,
лишь потенциально возможным в будущем, в том числе и
возможному приросту акционерного капитала. Кроме
того, текущие дивидендные выплаты уменьшают уровень
неопределенности инвесторов относительно целесооб�
разности и выгодности инвестирования в данную компа�
нию. Тем самым, их удовлетворяет меньшая норма при�
были на инвестированный капитал, используемая в каче�
стве коэффициента дисконтирования, что приводит к воз�
растанию рыночной оценки акционерного капитала. На�
против, если дивиденды не выплачиваются, неопределен�
ность увеличивается, возрастает и приемлемая для акци�
онеров норма дохода, что приводит к снижению рыноч�
ной оценки акционерного капитала, то есть к уменьше�
нию благосостояния акционеров.

Таким образом, основной вывод из рассуждений Гор�
дона и Линтнера таков: в формуле общей доходности ди�
видендная доходность имеет приоритетное значение; уве�
личивая долю прибыли, направляемую на выплату диви�
дендов, можно способствовать повышению рыночной сто�
имости фирмы, то есть увеличению благосостояния ее ак�
ционеров. Аргументы в пользу важного значения диви�
дендов для оценки фирмы реальны и подтверждаются
практикой фондового рынка.

Из теории Гордона�Линтнера можно выделить четы�
ре основных аргумента для выбора дивидендной полити�
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ки: 1) информационное содержание дивидендов; 2) пред�
почтение текущему доходу; 3) качество дохода; 4) рыноч�
ные колебания.

Информационное содержание дивидендов заключа�
ется в том, что выплата дивиденда и сравнение размеров
выплаты с предыдущей рассматривается инвесторами как
показатель будущих перспектив фирмы. Многие инвес�
торы предпочитают получить определенную сумму теку�
щего дохода от своих капиталовложений, чем полностью
полагаться на прибыли от прироста капитала. Вследствие
неопределенности точной суммы потенциальных доходов
от прироста капитала, приходящегося на вложенные
средства, существует качественное различие между до�
ходом, полученным сейчас в форме дивиденда, и эквива�
лентным потенциальным доходом от прироста капитала
в отдаленном будущем.

Рыночные цены на акции могут колебаться по причи�
нам, которые находятся вне контроля и влияния компа�
нии и не зависят от эффективности ее функционирова�
ния. В результате может оказаться невозможным реали�
зовать часть пакета акций по текущим рыночным ценам.
Эта неопределенность подкрепляет мнение о том, что, по
крайней мере, определенная часть вознаграждения акци�
онерам за инвестирование средств в фирму должна быть
в форме текущего дохода.

Противостоять этим аргументам в пользу инвестора,
получающего текущий доход через выплаты дивиденда,
можно при помощи более привлекательного налого�
обложения доходов от прироста капитала. Это должно
компенсировать преимущество текущего дохода. Труд�
ность рассмотрения налогообложения состоит в невоз�
можности оценить налоговый статус с крупными акцио�
нерными компаниями.

Дивидендная модель благосостояния акционеров
фиксирует важное свойство — реинвестирование прибы�
ли должно приводить к монотонному наращиванию эко�
номических выгод (дивидендная модель Гордона). Учи�
тывая гипотетический характер такого допущения, прак�
тически важно не допустить хотя бы прерывность выплат
и понижение уровня дивидендов. Модель гарантирован�
ных, неснижаемых дивидендных выплат представляет
собой одну из рациональных схем обеспечения экономи�
ческого благополучия собственников. В США, например,
существует так называемый законный список (legal list)
корпораций, ценные бумаги которых разрешено приоб�
ретать финансовым учреждениям, пользующимся госу�
дарственной поддержкой. Закон ограничивает выбор цен�
ных бумаг для инвестирования для многих крупных ин�
ституциональных инвесторов. Существуют два критерия
включения корпораций в законный список ценных бу�
маг: 1) длительный опыт устойчивых дивидендных вып�
лат; 2) отсутствие сокращений дивидендов. Поэтому ком�
пании, которые сокращают дивиденды или выплачивают
дивиденды нерегулярно, рискуют тем, что их могут вы�
черкнуть из списка компаний, бумаги которых можно по�
купать крупным институциональным инвесторам. Если
компания имеет стабильное производство, то она может
планировать свои дивиденды с высокой степенью уверен�
ности. Другие компании, особенно в циклических отрас�
лях, в тяжелые времена с трудом поддерживают уровень
дивидендов. Такие компании устанавливают очень низ�
кий "регулярный" дивиденд и затем подкрепляют его "до�
полнительным" дивидендом. Подобной стратегии — низ�
кие регулярные дивиденды плюс дополнительные выго�
ды — придерживалась в прошлом компания "General
Motors". Она объявляла о низком регулярном дивиденде,
и акционеры могли рассчитывать на получение этого ди�
виденда при любых условиях. Затем, когда положение
улучшалось, а прибыль и денежные поступления повыша�
лись, компания выплачивала достаточно ощутимый до�
полнительный дивиденд.

В настоящее время аналогичной стратегии придержи�
вается и российский монополист "Газпром". Отметим, что,
по свидетельству газеты "Ведомости", дивиденды "Газп�
рома" состоят из двух частей — гарантированной и пере�
менной. Для расчета гарантированной части монополия
берет наименьшую из двух величин: 10% от чистой при�
были по российским стандартам бухгалтерского учета,
или 2% от средневзвешенной капитализации за год. К ней

акционеры могут получать еще и надбавку (переменную
часть). Для этого в резервный фонд "Газпрома" отчисля�
ется до 75% от чистой прибыли по российским стандар�
там бухучета. Из того, что осталось, вычитается гаранти�
рованная часть дивидендов, а затем остаток делится по�
полам и прибавляется к гарантированной части. Кажу�
щиеся простота и очевидность решения вопроса о выпла�
те дивидендов в теории и на практике приводят к доволь�
но разнообразному и весьма противоречивому положе�
нию дел: как ни одна теоретическая конструкция не объяс�
нила факты жизни в полном объеме, так и невозможно
всю дивидендную историю свести к шаблонному следо�
ванию менеджмента требованиям законодательства.

Если строить экономические рассуждения на факто�
логической основе, на базе данных высокоразвитых и ис�
торически выверенных соотношений, то неоспоримым яв�
ляется тот факт, что большинство высококапитализиро�
ванных публичных западных компаний предпочитают ре�
гулярно выплачивать дивиденды. Проведенные Р. Боллом
и Ф. Брауном исследования дивидендной практики ком�
паний, котирующих свои акции на Нью�Йоркской фон�
довой бирже (NYSE), Американской фондовой бирже
(AMEX), а также включенные в списки рейтингов креди�
тоспособности информационного агентства
Standard&Poor's (S&P), свидетельствуют о том, что более
чем на 3/4 руководство компаний стремится выполнить
свои экономические обязательства перед акционерами
путем дивидендных выплат. С. Росс, Р. Вестерфилд и Д.
Джефри (Корпоративные финансы, 1993 г.) особо указы�
вают на уникальные свидетельства отношения ряда ком�
паний к выплате дивидендов. Так, компания "American
Telephone and Telegraph Company" (AT&T), действующая
на рынке связи и телекоммуникаций с 1885 г., на протя�
жении всей своей истории не только постоянно выплачи�
вает дивиденды, но даже ни разу не снизила их размера.
Ряд американских компаний постоянно выплачивает ди�
виденды в течение почти 150 лет, а корпорация "Chemical
New York" делает это с 1827 г. Кроме того, имеются мно�
гочисленные свидетельства о том, что любые серьезные
изменения в области дивидендной политики немедленно
отражаются на цене акций данной компании.

Теория поведенческих финансов выделилась в отдель�
ную теорию из психологической теории принятия реше�
ний в условиях неопределенности, активно развивавшейся
в США с середины 1950�х гг. В результате изучения пси�
хологами профессий, связанных с финансовыми риска�
ми, было установлено, что принятие брокерами решений
на финансовых рынках в значительной мере предопреде�
лено факторами, определяющими психотип экономичес�
кого поведения трейдера (П. Слович, 1972). Бихейвиори�
стические факторы оказались настолько убедительными
и важными, что в профессиональной среде финансовых
аналитиков укоренились взгляды, восходящие к поведен�
ческим финансам. Это обстоятельство повлияло, в свою
очередь, на представление о важности отчетной инфор�
мации о дивидендах.

В начале 90�х годов Р. Шиллер на эмпирическом ма�
териале опроверг традиционное утверждение, что цена
акций равна приведенной стоимости ожидаемого буду�
щего потока дивидендов. Он показал, что за последние
100 лет приведенная стоимость дивидендов была практи�
чески постоянной, хотя рыночные цены акций отличались
значительной волатильностью. Данная статья вызвала
ожесточенные дебаты в сообществе финансовых эконо�
мистов. Не менее спорной оказалась и следующая статья
Р. Шиллера, в которой утверждалось, что мода оказыва�
ет значительное влияние на финансовые рынки. Работы
Р. Шиллера послужили толчком для многочисленных эм�
пирических исследований, зафиксировавших различные
виды аномалий на финансовых рынках, а также в финан�
совом поведении инвесторов и корпораций.

Эмпирические тексты на адекватность Х. Шифрина,
М. Статмона, Р. Тейлера и других (1990�е годы) показа�
ли, что когнитивные подходы приводят к "неправильным"
оценкам стоимости акций, то есть действительные фак�
торы, определяющие экономическую ценность акций, вос�
принимаются участниками фондовых рынков не на сущ�
ностной основе (таковы утверждения и Нобелевского
лауреата Д. Канемана).
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Традиционная финансовая парадигма основывается
на предпосылке, что индивиды ("репрезентативные аген�
ты") полностью рациональны. Под рациональностью по�
нимается два свойства. Во�первых, получая новую инфор�
мацию, индивиды "правильно" (в соответствии с прави�
лом Байеса) инкорпорируют ее в свои представления. Во�
вторых, на основе имеющихся представлений они прини�
мают нормативно правильные решения, то есть внутрен�
не непротиворечивые и соответствующие теории субъек�
тивной ожидаемой полезности. Поведенческая парадиг�
ма утверждает, что финансовые явления лучше объясни�
мы при использовании моделей, в которых не все участ�
ники являются полностью рациональными. Поведенчес�
кая теория отказывается от указанных постулатов инди�
видуальной рациональности: индивиды не обязательно
усваивают всю новую информацию в соответствии с пра�
вилом Байеса и могут принимать нормативно неприемле�
мые решения, нарушающие теорию ожидаемой полезно�
сти. Отказываясь от постулатов индивидуальной рацио�
нальности, поведенческие финансы отвергают и теорию
рациональных ожиданий.

Поведенческий подход имеет особое значение для уп�
равления корпоративными финансами. Центральной про�
блемой корпоративных финансов является максимизация
акционерной стоимости фирмы. Однако с точки зрения
поведенческих финансов этому препятствует две группы
факторов — внутренние и внешние.

Внутренние препятствия (поведенческие издержки) —
это потери в стоимости фирмы, вызванные ошибками ме�
неджеров вследствие ограниченности когнитивных ресур�
сов или под влиянием эмоций. Вторая группа препятствий
происходит из�за когнитивных ошибок инвесторов и фи�
нансовых аналитиков, которые могут привести к расхож�
дению между фундаментальной стоимостью и рыночной
ценой фирмы. В результате менеджеры не всегда прини�
мают правильные решения по финансовому управлению
фирмой с учетом возможных ошибок инвесторов и ана�
литиков.

В отношении с внутренних препятствий максими�
зации стоимости фирмы ученые и практики в основном
обращают внимание на так называемые агентские из�
держки (agency costs), возникающие в результате рас�
хождения интересов менеджеров ("агентов") и соб�
ственников или акционеров фирмы. Сторонники управ�
ления, ориентированного на повышение стоимости,
считают, что правильно разработанная система
контрактов и оплаты труда может решить проблему
агентских издержек и заставить менеджеров в соб�
ственных интересах повышать акционерную стоимость
фирмы. Но поведенческие издержки могут быть весь�
ма значительными и их невозможно снизить никакими
системами контрактов и оплаты труда, если менедже�
ры неправильно понимают свои интересы и действия,
которые надо предпринять для их удовлетворения. Что
же касается внешних препятствий максимизации сто�
имости фирмы, то рыночная цена компании часто зна�
чительно отклоняется от ее фундаментальной стоимо�
сти. В такой ситуации действия менеджеров, направ�
ленные на повышение стоимости фирмы, приводят к
снижению ее рыночной цены. Финансовые менеджеры
должны вносить определенные коррективы в традици�
онные методы управления, чтобы учесть расхождение
в цене и стоимости фирмы. Особое значение данная
проблема имеет для компаний, управляемых по систе�
ме добавленной экономической стоимости.

Теория удовлетворения предпочтений (A catering
theory of dividends) инвесторов апеллирует к теореме Мил�
лера�Модильяни, постулирующей, что на эффективных
финансовых рынках дивидендная политика не влияет на
цену акций. Однако, начиная с 1980�х гг., многочислен�
ные эмпирические и теоретические исследования поста�
вили под сомнение гипотезу об эффективных финансо�
вых рынках. Если дивидендная политика фирм не имеет
значения, то как объяснить ее значительные изменения
за последние 40 лет? В период, когда Миллер и Модилья�
ни создавали классическую теорию корпоративных фи�
нансов, почти 80% американских фирм платили дивиден�
ды своим акционерам, а в 2000 г. доля таких фирм не пре�
вышала 25%.

Для объяснения этого явления М. Бейкер и Дж. Верг�
лер (2000 г.) предложили теорию, согласно которой ме�
неджеры формируют дивидендную политику в зависи�
мости от спроса на дивиденды со стороны инвесторов. Су�
ществуют периоды, когда среди инвесторов повышается
спрос на акции, по которым выплачиваются дивиденды,
и они готовы переплачивать за них. В результате появля�
ется так называемая дивидендная премия, то есть превы�
шение цены акций над фундаментальной стоимостью ком�
пании из�за повышенного спроса у инвесторов на акции.
В другие периоды настроения инвесторов меняются, и
спрос на акции, по которым выплачиваются дивиденды,
падает. Относительно безопасным акциям с дивиденда�
ми инвесторы начинают предпочитать более рискованные
акции компаний, у которых имеются значительные воз�
можности роста. В результате дивидендная премия сни�
жается и даже становится негативной, появляется диви�
дендный дисконт. Цена на акции, по которым выплачива�
ются дивиденды, становится ниже фундаментальной сто�
имости компаний.

Феномен дивидендной премии по своей природе ана�
логичен феномену дисконта на акции закрытых паевых
фондов. Как показывают исследования Бейкера и Верг�
лера, существует значительная корреляция между дис�
контом на закрытые паевые фонды и дивидендной пре�
мией. Это свидетельствует о том, что в основе этих фено�
менов лежат важные причины изменения предпочтений
инвесторов и их склонности к риску.

В силу того, что одной из основных задач финансо�
вых менеджеров является снижение стоимости капитала
для фирмы, рациональные менеджеры реагируют на из�
менения в настроениях инвесторов. В те периоды, когда
растет спрос на акции, по которым выплачиваются диви�
денды, менеджеры принимают решение о выплате диви�
дендов. В те периоды, когда спрос на дивиденды снижа�
ется и дивидендная премия исчезает, менеджеры прекра�
щают их выплату.

В конце 1970�х — начале 1980�х гг. были опубликова�
ны результаты исследований Р. Литценбергера и К. Рамас�
вами, получившие в дальнейшем название теории налого�
вой дифференциации (tax differential theory), согласно ко�
торой с позиции акционеров приоритетное значение име�
ет не дивидендная, а капитализированная доходность. Эта
теория говорит о том, что держатели акций сталкиваются
с разными ставками налогов на дивиденды и реализован�
ный прирост капитала. Кроме того, в то время как некото�
рые акционеры предпочитают текущий доход, другие стре�
мятся к накоплению. Акционеры относят себя к той или
иной клиентской группе в зависимости от установленной
формы дивидендной политики и стремятся к оптимальной
прибыли по отдельной налоговой ставке.

Инвесторы, которые платят налоги по высшей став�
ке, предпочитают компании, которые платят меньше ди�
видендов и обеспечивают более высокий курс акций. Это
позволяет таким инвесторам экономить на величине лич�
ного подоходного налога. Интерес к такого рода подхо�
ду уместен, когда налоговое законодательство предусмат�
ривает различные ставки налогообложения доходов раз�
личного характера (заработанного и конъюнктурного), а
также в тех случаях, когда изъятие налога может произ�
водиться не только у источника его возникновения, но и
с учетом налогового статуса плательщика (например,
льготный статус пенсионеров, инвалидов и других соци�
ально незащищенных лиц).

В различных странах по�разному подходят к реше�
нию проблемы выбора дивидендной политики с учетом на�
логообложения. Например, в Великобритании, Австра�
лии, Канаде и ряде других стран ставка налога одинако�
ва, в Германии и Японии реинвестированная прибыль об�
лагается по более высокой ставке по сравнению с выпла�
ченными дивидендами, во Франции — наоборот. Кроме
того, в большинстве стран существует дифференциация
налогоплательщиков в отношении уплаты налогов; это
также влияет на предпочтения той или иной группы ин�
весторов в отношении доли реинвестируемой прибыли.

Согласно Налоговому Кодексу Азербайджанской
Республики, к налоговой базе, определяемой по доходам,
полученным в виде дивидендов, применяют следующие на�
логовые ставки:
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1) 10% — по доходам, полученным в виде дивидендов от
местных организаций отечественными организациями и
физическими лицами — налоговыми резидентами страны;

2) 10% — по доходам, полученным в виде дивидендов
от местных организаций иностранными организациями,
а также по доходам, полученным в виде дивидендов оте�
чественными организациями от иностранных организа�
ций.

По тому же кодексу прибыль от реализации ценных
бумаг облагается по ставкам 20%.

Таким образом, по отечественному законодательству
доход от капитализации облагается по большей налого�
вой ставке, чем дивидендный доход. Этот факт являяется
плюсом в пользу выплаты дивидендов. Кроме того, мест�
ный рынок, будучи волатильным, не всегда может гаран�
тировать устойчивый капитализированный доход в крат�
косрочном периоде.

Еще до проведения налоговой реформы 1986 г. в США
Р. Литценбергер и К. Рамасвами предложили определять
реалистичность дивидендной практики с учетом альтер�
нативных способов получения экономических выгод ак�
ционерами в виде конъюнктурного дохода на курсе ак�
ций (gains) по регрессионному управлению вида:
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)β  + (D
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m
) λ
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(10),

где k
i
 — требуемая общая доходность акций; k

rf
 — до�

ходность безрисковых активов; k
m
 — ожидаемая доход�

ность рыночного портфеля рисковых акций; D
i
 — диви�

дендная доходность по акции i; D
m
 — средняя дивиденд�

ная доходность; λ
i
 — коэффициент влияния дивидендов.

Дивидендная доходность репрезентативно представ�
лена факторами внутренней и внешней доходности, а так�
же функцией рыночного рынка, измеряемого коэффици�
ентом регрессии β. Конструкция модели формировалась
сознательно так, чтобы априори невозможно было утвер�
ждать определенно, как повлияет каждый из факторов
модели на результат.

Каждый из параметров этого управления принимался
во внимание как статически независимая переменная, по�
лученная применительно не к отдельно взятому случаю, а в
совокупности как закономерный процесс. При этом, в час�
тности, предполагалось, что, если коэффициент λ

i
 окажет�

ся равным нулю, то дивидендная доходность, по всей види�
мости, не окажет влияния на требуемую общую доходность
и теория Модильяни�Миллера получит подтверждение.

Р. Литценбергер и К. Рамасвами на основе данных
Нью�Йоркской фондовой биржи за 1936—1977 гг. про�
анализировали вышеприведенное управление и обнару�
жили, что значение λ

i
 положительно и существенно от�

лично от нуля. Это означало, что скорректированная до�
ходность акций все же выше для тех компаний, которые
выплачивают более высокие дивиденды.

Экономическая концепция капитала позволяет ста�
вить в явную форму связи между предоставляемым в обо�
рот компании капиталом и величиной вознаграждения его
поставщику: дивиденд объясняется прибылью на капитал.
В таком методологическом ключе информация о размере
дивидендов не просто интересна, но и существенно по�
лезна. Бухгалтерский баланс, описывающий имуществен�
но�правовой паритет ресурсов компании, логично допол�
няется основным уравнением бизнеса.

В статическом варианте построения это уравнение
имеет вид системы взаимосвязанных категорий прибыли:

1. EAT = EBT — TAX (11),
где EAT — посленалоговая прибыль; EBT — донало�

говая прибыль; TAX — налог на прибыль.
2. NPr = EAT — DED (12),
где NPr — чистая прибыль; DED — вычеты избыточ�

ных расходов и убытков.
3. Res.Pr = NPr — Res (13),
где Res.Pr — остаточная прибыль; Res — резервы.
4. Distr.Pr = Res.Pr — Div.пр (14),
где Distr.Pr — прибыль к распределению; Div.пр —

дивиденды по привилегированным акциям.
5. Ret.Pr = Distr. Pr — Div.об (15),
где Ret.Pr — нераспределенная прибыль; Div.об — ди�

виденды по обыкновенным акциям.
6. Reinv.Pr = Ret.Pr — Soc — Red (16),
где Reinv.Pr — реинвестированная прибыль; Soc —

отчисления на благотворительную деятельность в фонд

социальных программ; Red — расходы на выкуп собствен�
ных акций у акционеров.

В динамическом виде (для связи статического основ�
ного уравнения бизнеса с балансовой прибылью) взаимо�
связь посленалоговой прибыли и дивидендов выглядит
следующим образом:

Reinv.Pr0
 + EAT

0
 = Div.пр + Div.об + Red + Reinv.Pr

1
 (17),

где Reinv.Pr
0
 — нераспределенная прибыль прошлых

лет на начало года; EAT
0
 — посленалоговая прибыль от�

четного периода; Reinv.Pr
1
 — нераспределенная прибыль

прошлых лет на конец года.
В дальнейшем такая структуризация финансовых ре�

зультатов деятельности компании делает возможным ис�
следование достаточности сумм дивидендных выплат,
оценку последствия реструктуризации собственного ка�
питала по данным отчета об изменении акционерного ка�
питала компании.

В отечественной практике основные уравнения биз�
неса в статической и динамической форме пользователям
обычно не представляются. Считается вполне доста�
точным раскрытие данных о распределении прибыли по
всем предусмотренным законом основаниям, включая ре�
зервирование капитала, покрытие избыточных расходов,
выкуп собственных акций.

В представленном нами виде система взаимосвязей ка�
тегорий прибыли существенно отличается от остаточной
модели дивидендных выплат (гипотеза Дженсера (Jenser)
1986 г. и Истербрука (Easterbrook), 1984 г.). Отчетная ин�
формация об избыточных денежных средств для бизнеса
на данном этапе его ведения описывается балансовым
уравнением следующим образом (табл. 1).

Однако в данном виде балансовое уравнение описы�
вает не столько формирование финансового результата
акционера, сколько способ обеспечения ликвидности при�
были. В этом балансовом соотношении основное содер�
жание образует остаток свободных денежных средств,
доступных акционерам (не только в результате форми�
рования заработанного чистого дохода, но в силу разры�
ва движения денежной наличности и прибыльного спо�
соба наращения капитала).

Следует отметить особо ту роль, которую играет в
формировании выгод акционеров конъюнктурный под�
ход к операциям с собственными акциями. На первый
взгляд, этот результат выглядит как экстраординарный
и не носит устойчивого характера. Однако внимание к
последнему усиливается тем, что в обычных условиях ру�
ководство должно ограничивать обороты по выкупу�
перепродаже собственных акций размерами части резер�
вного фонда. В силу действия норм гражданского зако�
нодательства, те акционеры, которые обращаются к ру�
ководству с предложением о выкупе их акций, имеют
право действовать в соответствии с собственными инте�
ресами и потенциально создают ситуацию экономичес�
кой неоднородности состава акционеров. На поверхно�
сти явления по каждой обыкновенной акции начисляет�
ся и выплачивается совершенно одинаковый дивиденд.
Между тем, по причине активных оборотов собственных
акций создаются устойчивые предпосылки к тому, что
один и тот же тип акций достается каждому из акционе�
ров по своей индивидуальной цене: дивидендный доход
акционера один и тот же, а фактические вложения в пра�
во получения этого дохода могут оказаться существен�
но различными. Такое "расслоение" группы собственни�
ков не должно приводить к утрате экономической соли�
дарности и возникновению серьезных причин для кон�
фликтного поведения владельцев компании. Сказанным
определяется важность раскрытия информации в виде
основного уравнения бизнеса, а затем исследование его
составных элементов при помощи экономических и фи�
нансовых моделей эквивалентности совершенных тран�
закций с собственными акциями.

Важно отметить и то, что исследуемый конъюнктур�
ный подход возникает в результате несвободного обра�
щения акций не на фондовом рынке, а в рамках внутрен�
него оборота компании (операций с казначейскими ак�
циями), а потому есть основания различать фактические
цены сделки и рыночные цены, сложившиеся при прове�
дении торговых сессий на фондовых биржах (или во вне�
торговой сети).
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Выплаты дивидендов в общем случае нельзя увязы�
вать с денежными платежами. Возможность расчетов по
дивидендам с использованием неденежных расчетных
средств является причиной информационных разрывов
между отчетом о прибылях и убытках (отчетом о распре�
делении прибыли) и отчетом о движении денежных
средств.

Необходимо отметить такие альтернативы выплаты
дивидендов, как: 1) выплата дивидендов акциями; 2) дроб�
ление акций; 3) выплата дивидендов имуществом, отлич�
ным от денег. Дело в том, что дивиденды могут выплачи�
ваться в форме дополнительных акций, а не денежных
средств, особенно когда есть проблемы с ликвидностью.
Хотя это не приносит акционерам прямой денежной при�
были, но считается значительно лучшим, чем невыплата
дивидендов из�за проблем с ликвидностью. Все больше и
больше компаний, даже не имеющих проблем с ликвид�
ностью, предлагают выплаты дивидендов акциями акци�
онерам, что позволяет им увеличить свою долю в компа�
нии.

Можно выделить некоторые из преимуществ выпла�
ты дивидендов акциями:

— денежные средства остаются в компании;
— они имеют такую же информационную ценность,

как и денежные дивиденды;
— если ликвидность ограничена, то выплата дивиден�

дов акциями помогает поддерживать воспринимаемый
уровень стабильности дивидендного потока и сохранять
статус компании на рынке;

— они увеличивают количество акций в обращении и
поэтому улучшают реализуемость акций;

— они являются эффективным средством для акцио�
неров, желающих увеличить свои пакеты акций в компа�
нии, так как позволяют обойтись без брокеров и других
расходов, необходимых, если бы наличные деньги, полу�
ченные в форме дивиденда, были реинвестированы в ком�
панию через рынок.

Дробление акций (также называемое льготным выпус�
ком или сплит) аналогично выплате дивидендов по акци�
ям, но обычно проводится в дополнение к выплате диви�
дендов наличными. Оно не изменяет общей ценности па�
кетов акций инвесторов в компании. Рыночная стоимость
акций автоматически корректируется с учетом новых ак�
ций в выпуске. Каждый акционер сохраняет такую же
часть от общего количества акций, как и раньше, потому
что каждый акционер получает дополнительные акции
пропорционально имеющемуся у него пакету.

Основные преимущества дробления акций:
— оно имеет благоприятное информационное содер�

жание, которое обычно рассматривается как показатель
потенциального роста цены акций;

— оно делает акции более реализуемыми, потому что
увеличивается количество акций в выпуске и уменьшает�
ся цена без влияния на ценность пакетов акций старых
акционеров. Большинство акций имеют "оптимальные
пределы реализации", внутри которых они получают наи�

больший оборот, а дробление акций использу�
ется для того, чтобы держать цены акций внут�
ри этих пределов;

— хотя это и не приносит немедленной
выгоды акционерам, но за более длительный
период времени они повышают реализуемость
своих акций. По этой причине, а также вслед�
ствие того, что люди склонны получать что�то,
ничего не отдавая, проводимые эпизодически
льготные выпуски пользуются популярностью.

ВЫВОДЫ
Рациональный выбор и применение диви�

дендной политики является неотъемлемой
составляющей стратегии распределения при�
были предприятия и одним из важнейших ин�
дикаторов эффективности его функциониро�
вания. Проведенное исследование свидетель�
ствует о существовании множества особен�
ностей начисления и выплаты дивидендов. В
соответствии с вышеизложенными аргумен�
тами, мы считаем, что дивидендная полити�
ка требует дальнейшего совершенствования

с установлением ориентиров на гармонизацию краткос�
рочных и долгосрочных приоритетов развития, ориен�
тированных на интересы акционеров, которые обуслав�
ливаются гармонизацией дивидендных выплат и курсо�
вого дохода.

Основой экономического анализа распределитель�
ных отношений в компаниях, как правило, являются дан�
ные бухгалтерской отчетности. Это обстоятельство вос�
принимается многими исследователями как необходи�
мость оперирования только фактическими данными. В
методологическом плане это означает получение оценок
"от достигнутого" в рамках только данной компании (за
предыдущий год, исторический максимум прошлых лет,
среднегодовой уровень за ряд лет). Однако финансовый
и стратегический аспекты анализа показывают на недо�
статочность такого узкого подхода. Являясь одним из
многих участников финансового или фондового рынка,
компания невольно становится объектом соизмерения
для инвесторов. В результате вполне возможным стано�
вится расчет, основанный на альтернативности инвести�
ций.
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ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ (ИСТс) 
Прибыль от основной деятельности 
Амортизационные отчисления 
Продажа активов 
Краткосрочные и долгосрочные займы 
Продажа акций 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ (ИСПс) 
Возмещение убытков от основной деятельности 
Приобретение основных средств 
Погашение краткосрочных и долгосрочных займов
Выкуп акций 
ИСТс - ИСПс = ДИВИДЕНДЫ 

Таблица 1. Дивиденды как остаток свободных
средств компании
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Світова фінансово�економічна криза виявила і за�

гострила низку проблем у розвитку вітчизняного
фінансового сектору, вирішенню яких в умовах еконо�
мічного зростання не приділялося достатньої уваги ні
державою, ні власниками фінансових установ, а також
громадськістю. Однак завдяки кризі держава, учасни�
ки ринку й широка громадськість пересвідчилися, що
необхідною умовою стійкого розвитку фінансового
сектору, крім чіткого законодавчого забезпечення цих
процесів, є сповідування принципів соціальної відпов�
ідальності фінансовим установами та їх висока
професійність, а не лише націленість на швидкі прибут�
ки та збільшення частки на ринку фінансових послуг
[11].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Аналіз причин виникнення та характерних проявів

сучасної фінансової кризи, її вплив на фінансовий сек�
тор та визначення основних напрямів політики держа�
ви щодо безпеки  національної економіки в умовах кри�
зи.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Фінансова криза 2008—2009 років стала найбільш

руйнівним явищем, яке негативно вплинуло на розви�
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ток міжнародної фінансової системи в період глобалі�
зації та серйозним іспитом для України. Саме ця криза
паралізувала український фінансово�інвестиційний ри�
нок, заблокувавши сприятливі для його функціонуван�
ня умови. Значну роль у посиленні кризових явищ у
фінансово�інвестиційному секторі на той час відіграла
нестабільна економічна ситуація в Україні, яка харак�
теризувалась зростанням інфляції, взаємними неплате�
жами суб'єктів господарювання, що спричинилося до
зниження обсягів виробництва та гальмування еконо�
міки.

Негативний вплив справили нестабільності валют�
них курсів і курсів цінних паперів, значна непро�
порційність доходів державного бюджету до його вит�
рат, надлишок грошової маси в обороті країни. До того
ж, загальна ситуація погіршувалась незбалансованою
урядовою політикою [10].

Рівень економічних зв'язків по всьому світу погли�
бився. Значна взаємозалежність національних економік
не дозволяє ефективно використовувати традиційні
конкурентні заходи для посилення національної еконо�
мічної безпеки.

Наслідки поширення кризи єврозони на інші регіо�
ни можуть стати руйнівними для країн із слабкою еко�
номікою та недостатньо розвиненими інститутами дер�

Кризові процеси, які виникають і поширюються у світовому економічному просторі, створюють бага>

то проблем і несуть загрози фінансовим системам країн. Світова фінансово>економічна криза 2008—2009

років мала негативні наслідки для соціально>економічного розвитку України. Криза засвідчила враз>

ливість вітчизняної фінансової системи, її залежність від зовнішнього впливу.

Crisis processes which arise up and spread in outer economic space create many problems and carry threat

the financial systems of countries. A world finansovo>ekonomichna crisis 2008>2009 years had negative

consequences for socio>economic development of Ukraine. A crisis witnessed impressionability of the domestic

financial system, its dependence on external influence.
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жавного управління. На жаль, до саме таких країн на�
лежить й Україна.

Зниження темпів економічного зростання про�
відних країн світу не може не позначитися на стані
української економіки, в якій експорт складає 56%
ВВП.

За оцінками Міжнародного валютного фонду, темп
зростання ВВП в Україні знизиться з 5% у 2012 році до
3,5% у наступні роки.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Під фінансовою кризою розуміється різке погіршен�

ня стану фінансового ринку внаслідок реалізації нако�
пичення ризиків під впливом внутрішніх і зовнішніх чин�
ників, що спричиняє порушення його функціонування,
зниження цінових показників, погіршення ліквідності й
якості фінансових інструментів, банкрутство учасників
[2].

До внутрішніх чинників, які загрожують фінансовій
системі держави, можна віднести:

— нестабільність і недосконалість правового регу�
лювання у фінансовій сфері;

— збільшення обсягів державного боргу;
— нерівномірний розподіл податкового наванта�

ження на суб'єктів господарювання, що зумовлює ухи�
лення від сплати податків та відплив капіталу за межі
країни;

— відплив капіталу за кордон внаслідок погіршення
інвестиційного клімату;

— низький рівень бюджетної дисципліни і незбалан�
сованість бюджетів;

— тінізація економіки;
— недостатній рівень золотовалютних резервів;
— значний рівень доларизації економіки;
— істотні коливання обмінного курсу національної

валюти, не обумовлені дією макроекономічних фак�
торів;

— слабкий розвиток фондового ринку, зокрема, в
частині застосування механізмів обліку та переходу прав
власності на цінні папери, та забезпечення захисту прав
інвесторів на фондовому ринку;

— недостатній рівень капіталізації фінансової сис�
теми України.

 Зовнішніми чинниками погіршення стану фінансо�
вої системи можна виділити:

— обмеженість доступу до міжнародних фінансо�
вих ринків;

— значна залежність від експортно�імпортної діяль�
ності;

— погіршення стану зовнішньої торгівлі, зростання
дефіциту платіжного балансу, зокрема рахунку поточ�
них операцій;

— значна залежність від зовнішніх кредиторів;
— вплив світових фінансових криз на фінансову си�

стему держави [1].
Аби протидіяти цим зовнішнім і внутрішнім чинни�

кам негативного впливу на фінансову систему, держа�
ва повинна виробити загальноприйнятий механізм ана�
лізу розрахованих індикаторів фінансової стабіль�
ності.

Вагомий внесок у дослідженні теорії криз зробив
видатний український вчений�економіст М.І. Туган�Ба�
рановський. Наприкінці ХІХ століття вийшла в світ його
знаменита праця "Періодичні промислові кризи", при�
свячена причинам виникнення економічних криз та їх
впливу на господарське життя суспільства, в якій він на�
голошує, що загальноекономічна криза починається з
фінансової.

Необхідно віддати належне працям відомого ро�
сійського вченого М.Д. Кондратьєва в галузі вивчен�
ня економічних криз (так звана теорія "довгих
хвиль"). Величезну працю дослідника визнано в ціло�
му світі.

У доробку сучасних учених є дослідження С. Вайна,

К. Рудого, І. Смирнової, Д. Полозенка, М. Швайки, І. Ба�
рановського. В їх працях розкрито тенденції сучасної
кризи, проаналізовано джерела її виникнення, етапи
розвитку та наслідки для світової та вітчизняної фінан�
сових систем [10].

Основною ланкою фінансової системи країни і од�
ночасно важелем забезпечення її стійкості є держав�
ний бюджет як структурний план доходів і видатків
держави. Тому для утримання економіки важливо,
щоб бюджет 2012 був економним, а його дефіцит по�
винен бути зведений до мінімуму, адже держава іна�
кше просто не зможе себе "прогодувати". Звичайно,
за умови підвищення цін на газ для населення та про�
довження співпраці із МВФ (що є не зовсім добре),
уряд України достатньо легко зможе покрити дефі�
цити держбюджету та сконцентруватися на подаль�
шому розвитку [5].

Щорічне несвоєчасне прийняття Державного бюд�
жету України вкрай негативно вливає на фінансову
систему країни. Важливим є законодавчо чітко рег�
ламентувати процедуру підготовки та прийняття Дер�
жавного бюджету і передбачати відповідальність по�
садових осіб за зрив бюджетного процесу [6]. Проте,
до сьогодні ці нормативи не врегульовані і невиконан�
ня стадій бюджетного процесу та забезпечення бюд�
жетних зобов'язань відбувається, як і в попередні
роки.

Криза платежів, яка поглиблюється бюджетною за�
боргованістю, обмеженістю кредитних ресурсів, пере�
буванням значної частини грошових коштів у позабан�
ківському секторі економіки, бартеризація обміну,
знижує рівень економічної безпеки та посилює соц�
іальну напругу у суспільстві. До того ж, криза платежів
призводить до формування так званої боргової еко�
номіки, в якій головним боржником виступає держава
[6].

Українська економіка стає дедалі вразливішою до
впливів глобальних факторів розвитку, що пов'язано з
її відкритістю і великою залежністю від стану зовнішніх
ринків.

Вплив фінансово�економічної кризи Україна відчу�
ла в третьому кварталі 2008 року. Після значного пад�
іння світових цін на сировинні товари різко зменшився
обсяг експорту, а зниження валютних надходжень
спричинило скорочення золотовалютних резервів НБУ
та посилення тиску на валютні курси. Після серії по�
трясінь у фінансових центрах світу (насамперед, крах
Легман Бразерс) транскордонне чисте кредитування
різко скоротилося, а нові синдиковані кредити було за�
морожено. Через фактичне згортання світового рин�
ку капіталу на вітчизняних підприємствах й у фінан�
сових установах виникли значні проблеми, пов'язані не
лише з реалізацією виробничих планів, а й з рефінан�
суванням зовнішньої заборгованості. Тому кошти для
розрахунків з іноземними кредиторами акумулювали�
ся на внутрішньому ринку, зокрема за рахунок призу�
пинення виробництв і реалізації інвестиційних про�
грам, а в деяких випадках — за рахунок державної
підтримки [11].

Проявами кризи в Україні у 2008 році став різкий
дефіцит торговельного і платіжного балансів, внаслідок
значного зменшення світового попиту і, відповідно, цін
на метал, який складав найбільшу статтю українського
експорту, а також виведення фінансових валютних інве�
стицій іноземними інвесторами з українського фінан�
сового ринку. Наслідком чого став дефіцит іноземної
валюти, що призвело до різкого підвищення її ціни і зне�
цінення національної грошової одиниці. Це викликало
паніку серед населення, яке, очікуючи подальше падін�
ня гривні, намагалося скупити іноземну валюту, що при�
звели до відтоку депозитів із банківської системи, спри�
чинивши кризу ліквідності і подальшого падіння націо�
нальної валюти [3].

Економічний злет останніх десятиліть супроводжу�
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вався класичним, проте, різким
зростанням цін на сировину та
енергоносії. Стрімке підвищення
цін на енергоносії призвело до пе�
реливання фінансових ресурсів із
приватної промисловості розвину�
тих країн до країн�екпортерів на�
фти та промислового газу.

Надмірна доларизація світової
економіки, високі ціни на енерго�
носії, загальне загострення ситу�
ації на світових фінансово�кредит�
них та фондових ринках призвели до кризової
ситуації в економіках країн [10].

З урахуванням уроків глобальної фінансо�
во�економічної кризи на міжнародному рівні
було переглянуто базові підходи й принципи
управління ризиками, пов'язаними з держав�
ним боргом. Згідно з цими принципами, ризи�
ки боргового портфеля держави мають утри�
муватися на розумному рівні, а витрати на об�
слуговування державного боргу повинні бути
мінімізовані у середньо� та довгостроковому
періоді [8] (табл. 1).

 В економічно розвинутих країнах дер�
жавний борг продовжує зростати високими
темпами, що загрожує їх економікам і
фінансовим системам виникненням чергово�
го витка фінансової кризи. Статистичні дані
свідчать про надмірний рівень боргового на�
вантаження у багатьох країнах. Згідно з да�
ними МВФ, державний борг економічно роз�
винутих країн у середньому збільшився з 77,6% ВВП
за станом на кінець 2007 року до 98,7% ВВП на кінець
2010 року. Найвищий рівень боргового навантажен�
ня у Бельгії — 97,1% ВВП, Греції — 142% ВВП, Італії
— 119% ВВП, Японії — 220,3% ВВП, Сінгапурі —
97,2% ВВП і США — 96,1% ВВП.

У країнах, що розвиваються, і в країнах з ринками,
що формуються, на кінець 2010 року середній рівень
державного боргу становив 35,1% ВВП. У регіонально�
му розрізі найнижчий рівень боргового навантаження
у країнах СНД — 13,1% ВВП (табл. 2) [8].

Досить високі темпи зростання боргових зобов'�
язань є характерною особливістю фінансової політи�
ки України, яка негативно впливає на стійкість
фінансової системи. Бездумне нарощування боргів
може призвести до дефолту, ймовірність якого в
умовах світової фінансової кризи значно зростає.
Розмір дефіциту та боргу є основними індикатора�
ми вразливості фінансової системи держави: чим
вони вищі, тим важче країні справлятися з негатив�
ними факторами впливу, до числа яких відносять
негативні фактори сучасної світової фінансової кри�
зи [7] (табл. 2).

Протягом 2008—2010 років в умовах кризових
явищ у світовій економіці та умовах зростання дефі�
циту сектору загальнодержавного управління відбу�
лося збільшення обсягу державного боргу та обсягу
гарантованого державою боргу. У 2011 році Україна
утримувала такі обсяги в економічно безпечних ме�
жах, однак подальше їх збільшення може спричини�
ти зростання навантаження на державний бюджет,
негативно вплинути на рівень відсоткових ставок та
розвиток реального сектору економіки в зв'язку з
погіршенням умов запозичень суб'єктів господарю�
вання [1].

Статтею 18 Бюджетного кодексу України визна�
чено, що загальний обсяг державного боргу та гаран�
тованого державою боргу на кінець бюджетного пе�
ріоду не може перевищувати 60% річного номіналь�
ного обсягу ВВП України. Фактична сума державно�
го боргу України (з врахуванням гарантованого) ста�
новила 34,8% ВВП на кінець 2009 і 39,5% на кінець 2010

року.
Тобто Бюджетний кодекс, по суті, створює можли�

вості для півторакратного зростання відносної величи�
ни державного боргу України. Проте нині Україна вже
балансує на межі боргової стійкості, а тому продовжен�
ня зростання державного боргу у середньостроковому
періоді може спровокувати кризу державної заборго�
ваності [8].

Із збільшення державного боргу та гарантовано�
го державою боргу загрозою для фінансової систе�
ми є нарощування валового зовнішнього боргу, на�
самперед боргів банківського та інших секторів еко�
номіки, збільшення обсягів яких у докризовий пері�
од було зумовлене недооцінюванням позичальника�
ми ризиків та високою вартістю кредитних ресурсів
на внутрішньому ринку України. Існують ризики,
пов'язані з недосконалою структурою зовнішнього
боргу, велику частку якого становить короткостро�
ковий капітал, зокрема спекулятивного походжен�
ня.

Згідно з даними Міністерства фінансів України, ста�
ном на 31.05.2011 року у загальній сумі державного і
гарантованого державою боргу України — 460,6 млрд
грн. — на заборгованість у національній валюті припа�
ло 36,2% загальної суми боргу, а на заборгованість в
іноземних валютах — 63,8%. Серед іноземних валют
найбільшу частку в структурі державного і гарантова�
ного державою боргу займав долар США — 30,6%, на
євро припадало лише 3,71%, а на японську єну — 0,29%.
В Україні частка боргу в національній валюті відставала
від країн нових членів ЄС (Словаччина, Словенія, Че�
хія, Польща, Естонія, Литва, Латвія, Болгарія) — 52%,
так і країн із низьким і середнім рівнем доходів (Брази�
лія, Індія, Казахстан, Сінгапур) — 53,7%. Цей висновок
справджується для частки боргу в національній валюті
у складі прямого державного боргу (44,3%) та у складі
загального боргу держави з урахуванням гарантовано�
го (36,2%) [8] (табл. 3).

В умовах зростання світової фінансово�економіч�
ної кризи найбільших втрат зазнав банківський сектор
України. В умовах зростання недовіри до банківської
системи і високих девальваційних очікувань значно

Статті платіжного балансу 9 місяців 2010 р. 9 місяців 2011 р. 2010 р. 
Рахунок поточних операцій 
Експорт товарів та послуг 
Темп зростання 
Імпорт товарів та послуг 
Темп зростання 
Рахунок операцій з капіталом 
С а л ь д о 

 - 506 
 42 442 
 - 
 -50 664 
 - 
 404 
 -102 

 - 5 659 
 65 314 
 153,9 
 -71 274 
 140,6 
 5 373 
 -286 

 - 3 018 
 69 255 
 - 
 -73 439 
 - 
 1 664 
 -1 354 

Таблиця 1. Платіжний баланс України у 2010—2011 рр. (млрд дол. США)

Джерело: платіжний баланс за 9 місяців 2011 року (вісник НБУ).

Таблиця 2.  Середній рівень державного боргу з групами країн
(у % до ВВП)

Джерело: Informational Monetary Fund [10].

Країна 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 
Розвинуті економіки 
Зона євро 
Країни «Великої сімки» 
Індустріальні азійські економіки 
Інші розвинуті економіки (без 
«Великої сімки» та зони євро) 
Європейський Союз 
Країни з ринками, що формуються, та 
країни, що розвиваються 
Центральна і Східна Європа 
СНД 
Азія 
Латинська Америка і Карибський басейн 
Близький Схід і Північна Африка 
Африка та південь від Сахари 

 72,6 
 66,2 
 81,9 
 33,0 
 
 34,2 
 59,4 
 
 35,1 
 39,0 
 9,1 
 35,0 
 47,8 
 33,0 
 29,9 

 79,5 
 69,8 
 90,0 
 34,5 
 
 35,6 
 63,7 
 
 33,6 
 40,1 
 9,3 
 31,6 
 50,4 
 27,8 
 28,8 

 93,2 
 79,3 
 105,3 
 38,9 
 
 39,0 
 73,9 
 
 35,9 
 45,8 
 13,5 
 31,6 
 51,0 
 34,7 
 32,1 

 98,7 
 85,0 
 112,2 
 37,9 
 
 39,2 
 79,5 
 
 35,1 
 46,9 
 13,1 
 31,0 
 50,4 
 30,6 
 31,4 
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упав курс гривні, хоча коротка історія становлення на�
ціональної валюти й особливо останні докризові роки
розвитку банківського сектору, сформували високий
рівень довіри населення й підприємців до курсової ста�
більності гривні й високого рівня захищеності їх коштів
у банках.

Найгострішою проблемою вітчизняних банків є
значні обсяги проблемних кредитів (станом на
01.01.2010 р. вони становили 105,5 млрд грн., або 13,7
% від сукупних валових кредитів банків). Найбільша
кредитна заборгованість сформувалася у торгівлі, до�
бувній промисловості, операціях із нерухомістю та бу�
дівництві. Характерно, що в Україні причиною значної
кредитної заборгованості стали не прорахунки у ви�
користанні банками складних фінансових інструментів,
банкрутства великих інвестиційних компаній тощо, а
невиплати за звичайними кредитами, які в умовах кон�
курентної боротьби за частку ринку і високу маржу на�
давалися деякими банками без достатнього забезпе�
чення та належної оцінки платоспроможності пози�
чальників. При цьому не бралися до уваги значні пози�
тивні розриви між обсягами наданих і залучених депо�
зитів, між термінами кредитування та розміщення де�
позитів.

Кредитний бум призвів до того, що перед початком
кризи співвідношення кредитів і депозитів в Україні ся�
гало 180%. За цим показником Україну випередили лише
Литва (200%), яка лідирує за темпами падіння економі�
ки, та Казахстан — 203% у 2007 році, коли там почалися
кризові явища [11].

У період кризи українські банки опинилися в скрут�
ному становищі. Необхідність повертати залучені
зовнішні іноземні кредити, які вже були роздані як дов�
гострокові, примушує банки і саму державу вживати
заходів для забезпечення фінансової спроможності ук�
раїнської фінансової системи. Вчасно не скоригувавши
свою політику і не вживши ефективних заходів для
мінімізації впливу кризи, банки розраховують на ком�
пенсацію втрат за рахунок держави й власних клієнтів
[12].

Причинами фінансово�економічної кризи в Ук�
раїні стала висока "доларизація" вітчизняної еконо�
міки, тобто видаючи валютні кредити, банкіри не вра�
ховували валютні ризики і валютні прогнози та її за�
лежність від зовнішніх джерел капіталу�експортної
виручки, прямих іноземних інвестицій і кредитів.
Лише за кілька передкризових років українська
фінансова система досягла рівня розвитку західних
країн: обсяг банківських активів становив 97% ВВП.
Але фінансова система країни зростала здебільшо�
го завдяки припливу капіталу з�за кордону: до 2009
року іноземний борг банків становив 39,4 млрд дол.
США [13].

Суттєвими загрозами економічній безпеці України
наразі залишаються: значне навантаження на Держав�
ний бюджет через незбалансованість бюджетів Пенсій�
ного Фонду, НАК "Нафтогаз України", низька ефек�
тивність використання бюджетних коштів, у першу чер�
гу, в частині державних закупівель; невиправдано висо�
ке енергозатратність виробництва та комунальної сфе�
ри; інвестиційна непривабливість країни; низька конку�
рентність ринкового середовища; високі темпи зростан�
ня зовнішнього та гарантованого державою боргу тощо

[4].
В умовах фінансово�економіч�

ної кризи спостерігають загрози у
податковій системі держави, ос�
новним з яких є виведення фінан�
сового капіталу за межі України та
приховування суб'єктами господа�
рювання і населенням сум доходів
від оподаткування. Для запобіган�
ня відпливу капіталу за кордон і
зменшення суми недоодержаних

державою доходів у вигляді податків та зборів необхід�
но:

 — провести аналіз економічної співпраці украї�
нських резидентів із суб'єктами підприємницької
діяльності, які зареєстровані в офшорних зонах, та
удосконалення нормативно�правової бази у подат�
ковій сфері;

 — проведення інвентаризації міжнародних дого�
ворів про уникнення подвійного оподаткування, що не
відповідають сучасним стандартам Організації економ�
ічного співробітництва та розвитку.

Ці та інші заходи дадуть змогу зменшити відплив
капіталу за кордон, сприятимуть надходженню до дер�
жавного бюджету в результаті оподаткування відпові�
дних операцій, що здійснюються між резидентами і не�
резидентами, розширять можливості України щодо об�
міну інформацією у податковій сфері з іншими країна�
ми світу [1].

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's
(S&P) оприлюднило доповідь, в якій попередило про
зростання ризиків нової хвилі кризи в Європі (і не лише
в країнах єврозони). За висновками експертів, на еко�
номіку негативно впливає зниження ділової активності
та впевненості і уповільнення темпів зростання еконо�
міки США у 2012 році. Ймовірність нової рецесії в
Європі складає 40%, хоча за основним прогнозом, очі�
кується хитке і повільне зростання у наступні 5 років.
Прогнози S&P щодо економічного зростання в Європі
протягом 2012 року декілька разів змінювалося в бік
зниження [4].

ВИСНОВКИ
Перші уроки та наслідки глобальної фінансово�

економічної кризи визначили низку першочергових
завдань, які мають вирішити світова спільнота й окремі
держави задля мінімізації її проявів, відновлення еко�
номічного зростання та попередження подібних криз
у майбутньому. Пріоритетним повинно бути не�
обхідність посилення регулювання та нагляду у фінан�
совому секторі, поширення фінансового регулювання
та нагляду на всі системно важливі фінансові устано�
ви, інструменти і ринки, запровадження нагляду за
рейтинговими агентствами і посилення міжнародної
співпраці [6].

У період кризи та після неї фінансовий світ усві�
домив необхідність проведення суттєвих реформ у
фінансовому секторі. Тому, посткризовий етап роз�
витку фінансових систем багатьох країн світу відзна�
чається формуванням нових тенденцій у механізмі ре�
гулювання та нагляду за фінансовим сектором, домі�
нуючими серед яких стали: перехід до централізації
регулятивних функцій на основі створення нових
органів чи реорганізації діючих із наділенням їх но�
вими правами та повноваженнями, посилення регулю�
вання шляхом установлення нових вимог, розширен�
ня нормативної бази, кола об'єктів та учасників про�
цесу регулювання; запровадження системи макропру�
денційного аналізу з метою своєчасного виявлення та
попередження можливих наслідків системного ризи�
ку [14].

 Стратегія розвитку банківської системи має виз�
начати перспективу забезпечення стійкості грошової
системи та розвитку національної економіки. Ступінь

Таблиця 3. Валовий зовнішній борг України та обсяги міжнародних резервів НБУ
у 2006—2011 рр.(млрд. дол. США)

Показники 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 
Валовий зовнішній борг 
Темп зростання, % 
Валові валютні резерви НБУ 
Темп зростання, % 

 54,3 
 137,0 
 22,4 
 120,5 

 84,3 
155,7  
 32,5 
145,0 

 101.7 
 120,3 
 31,3 
 97,2 

 103,4 
 102,3 
 25,3 
 80,7 

 117,3 
 113,4 
 34,6 
 136,8 

 123,2 
 105,2 
 31,8 
 91,9 

Джерело: [платіжний баланс і зовнішній борг України // Бюлетень НБУ. — №4. —
2011 (Інформація на 01.10.2011р.)].
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стабільності банківської системи є однією з домінант
економічного розвитку і характеризує ефективність
грошово�кредитної та фінансової політики держави,
її здатність забезпечити стабільність банківської си�
стеми і відповідно — зміцнення національної валюти
[6]. На стабільність і безпеку фінансової сфери знач�
но впливає залежність банківської системи від
зовнішніх джерел запозичень, тому необхідно виро�
бити такі заходи, які б сприяли формуванню власної
ресурсної бази, переорієнтувати банківську систему
на внутрішні ринки фінансових ресурсів.

Державна політика України повинна бути на�
правлена на визначення концептуальних засад фор�
мування ефективного та дієвого механізму держав�
ного управління ризиками у фінансовій сфері, спря�
мованого на запобігання кризовим явищам, на
мінімізацію їх наслідків, та забезпечити ефективне
функціонування національної економіки та економ�
ічне зростання держави. Проведення структурних
реформ у національній економіці та забезпечення
фінансової стабільності шляхом виконання Програ�
ми економічних реформ на 2010—2014 роки "Замож�
не суспільство, конкурентоспроможна економіки,
ефективна держава" є пріоритетними для України на
сьогодні.

 Для послаблення впливу фінансово�економічної
кризи на фінансовий сектор України необхідно про�
вести радикальні заходи, одним із яких може бути
стратегія реструктуризації фінансової системи, орі�
єнтована на забезпечення пожвавлення та розбудови
вітчизняного ринку фінансових послуг, котрий в
кінцевому результаті зможе задовільнити потреби
реального сектору необхідними фінансовими та інве�
стиційними ресурсами та сприяти динамічному соц�
іально�економічному розвитку країни в умовах інтег�
рації її у глобальний фінансовий простір. Тому по�
трібно проводити ефективну і послідовну антикризо�
ву політику, адже майбутнє фінансової системи без�
посередньо формується під впливом макроекономіч�
ної ситуації [10].

В умовах посилення загального ступеня непевності
на міжнародних фінансових ринках і підвищення вар�
тості державних запозичень, необхідно розробити які�
сно нову боргову політику України, в основі якої по�
винно бути досягнення економічно безпечного рівня
державного боргу держави; сильна система ризик�ме�
неджменту; активне використання структури держав�
ного боргу для протидії впливу шокових ситуацій; фор�
мування резервних фондів і буферів ліквідності; розши�
рення бази інвесторів у державні цінні папери і задово�
лення попиту у фінансових активах найстабільніших
інвесторів. Тому для попередження боргових усклад�
нень і стримування нарощування відносної величини
державного боргу України потрібно зменшити ліміт
державного і гарантованого державою боргу, відобра�
жений у Бюджетному кодексі України, з 60% ВВП до
40% ВВП [8]. Важливим елементом системи управління
ризиками у сфері державного боргу мають бути аналіз і
моніторинг макроекономічних ризиків, які впливають на
стан державних фінансів і боргову спроможність уря�
ду.

 Для мінімізації ризиків та уникнення повторно�
го розгортання кризових явищ в Україні держава по�
винна направити свої зусилля на такі важливі напря�
ми:

— забезпечення макроекономічної стабільності;
— забезпечення відповідність цілей бюджетної по�

літики фінансовим можливостям держави;
— запобігання виникнення пікових навантажень на

державний бюджет, що пов'язані із здійсненням пла�
тежів за державним боргом;

— зменшення залежності від зовнішніх фінансо�
вих ринків і запозичень короткострокового капіта�
лу;

— створення умов для розвитку та функціонування
внутрішнього ринку капіталу, підвищення його конку�
рентоспроможності;

— розроблення механізмів та інструментів, що спри�
ятимуть спрямуванню вітчизняного капіталу на розви�
ток реального сектору економіки [1];

— відновлення довіри до банківського сектору еко�
номіки;

— збільшення обсягів виробництва в окремих галу�
зях економіки, зменшення різкого зростання безробіт�
тя;

— збільшення обсягів інвестицій в економіку краї�
ни;

— підтримка експорту та запровадження більш жор�
стких процедур контролю за імпортом товарів в Украї�
ну;

— забезпечення підтримки рівня резервних активів
Національного банку на економічно обгрунтованому
рівні та збереження адекватної системи регулювання
щодо руху капіталу;

— удосконалення структури зовнішнього боргу, ве�
лику частку якого становить короткостроковий капітал,
зокрема спекулятивного характеру, і недопущення под�
ібного;

— здійснення чіткого контролю та моніторингу за
відпливом фінансового капіталу з України та прихову�
ванням значних сум доходів окремими суб'єктами від
оподаткування, що призводить до скорочення надход�
жень до державного бюджету та дестабілізацію держав�
них фінансів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Намагання власників бізнесу до збільшення їх підприє�

мницьких структур власної ринкової частки, до монополі�
зації ринку як засобу підвищення прибутковості своєї гос�
подарської діяльності, а також прагнення до об'єднання
капіталів для отримання інших переваг у конкуренції є об�
'єктивно обумовленою ринковою поведінкою суб'єктів гос�
подарювання. Томас Гоббс у своїй роботі "Левіафан" пояс�
нював таку постійну і невтомну жагу множити владу вла�
дою тим, що "... влада та засоби добробуту, які він (чоловік)
вже має в своєму розпорядженні, не може зберегти, не
збільшуючи їх ще більше" [5].

Разом з тим, неконтрольовані процеси злиття госпо�
дарських структур можуть призводити до обмеження кон�
куренції та усунення елементів саморегулювання ринкової
системи. Оскільки для економіки регіону характерні струк�
турні трансформації, то з метою забезпечення самокорек�
тування можливостей ринку держава повинна гарантувати
захист свободи конкуренції шляхом контролю за процеса�
ми злиття і ін. формами концентрації господарських струк�
тур.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання дослідження сутності злиття та поглинання
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НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Не зменшуючи жодною мірою внесок вище ерерахо�

ваних фахівців�аналітиків, що також представляють і при�
кладну частину економічного світу, зазначимо, що поза
увагою залишилися питання, що відбивають часову розпо�
рошеність поглядів економістів�дослідників щодо питань
антимонопольного контролю за злиттям суб'єктів госпо�
дарювання, зважаючи на циклічність економіки, в тому
числі і в геоекономічному вимірі із полемікою в крите�
ріально�показниковій базі щодо оцінювання рівня концен�
трації ринку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження онтогенезу економічної

доктрини антимонопольного контролю за злиттям суб'єктів
господарювання в статико�динамічних умовах економіки та
економічної думки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Загальноприйнятого визначення економічної концент�

рації у вітчизняній спеціальній літературі не міститься. У
науковій економічній літературі радянського періоду вико�
ристовувався термін "концентрація виробництва", тобто
процес збільшення засобів виробництва, зосередження їх в
усе більш великих підприємствах, і термін "концентрація
капіталу" в значенні збільшення розмірів капіталу (фінансів)
шляхом їх накопичення. Концентрація розглядалася як одна
з форм організації виробництва поряд зі спеціалізацією,
комбінуванням і кооперуванням [1].
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Проте в умовах ринкової економіки дане визначення
терміну "концентрація" не охоплює інших. її проявів: окрім
абсолютної концентрації, яка характеризується збільшен�
ням розмірів підприємства (зокрема, його основних фондів
(засобів)) і фінансових капіталів, має місце "відносна" кон�
центрація, що представляє собою процес збільшення пито�
мої ваги продукції, реалізованої окремим суб'єктом госпо�
дарювання, від загального обороту цієї продукції на ринку
(збільшення частки ринку).

У свою чергу, збільшення частки на ринку (або "ринко�
ва концентрація") може відбутися як унаслідок концентрації
виробництва або фінансів, так і внаслідок концентрації не�
матеріальних активів (інтелектуальної власності), захоплен�
ня каналів збуту або встановлення контролю над сировин�
ними джерелами. Отже, значення концентрації в економіці
значно ширше, ніж поняття "концентрація виробництва" і
"концентрація капіталу".

У даний час економічна наука акумулює знання з про�
блем монополій, необхідності і ступеня державного втру�
чання в економіку в частині узгодження інтересів монополій
і конкуренції, а також проблем інших суміжних теорій, зок�
рема, теорії ринків, загальної рівноваги, трансакційних вит�
рат тощо.

Одними з перших праць, які присвячені державному
регулюванню монополій, вважаються кілька правових актів
Римської імперії III ст. н.е.: едикт про ціни Діоклетіана і
конституція про ціни імператора Зінона. В останньому акті,
зокрема, говорилося: "Згідно з нашим наказом жодна осо�
ба не може наважитися здійснити монополію на який�не�
будь вид одягу, або рибу, або на будь�яку іншу річ, що слу�
жить як продовольство або для іншого користування" [13].

Аналогічна заборона з боку держави всіх монополій
містив прийнятий Парламентом Англії в 1624 р. Закон "Про
монополії". Появі цього документа передувала низка судо�
вих справ, розглянутих судом королівської лави ще в XV—
XVI ст., рішення по яких містили чисто економічні виснов�
ки про шкоду монополії.

Загрозу економічній свободі (lesser faire) з боку моно�
полій визнавали також фізіократи, теорія яких формувала�
ся в XVIII ст., напередодні першої буржуазної революції у
Франції. Проте в другій половині XVIII ст. з'явилися аль�
тернативні погляди в частині необхідності державного "при�
душення монополії". Прихильником такого економічного
лібералізму був А. Сміт. Він виступав з ідеєю "природної
гармонії", яка встановлюється в ринковій економіці стихій�
но, при відсутності державного втручання. Дана теорія
відповідала соціально�економічній обстановці того часу,
разом з тим, в сучасних умовах досягнення рівноваги в гос�
подарській системі при повній відсутності яких�небудь за�
ходів державного регулювання не є можливою.

Проти "класичних" вимог невтручання держави в гос�
подарське життя країни виступали представники "економ�
ічного романтизму", який почав розвиватися у першій по�
ловині XIX ст. Засновник даного економічного напряму С.
Сісмонді вказував, що вирішення соціально�економічних
проблем у суспільстві не може бути досягнуто на основі дії
об'єктивних економічних законів без державного втручан�
ня. При цьому С. Сісмонді вважав, що "вільна конкуренція
призводить до таких згубних наслідків, як зубожіння мас у
міру концентрації багатства, економічні кризи і т.п." [12].

У подальшому (в період з кінця XIX ст. по першу трети�
ну XX ст.) економічні знання з антимонопольної тематики
поповнилися дослідженнями про причинно�наслідкові
зв'язки між концентрацією і монополією, взаємовпливи
монополії і конкуренції, про структури ринків і показники
розрахунку ступеня монопольної влади.

При цьому монополія, як така, вже не вважалася тільки
негативним економічним явищем. З розвитком капіталізму
погляди на роль монополій в економіці змінилися, що про�
явилося в більш толерантному ставленні до великих домі�
нуючих компаній.

Міркування економістів про необхідність антимоно�
польного контролю за концентрацією розійшлися. В. Ленін
у своєму нарисі "Імперіалізм, як вища стадія капіталізму"
(1916 р.) як характерну особливість даної економічної фор�
мації визначав "величезне зростання промисловості і швид�
кий процес зосередження виробництва в дедалі більш вели�
ких підприємствах" [12]. У даній роботі В. Ленін дає таке
пояснення монопольній концентрації в економіці: "Майже
половина всього виробництва США в руках однієї сотої ча�
стини від загальної кількості підприємств! І ці три тисячі
підприємств�гігантів охоплюють 258 галузей промисловості.

Звідси ясно, що концентрація, на певному етапі її розвитку,
сама собою націлена на монополію. Далі в зазначеній ро�
боті автор справедливо підкреслює, що "капіталістична кон�
центрація не означає автоматичної і абсолютної монополі�
зації всієї економіки і повної ліквідації конкуренції, однак
для підтримки її певного рівня необхідно задіяти певні дер�
жавні стимулятори" [12].

Приблизно в той же період часу, коли була написана
цитована вище робота В. Леніна, окремі американські еко�
номісти, які мали можливість проаналізувати ефективність
зазначених "державних стимуляторів", що діяли в США з
1890 р. у вигляді антитрестовських законів, не підтримува�
ли ідею необхідності жорстких антимонопольних заходів
при контролі за економічною концентрацією. У 1914 р. Уол�
тер Ліппман дав наступну саркастичну оцінку антитрес�
товським актам: "Неможливо навіть уявити собі, наскільки
вони перекрутили творчий потенціал нашої країни". Аме�
риканський економіст Ч. Хайс на початку ХХ ст. подібним
чином стверджував: "якщо ми ізолюємо себе і будемо напо�
лягати на деконцентрації промисловості нижче рівня най�
вищої економічної ефективності і не допустимо кооперу�
вання, ми будемо "розбиті" на світовому ринку" [11].

Заперечення антимонопольного контролю за економі�
чною концентрацією в історії США мало місце лише один
раз, у період світової економічної кризи 1929—1933 рр. У ті
роки уряд Ф. Рузвельта в рамках великомасштабних реформ
спільно з Конгресом скасував дію антитрестовських законів,
але вже через 2 роки знову відновив антимонопольний кон�
троль за монополізацією ринку, вважаючи захист конку�
ренції — однієї з важливих функцій держави.

У сучасних економічних умовах контроль з боку дер�
жави за процесами концентрації в економіці є необхідною
складовою конкурентної політики, однак, форми даного
контролю та його ступінь не повинні бути додатковим бар�
'єром для входу нових суб'єктів господарювання на ринки,
або ізолювати непродуктивні галузі від економічно об'єктив�
них структурних змін.

Особливе значення у розвитку економічної доктрини ан�
тимонопольного контролю за економічною концентрацією
господарських структур мали дослідження А. Курно, Р.
Гільфердінга, В.К. Дмитрієва, Д.Б. Кларка і Е. Чемберлена,
присвячені економічним моделям ринку і питанням взаємозв�
'язків між монополією і конкуренцією. Так, перший російсь�
кий економіст�математик В.К. Дмитрієв, розвиваючи теорію
А. Курно, прийшов до висновку, що результатом конкуренції
є не зниження ціни до рівня витрат виробництва, а підвищен�
ня витрат до рівня ціни. Досліджуючи складний механізм по�
єднання вільної конкуренції та монополії, в якому враховува�
лися виробництво, створення і реалізація запасів, зміна техні�
чних умов виробництва, В.К. Дмитрієв намагався визначити,
якою має бути найкраща (в сенсі максимізації прибутку) пол�
ітика виробників в умовах поєднання конкуренції і монополії.

Підтвердження ідей про діалектичний взаємозв'язок
двох антитез "монополії" та "конкуренції" можна також
знайти в роботах американського економіста Д. Кларка. Він
вважав, що як вільна конкуренція не веде до вирівнювання
норм прибутку, так і монополія ускладнює дію природних
рівноважних сил в економіці. На думку Д. Кларка, досить
з'явитися в будь�якій галузі надлишку прибутку, як у цю
галузь починається посилений приплив нових фірм, і над�
лишок падає до нуля.

Іншими словами, монополія розглядалася як позитив�
не економічне явище, завдяки якому у господарських струк�
турах з'являються спонукальні мотиви до вступу на приваб�
ливі ринки. Вважалося, що підприємства�монополісти ма�
ють практично необмежені можливості до збільшення цін,
отримання додаткового прибутку. В умовах ринку дана мо�
нопольна надприбутковість стає "приманкою" для інших
виробників. Тобто монополія, завдяки штучному завищен�
ню цін, природним чином починає руйнувати сама себе. На
зміну монополії приходить обов'язково конкуренція. А
пізніше з числа конкурентів хтось вийде вперед, об'єднав�
шись з виробником того ж товару або завдяки нововведен�
ням. Виникне нова монополія, яка знову зробить галузь при�
вабливою для потенційних конкурентів.

Однак описана закономірність не є абсолютною: даний
механізм неминучої зміни монопольної конкуренції не спра�
цьовує на ринках природної монополії та окремих олігопол�
істичних ринках, які характеризуються високими вхідними
бар'єрами. Тобто, парадигма ринку як рівноважної систе�
ми не відповідає реальності. Нездатність до самовідновлен�
ня рівноваги, наприклад, як у випадку зі зміною монополії
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на конкуренцію, неоліберальними економістами була назва�
на "провалами ринку".

На початку 1930�х років американський економіст Е.
Чемберлен зрушив неокласичну теорію з безплідної позиції
"чистої" конкуренції в бік визнання нових структурних і
поведінкових реалій ринку. Під впливом досліджень Е. Чем�
берлена неоліберальні економісти стали широко вивчати
конкретні види і форми конкуренції, їх поєднання з кон�
центрацією, диференціацією продукту в галузевих і локаль�
них структурах з державним регулюванням.

З точки зору економічної доктрини антимонопольного
контролю за концентрацією господарських структур погля�
ди інституціоналістів обгрунтовані і підтверджені практи�
кою. Дослідження окремих зарубіжних вчених�економістів
показують, що, наприклад, необхідність запобігання моно�
полізації ринку обгрунтовується не тільки чисто економіч�
ними причинами, скільки вимогами демократичного держав�
ного устрою щодо забезпечення політичних гарантій в час�
тині розсіювання економічної влади [9].

Концепція Д. Кейнса у частині державного регулюван�
ня ринкової економіки грунтується на висновках про те, що
кризи органічно притаманні капіталістичній системі госпо�
дарювання, а сама ринкова система не має властивості са�
мокорекції для підтримки економічного зростання.

Ідею необхідності державного регулювання економіки до
теперішнього часу поділяють більшість західних економістів.

В опозиції до теорії Д. Кейнса про державне регулюван�
ня ринкової економіки були не менш відомі економісти, на�
приклад, М. Фрідмен, який вважав, що державне регулюван�
ня як таке — шкідливо, Д. Стіглер, на думку якого, будь�яке
регулювання економічних відносин є лише захист однієї гру�
пи промислових підприємств від конкуренції з боку іншої.

Крім двох викладених крайніх поглядів на проблему
державного втручання у функціонування ринкового меха�
нізму, у 1960—1970 рр. на Заході розвивався третій напрям
— теорія обмеженого державного регулювання економіки.
Один з її прихильників — інституціоналіст Д. Б'юкенен —
вважав, що урядовий контроль над ринком допустимий лише
у виняткових випадках. Такими випадками були: не�
обхідність підтримки вільного підприємництва і захисту
конкуренції. У своїх наукових працях він послідовно відсто�
ював думку про те, що масштаби економічного втручання
держави, яке засноване на демократичних принципах, по�
требує конституційно закріплених правил.

Таким чином, у процесі розвитку економічної думки
періоду капіталістичної формації відбулося кілька карди�
нальних змін поглядів про рівновагу ринкової економіки та
ролі держави в забезпеченні даної рівноваги.

Крім того, в 1970—1980 рр. відбулася трансформація
західної економічної теорії про вплив концентрації і моно�
полій на ринок, що призвело до істотних змін доктрини ан�
тимонопольного контролю за структурами ринків. По�пер�
ше, економісти Західної Європи та США відмовилися від
жорсткої прив'язки концентрації до монополії. По�друге,
ними було теоретично виправдана концентрація, за допо�
могою якої досягається зростання ефективності, що пере�
криває витрати, пов'язані зі зменшенням конкуренції [10].

Якщо раніше ефект злиття компаній розглядався у вузь�
кому аспекті — лише щодо ймовірної економії на масштабі
виробництва — то сьогодні вважається, що процес злиття
здатний сильно скоротити невиробничі витрати і, крім того,
позитивно позначитися на ринковій ситуації.

Особливе значення у визнанні необхідності послаблен�
ня з боку держави обмежень на концентрацію мали роботи
Р. Коуза (вперше обгрунтував наявність специфічного виду
трансакційних витрат і довів позитивні наслідки приватизації
"державних" монополій), а також дослідження О. Вільямса,
який вважав, що в умовах конкуренції виживання кращих
фірм базується на оптимізації трансакційних витрат, у т. ч.
шляхом поглинання одних компаній іншими або їх злиття.

Ліберальний підхід до антимонопольного контролю,
який б враховував фактор економічної ефективності кон�
центрації, підтримували й інші представники так званої "Чи�
казької школи" дослідження антимонопольного регулюван�
ня (M. Mann, F. Weston, R. Bork). На їхню думку, високо�
концентровані виробництва, великі господарські структу�
ри є опорними конструкціями стабільної і конкурентосп�
роможної економіки.

Економістів, які вважають монополію в усіх випадках
"злом", називають "структуралістами". Тих же, хто не за�
перечує монополію як таку і виступає лише за обмеження її
можливої неправомірної поведінки у вигляді зловживання

монопольним становищем, називають "біхевіористами".
Економісти "Чиказької школи" як прихильники "біхевіо�

ризму" виступали проти примусового розділу монополій, де�
концентрації та переструктурування монополій в олігополії.
У 1970 р. ними були висунуті переконливі аргументи проти
теорії Д. Бейна, який вивів прямо пропорційну залежність між
концентрацією і прибутковістю господарюючих структур [10].

Позиція біхевіористів представляється найбільш об�
грунтованою, оскільки монополія — це економічно об�
'єктивне явище будь�якої сучасної господарської моделі.
Крім того, практика підтверджує, що не всі структури мо�
нопольного типу зловживають своїм винятковим положен�
ням на ринку.

Трансформація західної економічної теорії антимоно�
польного контролю за концентрацією господарських струк�
тур, що сталася в 1970—1980 рр., віддзеркалилася в пере�
гляді окремих структуралістічних догм і в заміні їх наступ�
ними біхевіористичними поглядами [6]:

1) західні економісти відмовилися від презумпції того,
що будь�яке відхилення від моделі досконалої конкуренції
є протизаконним і шкідливим. Було визнано, що конкурен�
ція може мати місце при різних структурах ринку;

2) вчені�економісти погодилися, що не можна змінюва�
ти ставлення до переможця в конкуренції, вимушеного до
цього брати участь в ній, тільки з тієї причини, що він пе�
реміг, тобто зайняв монопольне становище на ринку;

3) у процесі антимонопольного контролю за концент�
рацією господарських структур одним із важливих завдань
є узгодження інтересів конкуренції з перевагами від ефек�
ту масштабу виробництва та інших економічних вигод.

Наступним етапом в еволюції економічної доктрини
антимонопольного контролю за концентрацією господарсь�
ких структур є подальше послаблення антимонопольних
обмежень щодо інтеграції економічної діяльності. Якщо
раніше практика злиття суб'єктів господарювання розгля�
далася виключно в контексті внутрішньої економічної сис�
теми, то в даний час — в умовах зростаючої інтернаціонал�
ізації економічних процесів, враховується міжнародна ко�
н'юнктура і конкуренція.

Економічна думка постчікагського періоду в антимоно�
польному аспекті більш ліберальна, ніж попередні погляди
біхевіористів. Глобалізація економіки обумовлює необхідність
підвищення конкурентоспроможності національних вироб�
ників певних галузей народного господарства, у т. ч. і за допо�
могою концентрації. Не заперечуючи необхідності антимоно�
польного контролю за концентрацією в економіці, прихиль�
ники вказаного підходу посилення позицій вітчизняних ком�
паній на світовому ринку виходять з того, що іноді злиття дек�
ількох національних фірм може тільки підвищити їх конкурен�
тоспроможність як імпортерів, приводячи до зростання, а не
до зменшення конкуренції на транснаціональному рівні.

Радянська економічна думка не розглядала концентра�
цію як об'єкт антимонопольного регулювання. Українська
економічна наука до 1990 р. також не мала теоретичних дос�
ліджень щодо запобігання монополізму за допомогою кон�
тролю за процесами концентрації в економіці. Разом з тим,
політична економія соціалізму містить докладні розробки
ефективності укрупнення виробництва, методології плану�
вання концентрації та спеціалізації виробництв у різних га�
лузях народного господарства, а також рішення теоретич�
них питань вимірювання рівня виробничої концентрації.

Радянські вчені обгрунтували висновок про те, що
складність і різноманіття процесів виробничої концентрації
не дозволяють вимірювати її рівень за допомогою якого�
небудь одного показника і вимагають застосування цілої
системи різних показників. Розроблена система показників
включала групувальні критерії, а також показник виробни�
чої концентрації (ПВК), що відображає частку великих
підприємств у загальній кількості підприємств галузі.

Причому, якщо в радянській економічній науці успішно
розвивався економіко�математичний напрям, що містить пе�
реважно дослідження з розрахунку рівня абсолютної кон�
центрації виробництва, то західні економісти велику увагу
приділяли розробкам інструментарію для вимірювання рівня
концентрації ринку і монопольної влади. На думку зарубіж�
них вчених�економістів, про рівень концентрації в економіці
не завжди можна судити за даними про питому вагу великих
виробничих одиниць у загальній кількості підприємств галузі,
про їх розміри і частку в сукупному виробництві. Господа�
рюючі суб'єкти іноді не прагнуть доводити розміри своїх
підприємств до технологічно можливого максимуму. Тому
не стільки розміри окремих підприємств характеризують
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рівень ринкової концентрації, скільки загальний обсяг скон�
центрованих в їх руках продажів, тобто частка на ринку.

Найбільш поширеними показниками, що характеризу�
ють концентрацію ринку в кількісному аспекті, є коефіцієнт
концентрації (CR — Concentration Rations) і індекс Герфін�
деля Гіршмана (HHI — Herfindele Hirshman Index).

Коефіцієнт концентрації показує процентне співвідно�
шення всіх продажів, яке вираховується для фіксованого
числа фірм. Найбільш широко використовується коефіцієнт
концентрації трьох і п'яти фірм (CR3 і CR5), що представляє
суму часток ринку 3 та 5 найбільших фірм відповідно.

Фахівці, які використовують CR у прикладних цілях,
відзначають його недолік у вигляді дискретності значень.
Даний коефіцієнт характеризує не всю сукупність
підприємств на ринку і його структуру, а лише позиції най�
більших виробників, він не враховує різниці між галузями,
в яких одна фірма домінує на ринку, і тими, в яких 3 або
кілька великих фірм ділять її більш�менш порівно. Причо�
му, граничне значення CR, яке свідчить про високу концен�
трацію ринку, в різних країнах різне.

Індекс Герфінделя Гіршмана розраховується шляхом
зведення в квадрат процентної частки ринку кожної з фірм
і підсумовуванням одержаних результатів. Формула розра�
хунку HHI має наступний вигляд:

(1),

де n — загальне число фірм на ринку, Х
і
 — частка і�ї

фірми на ринку, в %.
Значення індексу можуть змінюватися практично від

цифри, менше 1 (при повній деконцентрації виробництва і
розпорушення часток на безліч дрібних фірм) до 10000 (в
разі абсолютної монополії). Галузь, в якій діють 100 фірм з
рівними частками, матиме HHI = 100, у галузі з 10 рівноз�
начними фірмами HHI становитиме 1000 і т.д.

HHI може визначати різницю між рівнями концентрації
на ринках з рівним числом фірм. Разом із тим, економісти
також відзначають проблеми у застосуванні HHI [8]:

— складність визначення всіх учасників ринку та їх ча�
сток у загальному обсязі продажів (зокрема, через недоліки
статистичного обліку та звітності);

— індекс дає узагальнену характеристику будови сукуп�
ності.

Складним з точки зору практичного використання вва�
жається і спосіб вимірювання монопольної влади (якісний
аспект рівня ринкової концентрації), запропонований в 1934
р. економістом А. Лернером. Індекс Лернера (LI — Lerner
Index) розраховується за наступною формулою:

(2),
де P — ціна товару, MС — гранична вартість товару (со�

бівартість + "нормальний" прибуток).
Для суб'єкта господарювання, що діє в умовах доско�

налої конкуренції, P = MС, отже LI = 0. Чим більше зна�
чення LI, тим вище ступінь монопольної влади.

Р. Підайк і Д. Рубінфелд наводять такі недоліки LI [8]:
— неможливість точного визначення значення MС;
— індекс не можна застосовувати до фірм, які встанов�

люють монопольно низькі ціни;
— індекс ігнорує динамічний аспект ціноутворення.
На початку 1990 р. російські економісти проводили дос�

лідження по застосуванню західних показників рівня ринко�
вої концентрації для аналізу ступеня монополізації російсь�
кої економіки [7], однак для України питання адаптації зару�
біжного інструментарію по оцінці ступеня економічної кон�
центрації до умов національної економіки, розробки власної
системи оціночних критеріїв та підвищення їх практичної спря�
мованості залишаються дотепер до кінця невирішеними.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Узагальнюючи вищевикладений огляд основних етапів
розвитку наукової економічної думки з проблем антимоно�
польного контролю за концентрацією господарських струк�
тур, можна виділити такі основні невирішені до теперішнь�
ого часу питання в даній галузі знань, що вимагають першо�
чергового дослідження:

— недостатньо розроблений понятійний апарат:
відсутнє єдине визначення поняття концентрації госпо�
дарських структур із чітким розмежуванням сфер його вжи�
вання, не уніфіковані відповідні термінологічні системи з

урахуванням необхідності їх зближення з міжнародним тер�
мінологічним фондом;

— розробки на стику економіки і права, які дозволять,
по�перше, зблизити понятійний апарат економічної та юри�
дичної наук (зокрема, уніфікувати поняття "концентрація",
"монополізація", "антимонопольний контроль") і, по�друге,
встановити єдині критерії оцінки обмеження конкуренції в
процесі концентрації;

— цільовий аналіз закордонного досвіду роботи антимоно�
польних органів, особливо в частині використовуваних критеріїв
для заборони концентрації, інших проблемних питань формуван�
ня дієвого механізму запобігання монополізації ринків;

— дослідження в рамках регіоналістики особливостей
сучасного стану антимонопольного контролю за економіч�
ною концентрацією на обласному рівні з метою виявлення
найбільш актуальних проблем, що перешкоджають ефек�
тивній реалізації конкурентної політики в регіоні та обгрун�
тування пропозицій щодо їх вирішення.

Контроль процесів концентрації господарських струк�
тур з боку держави може мати ряд негативних для бізнесу
наслідків. Серед них: заборона на плановану економічну
концентрацію; збитки від реалізації приписів антимонополь�
них органів відновити первісний стан за вже здійсненими
трансформаціями; штрафні санкції за порушення антимо�
нопольного законодавства при здійсненні економічної кон�
центрації; негативний вплив антимонопольної справи на
репутацію господарюючого суб'єкта, привабливість (лік�
відність його активів) та ін. [4].

Все вищевикладене обумовлює необхідність суб'єктам
господарювання вживати превентивні заходи для захисту
свого бізнесу від подібних явищ. Однак на сьогоднішній день
подібні технології внутрішньофірмового антимонопольно�
го контролю не розроблені. Отже, до числа невирішених
може бути віднесена і проблема створення для великих ком�
паній спеціальних, економіко�правових механізмів внутрі�
шньої перевірки своєї діяльності на предмет відповідності
вимогам антимонопольного законодавства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Останніми роками найважливішою проблемою

більшості країн світу була і залишається дотепер гло�
бальна фінансово�економічна криза, яка не оминула і
Україну. У період становлення нашої економіки, коли
переважна більшість підприємств різних галузей еконо�
міки перебувала на шляху переходу до нової якості уп�
равління та до нових господарських структур, зовнішні
чинники поряд із внутрішніми спричинили кризові яви�
ща на багатьох підприємствах, наслідком чого стала
неплатоспроможність та банкрутство підприємств.
Тому попередження кризових явищ на підприємстві та
ефективне антикризове управління стали однією з най�
важливіших проблем управління, а для цього потрібне
чітке розуміння факторів, що спричинили негативні на�
слідки в діяльності підприємств.

Зовнішнє середовище характеризується швидкою
змінюваністю, нестабільністю та непередбачуваністю,
що викликає необхідність перегляду існуючих підходів
до проблем антикризового управління. В умовах сучас�
ного розвитку глобалізаційних процесів та залежності
одних національних економік від інших, надзвичайно
важливу роль відіграють екзогенні фактори, не зверта�
ти увагу на які вже не представляється можливим. Якщо
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раніше основний акцент робився на фінансово�госпо�
дарський аналіз, що базувався на всесторонньому та
грунтовному дослідженні внутрішніх чинників, то сьо�
годення диктує свої правила, які вимагають проведен�
ня комплексного, глибокого вивчення стану зовнішнь�
ого середовища та його основних факторів впливу на
підприємство. Визначення та групування факторів, що
можуть спричинити кризові явища на підприємстві, доз�
волять сформувати нові підходи до антикризового уп�
равління, а також розробити методологію проведення
аналізу, що враховує більшість аспектів діяльності
підприємства, а це в свою чергу, безумовно, сприятиме
прийняттю найбільш оптимальних рішень.

Вивчення літературних джерел, узагальнення досв�
іду антикризового управління в сучасних умовах
свідчить, що кризи можна передбачати та ефективно
ними управляти, втім для цього потрібно чітко розумі�
ти причини їх виникнення. Все це спричинило написан�
ня даної наукової роботи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням теорії та природи виникнення криз в

економіці займались такі відомі економісти, як: К. Жюг�
ляр, Дж. Кейнс, М. Кондратьев, К. Маркс, Д. Рікардо,
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Ж.�Б. Сей, Ж.С. де Сисмонді, М. Туган�Барановський,
Й. Шумпетер та інші.

Останніми роками було приділено багато уваги пи�
танням ефективного антикризового управління, знач�
но зросла кількість досліджень стосовно виникнення та
попередження кризових явищ на підприємстві. Питан�
ня антикризового управління на мікрорівні в своїх пра�
цях досліджували багато вітчизняних та закордонних
науковців, зокрема: А.П. Балашов [2], І.О. Бланк [3], В.О.
Василенко [4], А.П. Градов, С.М. Іванюта [5], Е.М. Ко�
ротков [1], Л.О. Лігоненко [6], Г.О. Надьон, В.П. Пана�
гушин, Л.С. Ситник, О.О. Терещенко, А.Д. Чернявський
[8], З.Є. Шершньова [9], А.М. Штангрет [10]. У науко�
вих працях розглядаються теоретичні основи і методо�
логічний інструментарій антикризового управління
підприємством в умовах переходу до ринкової економ�
іки, значна увага приділяється питанням виникнення та
розвитку кризових ситуацій, однак у роботах названих
вчених немає одностайності в підходах до антикризово�
го управління та власне самого розуміння поняття кризи
підприємства. Неоднозначність трактувань даного понят�
тя вже створює певні проблеми у розробленні комплек�
су заходів із попередження і подолання наслідків кризи,
крім того, сьогодення яскраво продемонструвало, що
орієнтація тільки на внутрішні фактори виникнення кри�
зових явищ та розрахунок фінансових коефіцієнтів, що
спрямований на ретроспективне дослідження стану
організації, вже не забезпечує на належному рівні вирі�
шення задач антикризового управління. Все це спричи�
няє подальше дослідження сутності кризи на мікрорівні
та виокремлення чинників її виникнення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної роботи є дослідження сутності кризи

підприємства та визначення основних чинників, що її
спричиняють у сучасних умовах господарювання.

Реалізація поставленої мети передбачає необхід�
ність вирішення наступних задач:

— дослідження та аналіз трактувань поняття кризи
підприємства;

— визначення та групування основних внутрішніх
та зовнішніх чинників виникнення кризи.

Основними методами, які були використані при дос�
лідженні, є: діалектичний метод (при визначені проблем
інформаційного забезпечення антикризової діяльності);
метод порівняльного аналізу (для порівняння наданих
трактувань поняття криза підприємства); економіко�
логічні методи (для вивчення господарських процесів в
їх становленні та розвитку); логічний, аналітичний ме�
тоди (для формулювання висновків і пропозицій).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Теорії криз, їх прогнозування, виходять з того, що
кризи є невід'ємним етапом циклічного розвитку системи.
Більшість науковців розглядає кризи підприємства вик�
лючно з негативної сторони. Так, А. Д. Чернявський виз�
начає кризу як переломний етап функціонування будь�якої
системи, коли вона піддається впливу ззовні або зсереди�
ни, що потребує від неї якісно нового реагування. Основ�
на особливість кризи полягає в тому, що вона загрожує
руйнацією системи (частково або повністю) [8, с. 3].

А.П. Балашов розглядає кризу: як неузгодженість
у діяльності окремих систем організації (економічної,
фінансової, соціальної та інших); як неплатоспро�
можність; як наростаючу загрозу банкрутства та
ліквідації організації [2, с. 5].

Колектив авторів під керівництвом Е.М. Короткова
визначає кризу як крайнє загострення протиріч у соці�
ально�економічній системі (організації), що загрожує
її життєстійкості в навколишньому середовищі [1, с. 17].

Під фінансовою кризою, зокрема, розуміють фазу
розбалансованої діяльності підприємства та обмежених
можливостей впливу його керівництва на фінансові

відносини, що виникають на суб'єкті господарювання
[10, с. 37].

На думку Л.О. Лігоненко, криза — це відображення
суперечності функціонування й розвитку підприємства
[6, с. 43].

Кризою у вітчизняній науковій літературі називають
складний загострений стан, різкий перелом або зане�
пад [5, с. 4].

У той же час кризи можуть мати і позитивний ха�
рактер, оскільки персонал здобуває досвід антикризо�
вої діяльності, розробляються та апробовуються нові
антикризові методики, а підприємство виходить з кри�
зи сильнішим, мобільнішим, ефективнішим або ж пере�
стає існувати.

Криза — це стан, у якому базові параметри діяльності
підприємства (платіжний баланс, обсяги виробництва і
продажів, зайнятість персоналу) перебувають у хиткому
стані, з якого вони можуть бути виведені порівняно не�
значними внутрішніми або зовнішніми впливами, на�
слідком чого стає перехід кризи в іншу якість [7, с. 17—
18]. Отже, не можна однозначно сказати, що криза справ�
ляє тільки позитивні або негативні чи навіть руйнівні на�
слідки на діяльність та існування підприємства.

Проаналізувавши наявні трактування поняття "кри�
за підприємства" можна виокремити наступні підходи:

1) криза як загострення протиріч у соціально�еко�
номічній системі;

2) криза як невід'ємний етап життєвого циклу орга�
нізації;

3) криза як погіршення основних показників діяль�
ності, що може спричинити банкрутство.

На сьогоднішній день в умовах все менш стабільного та
прогнозованого стану глобальної економіки вже немож�
ливо ліквідувати наслідки кризи без глибокого усвідомлен�
ня видів кризи, особливостей та складових її розвитку.

Кризи класифікують за наступними ознаками [10,
с. 52]:

1) за категоріями: криза підприємства; криза галузі,
криза економіки в загальному;

2) за етапами життєвого циклу: криза росту, стаг�
нація; занепад;

3) за цілями підприємства: стратегічна криза, криза
результатів, криза ліквідності, банкрутство;

4) за ступенем виявлення: потенційна криза, латен�
тна криза, гостра криза;

5) за агрегованим станом: криза, породжена екзо�
генними факторами, криза породжена ендогенними
факторами;

6) за інтенсивністю дії: сповільнені, інтенсивні, ре�
активні;

7) за причинами кризи: криза зародження, криза
зростання, старість;

8) за ступенем нслідків: незначні, збиткові, руйнівні;
9) за масштабом: локальні, функціональної сфери,

глобальні;
10) за тривалістю: короткострокові затяжні, цик�

лічні.
Криза підприємства — складний процес, в якому

виділяють наступні складові [10, с. 43—44]:
1) кризове явище — це перехід від стабільності до

погіршення будь�якого з параметрів, що характеризу�
ють стан підприємства як системи;

2) кризова ситуація — це загострення кількості взає�
мопов'язаних кризових явищ, які призводять до незнач�
ного погіршення окремих показників діяльності
підприємства, але не спричиняють руйнації системи са�
мозбереження;

3) кризовий стан — накопичення розбіжності між
структурою, обсягами діяльності, процесами підприє�
мства та ринковою ситуацією, що призводить до подаль�
шого нарощування кількості кризових явищ і погіршен�
ня фінансового стану.

Для того щоб ефективно протистояти кризовим яви�
щам на підприємстві та здійснити якісну превентивну
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діагностику, потрібно чітко ідентифіку�
вати фактори їх виникнення. Причини
кризи можуть бути об'єктивні та суб'єк�
тивні, а також можуть носити внутрішній
і зовнішній характер. Більшість авторів із
проблем антикризового управління ос�
новну увагу приділяють фінансовому
аналізу підприємства, що базується на
оцінці внутрішніх факторів. Це пояс�
нюється тим, що підприємство здатне
впливати на дані фактори та може в разі
правильних дій нівелювати їхній вплив, а
також тим, що такий аналіз є більш про�
гнозованим та формалізованим. Однак,
комплексне дослідження стану зовнішнь�
ого оточення, що дозволяє виокремити та
спрогнозувати основні чинники впливу на
досліджуване підприємство є не менш
важливим для швидкого виходу підприє�
мства з кризи та мінімізації негативних
наслідків, оскільки зовнішнє оточення все
більше впливає на підприємства та може
виступати каталізатором розвитку кри�
зи на підприємстві.

Фактори впливу на підприємство є
складовими його середовища, в якому
воно функціонує. Середовище підприєм�
ства поділяють на зовнішнє і внутрішнє.
Зовнішнє середовище, в свою чергу, доц�
ільно поділяти на мегасередовище, макро�
середовище та мезосередовище (рис. 1).

Мегасередовище складається з фак�
торів непрямої дії, втім вони можуть
впливати на діяльність урядів країн та
міжнародних організацій.

Макросередовище складається з
факторів, що прямо не пов'язані з діяль�
ністю конкретного підприємства, але мо�
жуть створювати сприятливі або неспри�
ятливі умови для діяльності.

Мезосередовище — це фактори, що
безпосередньо впливають на розвиток та
діяльність підприємства.

Підприємство може істотно впливати та
контролювати більшість факторів мезосе�
редовища, а також у деяких випадках макросередовища.

Для більш точного виявлення впливу деяких чинників
на розвиток кризових явищ на підприємстві необхідно
згрупувати їх за відповідними групами. Класифікація в
будь�якому дослідженні має важливе значення, оскільки
вона допомагає глибше зрозуміти зміст процесів або явищ,
їхні внутрішні причинно�наслідкові зв'язки та залежності,
визначити тенденцію розвитку процесів чи явищ.

У багатьох літературних джерелах з проблем антикри�
зового управління домінує наступний підхід до класифі�
кації чинників, що впливають на виникнення криз, запро�
понований І.О. Бланком [3, с. 609—611; 10, с. 45—46]:

1) зовнішні (екзогенні) — це чинники, на які підприє�
мство має незначний вплив або не може впливати вза�
галі. Виділяють наступні групи: загальноекономічні фак�
тори, ринкові фактори, інші фактори;

2) внутрішні (ендогенні) — це чинники, що здебіль�
шого залежать від організації діяльності самого підпри�
ємства. Виділяють: операційні, інвестиційні, фінансові.

У той же час вважаємо, що дана класифікація не є
повною і тому пропонуємо згрупувати чинники виник�
нення кризових явищ відповідно до сучасних умов, що
склались в Україні та світі (табл. 1).

Необхідно зазначити, що роль і значення деяких
чинників змінюються з плином часу залежно від різних
економічних та історичних умов розвитку суспільного
виробництва.

Особливої ваги на сьогодні набули такі зовнішні
чинники, як: політичні (наприклад, підприємство може

контролювати дані фактори у випадках, коли має мож�
ливість пролобіювати необхідні для себе закони або
вигідні умови фінансової підтримки), науково�технічні
(стрімкий розвиток науково�технічного прогресу підви�
щує ризики банкрутства для підприємств, що не мають
доступу до новітніх розробок), енергетичні (не�
стабільність постачання та висока ціна є особливо не�
безпечними для великих промислових підприємств, що
потребують значних обсягів енергоресурсів), екологічні
(забруднення НПС може спричинити значні збитки для
підприємства), інформаційні (нестача інформації або
неправдиві дані щодо діяльності підприємства можуть
спричинити значні фінансові втрати підприємства) та
природничі (стихійні лиха здатні на тривалий час пере�
рвати роботу підприємств, а інколи й повністю припи�
нити їхню діяльність), внаслідок чого пропонуємо ви�
окремити їх в окремі групи. Це сприятиме визначенню
факторів екзогенного впливу для конкретного підприє�
мства, які воно може контролювати та які не може, але
які впливають на стійкість підприємства. Також класи�
фікація надасть можливість розробити ефективні мето�
ди діагностики для оцінки ризиків та допоможе вияви�
ти, яку інформацію та дані потрібно мати, щоб розра�
хувати вплив факторів.

Серед внутрішніх чинників вважаємо за необхідне
виділити наступні: організаційні (конфлікти всередині
та неузгодженість дій здатні зруйнувати підприємство,
яке має високі показники фінансової стійкості), марке�
тингові (неефективна збутова політика та ігнорування
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запитів споживачів можуть
спричинити високі витрати
на збут і низький дохід),
технологічні (високий рі�
вень ручної праці спричи�
няє технологічну відста�
лість, невелику ефектив�
ність та значне витрачання
часу порівняно з підприєм�
ствами, що мають високий
рівень автоматизації), уп�
равлінські (низькі організа�
торські здібності та неза�
безпечення належного
рівня контролю за витрата�
ми може спричинити висо�
ку собівартість та неефек�
тивне витрачання ресурсів),
екологічні (викид шкідли�
вих речовин, недотримання
нормативів, як наслідок,
високі штрафи та громад�
ське невдоволення через
небережливе ставлення до
природи), енергетичні (ви�
сокий рівень енерговитрат
спричиняє низьку рента�
бельність через високу со�
бівартість продукції) та
інформаційні (низький
рівень розвитку ІТ�техно�
логій та втрата конфіденц�
ійної інформації через не�
захищеність мереж може
спричинити погіршення
стану підприємства та втра�
ту вигідних контрактів).

ВИСНОВКИ
Отже, підсумовуючи

вищенаведене, можна зро�
бити висновок, що криза є
переломним етапом у
діяльності підприємства.
Вона може спричинити не�
платоспроможність та бан�
крутство підприємства, або
ж у разі ефективного, вчасного діагностування та реа�
гування сприяти виходу підприємства з кризи більш
сильним та "фінансово здоровим". Проведене дослід�
ження, детальна класифікація та групування основних
екзогенних та ендогенних факторів, що зумовлюють
розвиток кризових явищ на підприємстві, дозволить на
етапі діагностики вірно визначати етапи розвитку та
види кризи, що сприятиме правильному та своєчасно�
му розробленню механізмів антикризового управлін�
ня.

Перспективи подальших досліджень полягають у
розрахунку показників для цілей діагностики, визначені
методик їх розрахунку, а також методів оцінки впливу
факторів (особливо екзогенних) на підприємство. Крім
того, важливим є визначення шляхів впливу на факто�
ри, що піддаються контролю, і розробка планів дій щодо
факторів, на які підприємство немає впливу, але вони є
суттєвими для його стійкості.
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Таблиця 1. Основні групи чинників кризових явищ
на підприємстві

№ Група Характеристика 
Зовнішні чинники (екзогенні) 

1.  Соціально-
економічні 

Зниження ВВП, промислового виробництва, зниження реальних доходів населення, 
зростання інфляції, зростання безробіття, від’ємне сальдо платіжного балансу 

2. Політичні Нестабільність політичної ситуації в країні, часта зміна державних інститутів 
(Президента, уряду), вплив політичних партій на рішення державних органів, товарне 
ембарго, квотування товарів, міжнародні інтеграційні процеси 

3. Правові Часта зміна податкового, митного, регуляторного законодавства, обмеження щодо 
вільного руху капіталів  

4. Ринкові Падіння світових індексів, зниження попиту, зокрема внаслідок зменшення 
внутрішнього ринку, зростання монополізму, нестабільність валютного та фондового 
ринку 

5. Фінансові Нестабільність фінансової та банківської системи, валютний курс національної 
грошової одиниці

6. Науково-
технічні 

Застарілі технології та устаткування, стрімкий розвиток науково-технічного прогресу, 
впровадження нових стандартів якості продукції  

7. Енергетичні Висока ціна та недостатня забезпеченість енергоносіями, нестабільність постачання 
8. Екологічні Посилення контролю за забрудненням НПС, за виробничою санітарією, нові ДсанПіни 
9. Військові Можливість військової інтервенції, військові дії на території держави 
10. Демографічні Зміна структури населення, зниження його кількості (впливають на ринок праці), 

міграційні процеси
11. Інформаційні Інформаційна блокада, інформаційний терор  
12. Природничі Стихійні лиха, вплив кліматичних умов, забезпеченість ресурсами 
13. Культурні  Прихильність до культурних традицій, менталітет та національна свідомість народу, 

звички 
Внутрішні чинники (ендогенні) 

14.  Економічні  Старіння і зношення ОЗ, низька конкурентоспроможність, неефективне управління 
запасами, високий рівень собівартості продукції, низька продуктивність праці 

15. Організаційні  Конфлікти всередині організації, неузгодженість між працівниками, невідповідність 
структури стратегії, низька мобільність

16. Фінансові  Неефективний фінансовий менеджмент, низька рентабельність капіталу та активів, 
високий рівень фінансового ризику, низька ліквідність, дефіцит оборотних коштів, 
зростання рівня дебіторської та кредиторської заборгованості 

17. Інвестиційні  Використання неперевірених методик, неефективний інвестиційний менеджмент, 
великий термін окупності, неефективне формування портфеля інвестицій 

18. Маркетингові  Залежність від обмеженого кола постачальників і споживачів, недостатнє дослідження 
кон’юнктури ринку, неефективна збутова, цінова та рекламна діяльність  

19. Технологічні  Недостатній рівень автоматизації та механізації, низький рівень за контролем якості 
продукції 

20. Управлінські  Низька компетентність працівників та управлінська дисципліна, низькі організаторські 
здібності, стиль керівництва, недостатній контроль 

21. Екологічні  Недотримання екологічних нормативів, викид шкідливих речовин 
22. Енергетичні  Низький рівень енергозаощадження, високий рівень енерговитрат 
23. Інформаційні  Низький рівень розвитку ІТ-технологій, втрата конфіденційної інформації, 

неефективне інформаційне забезпечення діяльності організації 

Джерело: доопрацьовано автором на основі: [3; 6].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Якість побудови депозитарно�клірингової інфрас�

труктури фондового ринку значною мірою визначає
трансакційні затрати, швидкість та надійність здійснен�
ня угоди і відповідно впливає на інтерес інвесторів до
цінних паперів, що мають обіг на тій чи іншій торговій
платформі. Дана інфраструктура покликана обслугову�
вати учасників фондового ринку, їх операцій з цінними
паперами. Як показує світова практика, це саме та сфе�
ра фондового ринку, в якій конкуренція між її окреми�
ми складовими елементами системи може гальмувати
розвиток ринку, а не стимулювати. Враховуючи діючі
процеси реформування національної депозитарної си�
стеми, актуальність даної теми не викликає сумнівів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання розвитку обліково�розрахункової систем

широко висвітлюється у працях науковців, державних
діячів, самих учасників ринку, міжнародних організацій.
Однак, у зв'язку зі швидкою трансформацією середо�
вища функціонування ринків цінних паперів, постає пи�
тання про відповідність національних обліково�розра�
хункових систем сучасним реаліям. Серед вітчизняних
науковців були розглянуті праці С.О. Москвіна,
В.В. Посполітака, С.Г. Хоружого, Б.А. Колтинюка,
В.Г. Ульянова та ін. До зарубіжних можна віднести праці
А.В. Лукашова, А. Джіованніні, Дж.В. Арнетта, Лекс�
ван дер Вілена, ВіллемванАльфена та інших. Також знач�
ною мірою в роботі використовувалась інформація з
офіційних сайтів ключових учасників обліково�розра�
хункової системи (центральні депозитарії, міжнародні
центральні депозитарії, клірингові організації тощо) та
міжнародних асоціацій, зокрема Міжнародної асоціації
по обслуговуванню цінних паперів (ISSA).

МЕТА СТАТТІ
Метою даної роботи є аналіз світового досвіду у

побудові сучасних обліково�розрахункових систем з ви�
діленням національних та міжнародних моделей, що
викликають найбільший, на думку автора, науковий інте�
рес. Здійснити їх аналіз, на підставі якого запропону�
вати ефективну модель обліково�розрахункової систе�
ми, що відповідає сучасним вимогам.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
Під обліково�розрахунковою інфраструктурою в

даній роботі слід розуміти клірингову та депозитарно�
розрахункову системи. Таке розділення зумовлено ана�
лізом сучасних моделей (на прикладі передових еко�
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номік) побудови даної інфраструктури ринку цінних
паперів. Нижченаведений аналіз по кожній моделі об�
ліково�розрахункової систем дає нам можливість дійти
загального висновку та відобразити схематично модель,
яка увібрала в себе всі спільні ознаки із чотирьох нижче
описаних, і з точки зору автора, є найбільш придатною
для розвитку сучасного ринку цінних паперів (рис. 1).

Клірингова діяльність — це визначення взаємних зо�
бов'язань. Основною метою якої є зменшення кількості
платежів і поставок цінних паперів по угодам, що уклада�
ються членами біржі і, відповідно, ризиків неплатежів /
непоставок. Згідно Доповіді Групи 30 (від 1989 р.) виділя�
ють такі системи клірингу, як: двосторонній залік; багато�
сторонній залік та безперервне залікове виконання. Вибір
методу клірингу залежить від обсягу угод і рівня розвит�
ку самого ринку. Поширеним є використання багатосто�
роннього клірингу, який може бути двох видів: неттінг
(netting) (визначення чистої позиції клієнта по угодам) та
новейшн (novation) (переведення ризику контрагенту на
центрального контрагента). Згідно п. 6 частини 1 Рекомен�
дацій Групи 30 "Про глобальний кліринг та розрахунки"
від 23 січня 2003 — потрібно розширювати діяльність цен�
тральних контрагентів (Central Counterparty, CCP) [1, с.
6]. Під центральним контрагентом слід розуміти — юри�
дичну особу, яка постає між контрагентам угоди з цінних
паперів, перетворюючись на покупця для кожного продав�
ця і на продавця для кожного покупця, тобто виступає сто�
роною угоди в момент її укладання. Даний процес нази�
вається новаціє і передбачає переведення ризику контра�
генту на ССР. З метою страхування ризиків ССР утримує
гарантійний фонд, що складений із грошових застав учас�
ників торгів. ССР�кліринг базується на торговому менед�
жменті, позиційному менеджменті, питаннях щодо забез�
печення та управління ризиками, управлінні рухом цінних
паперів та грошових коштів. Він існує в двох формах:

— ССР як центральний контрагент між продавцем та
покупцем (тобто ССР виступає стороною угоди безпо�
середньо в момент її укладення. Як правило, такий ССР
створюється фондовою біржею і функціонує на її базі.
Заявка кожного учасника, подана в торгівельну систему
біржі, вважається офертою центральному контрагенту,
який акцептує її тільки тоді, коли в черзі заявок є зустр�
ічна заявка з такою ж або кращою ціною. Таким чином,
центральним контрагентом укладаються дві угоди одно�
часно — з кожним з учасників, що подали зустрічні заяв�
ки. Ця інфраструктурна організація не вимагає від учас�
ників торгів та їх клієнтів ніяких додаткових тарифів, а
навпаки, надає свої послуги тільки біржі, допомагаючи
їй збільшувати обсяги торгів і підвищувати ліквідність.
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Інформацію про контрагента по
операціях учасники торгів, як і ран�
іше, отримують зі звітів біржі, тільки
тепер за угодами, здійсненими в ре�
жимі безперервного аукціону зуст�
річних заявок, це завжди одна й та
ж особа — центральний контрагент.
Всі розрахунки угод відбуваються
тільки через рахунок центрального
контрагента, а значить, жоден учас�
ник торгів не може дізнатися, по
зустрічній заявці якого торговця
була укладена угода, і не має інфор�
мації про кінцевого інвестора, за
рахунок якого вона подавалася
(тобто зберігається анонімність уго�
ди). Це гарантує всім учасникам рин�
ку рівний доступ до інформації: об�
сяг доступної інформації однаковий
і для тих, хто здійснив операцію, і
для тих, хто просто спостерігає за
ринком. Цей принцип критично важ�
ливий для забезпечення справедли�
вого ринкового ціноутворення);

— ССР як помічник (посередник)
у торговій операції між продавцем та
покупцем (тобто продавець і поку�
пець залишаються сторонами угоди.
ССР в цьому випадку здійснює
неттінг по операціям з цінними папе�
рами, що зменшує кількість торгових
трансакцій і відповідно пов'язані з
ними витрати).

ССР кліринг займає проміжне
місце між реальними післяторговими
(post�trade) послугами та торговими. Послуги CCP мають
сильну асоціацію із безпосередньою торгівлею цінними
паперами. Таким чином, центральний контрагент ство�
рюється на базі фондових бірж (або як окрема організа�
ція), концентрує в собі ризики контрагентів (що перекри�
ваються за рахунок стабілізаційного фонду або інших
фондів) та існує незалежно від депозитарної системи (тоб�
то центральних депозитаріїв (Central Securities Depository,
CSD), міжнародних центральних депозитаріїв (Inter�
national CSD чи ICSD), глобальних кастодіанів (Global
Custody, GC). Використання біржами такого механізму як
центральний контрагент (CCP) відображено в табл. 1.

Як бачимо з таблиці 1, всі передові фондові площадки
використовують у своїй торгівлі цінними паперами механізм
центрального контрагенту, який існує незалежно від уста�
нов, що зберігають цінні папери (або електронні записи про
власників цінних паперів та їх трансакції з ними).

Послуги CSD є традиційними реальними післяторго�
вими послугами, що охоплюють здійснення кінцевих роз�
рахунків, юридично оформленого переходу права влас�
ності та зберігання цінних паперів. За визначенням С.О.
Москвіна, основне призначення депозитарної (облікової)
системи ринку цінних паперів проявляється у її двох фун�
кціях: підтвердження прав кредиторів, закріплених цінни�
ми паперами, та підтвердження прав власності і інших май�
нових прав на цінні папери як майно [3, c. 13]. З точки зору
автора статті, сучасна депозитарна система призначенад�
ля централізованої іммобілізації та надійного зберігання
цінних паперів і прав власності на них, централізованого
ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, прове�
дення кінцевих розрахунків у цінних паперах, створення
можливості кредитування визначеними цінними папера�
ми, їх застави та надання пов'язаних послуг, зокрема: кор�
поративних (сприяння у організації з проведення річних
акціонерних зборів, надання послуг, пов'язаних із консол�
ідацією/дробленням/додатковою емісією/конвертацією
тощо цінних паперів, грошові виплати по дивідендам/
відсоткам, утримання податкових зборів та пільги) та ад�
міністративних (відкриття та ведення рахунків, кодифіка�

ція цінних паперів, встановлення кореспондентських
відносин з іншими CSD/ICSD/GC, встановлення типових
форм взаємодії з розрахунковим банком чи банками
тощо). Крім того, централізація обліково�розрахункової
системи також передбачає залучення передових техно�
логій обробки, зберігання, обміну та охорони даних.

Світова практика показує, що моделі взаємодії між
СSD і ССР діляться на два основних види:

— СSD, на базі яких створюється Кліринговий цен�
тральний контрагент (ССР) і відповідно відбувається
концентрація ризиків (кредитного, ринкового тощо)
саме в цій ланці фондової інфраструктури (наприклад,
Канада, Перу, Хорватія, Угорщина, Маврикій, Китай
(Шанхай, Шеньжень, Гонконг), Сінгапур, Таїланд
тощо). Тому тут важливо визначитись, хто буде плати�
ти при виникненні кризових явищ: держава чи бізнес;

— CSD, що надають класичні післяторгові послуги
(post�tradeservices), тобто кліринг по операціям з цінни�
ми паперами (через створення ССР) проводиться на базі
фондової біржі або незалежної клірингової організації,
потім інформація подається до CSD, яка завершує тор�
гову операцію проведенням кінцевих розрахунків у
цінних паперах (відбувається перехід прав власності на
цінні папери) і грошових розрахунків через відповідний
банк/банки. За такої системи ризики залишаються на
самих учасниках торгів, а клірингова діяльність цент�
рального контрагенту залишається незалежною від де�
позитарної (кастодіальної) діяльності (наприклад, США
(де Депозитарно�трастова і клірингова корпорація —
DTCC складається з 10 дочірніх компаній, а саме: Депо�
зитарно�трастової компанії (DTC), Національної
клірингової корпорації по цінними паперам (NSCC, вона
хоч і є дочірньою компанією DTCC, але є незалежною
від депозитарію DTC), Клірингової корпорації по
інструментам з фіксованим доходом (FICC), Автомати�
зованого репозитарію та системи обслуговування по�
забіржового ринку кредитних деривативів (DTCC Deriv/
SERV LLC, що складається з The Warehouse Trust
Company LLC, Derivatives RepositoryLtd., Markit SERV),

Рис. 1. Сучасна модель взаємодії учасників ринку цінних паперів
Джерело: створено автором.
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Глобального інформаційного центру (DTCC Solutions
LLC), Інформаціного центру по борговим інструментам
(DTCC Loan/SERV LLC), Європейського центрального
контрагента (Euro CCP) та Дата�центру (Avox Ltd.); Ве�
ликобританія, Швейцарія, Німеччина, Італія, Бельгія,
Нідерланди, Франція, Ірландія, Люксембург, Португа�
лія, Швеція, Норвегія, Бразилія (BM&BOVESPA), Мек�
сика, Ізраїль, Австралія, Японія (JSCC), Філіппіни,
Південна Корея, Тайвань, Індія тощо).

Депозитарна інфраструктура фондового ринку при
реалізації своєї діяльності взаємодіє (або інтегрована) з гро�
шовою розрахунковою системою, що, як правило, ство�
рюється на базі Центрального банку країни або його дочі�
рньої компанії та системою зв'язків із іншими комерційни�
ми банками�партнерами CSD. Дані першої доповіді (від 2001
р.) групи А. Джіованніні показують складність транскор�
донного розрахунково�клірингового процесу. Кліринг та
розрахунки з операціями з акціями значно складніші, ніж
за деривативами та єврооблігаціями. При трансакціях з ак�
ціями, за даними вищезазначеної доповіді Групи, на міжна�
родному рівні кількість посередників становить 11 установ,
тоді як на державному рівні — 5. Для проведення однієї
міжнародної трансакції з акціями необхідно виконати, як
мінімум, 14 розпоряджень (наказів) між сторонами (нака�
зи про купівлю, щодо руху цінних паперів та грошових
коштів) і таку ж кількість підтверджувальних листів; а та�
кож обмінні операції з валютою [4, с. 15]. Отже, складність
розрахунково�клірингового процесу напряму залежить від
кількості учасників (посередників) торгової операції.

Існує ряд країни, що не використовують у своїй об�
ліково�розрахунковій системі механізму центрального
контрагенту (Болгарія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва,
Ісландія, Словаччина, Словенія, Румунія, Польща, Гре�

ція, Данія, Іспанія, Фінляндія,
Чилі, Колумбія, Уругвай, Венесу�
ела, Коста�Ріка, Єгипет, Марок�
ко, Казахстан, Туреччина, Банг�
ладеш, Малайзія, Нова Зеландія,
Пакистан, Нігерія, Південна Аф�
рика, Замбія) [2, с. 50]. У таких
країнах розрахунково�клірин�
гові послуги повністю викону�
ються центральними депозитарі�
ями або іншими локальними аген�
тами (якщо в країні декілька де�
позитаріїв, наприклад, Росія,
Бразилія тощо або відсутній CSD,
наприклад, Чехія).

На думку автора, доцільно
розглянути наступні чотири моделі
обліково�розрахункових систем,
що мають свої особливості побу�
дови, відмінні від інших, зокрема:

— американська модель. Депо�
зитарно�довірча та клірингова
корпорація (DTCC) є однією з най�
більших в світі депозитарних уста�
нов (на її рахунках зберігається
більше ніж 3,6 млн емісій цінних
паперів як емітентів США, так і з
інших 121�ї країни, на суму 39,5
трлн дол. У 2011 р. корпорація
DTCC провела розрахунки за
транзакціями на суму 1,669 квад�
рильйона дол. США [5]. Зі штаб�
квартирою в Нью�Йорку, корпо�
рація DTCС реалізує свої функції
через 10 своїх дочірніх компаній,
що були зазначені вище. Головним
призначенням DTCC є іммобіліза�
ція цінних паперів в єдиному місці
(централізовано) та можливості
для учасників здійснення багатос�
тороннього "неттінгу" (за допомо�

гою спеціально створених центральних контрагентів) за
торговими операціями з цінними паперами. Централізо�
ване зберігання цінних паперів дозволяє учасникам DTCC
постачати/отримувати акції через електронну мережу
DTC, хоч насправді акції ніколи не покидають сховищ де�
позитарію (у разі їх документарної форми. А у випадку —
бездокументарної форми цінних паперів, вони зберігають�
ся в спеціальних електронних дата�центрах DTC). DTC є
номінальним утримувачем (під іменем CEDE&Co., тобто
Сentral Depository) цінних паперів. У свою чергу, брокери,
що мають рахунки в цій системі, також виступають номі�
нальними утримувачами цінних паперів. Реальний їх влас�
ник — конкретний інвестор. Дивіденди за акціями та
відсотки по облігаціям, що зберігаються на рахунках у
даному депозитарії, сплачуються на рахунок DTC у роз�
рахунковому банку, який перенаправляє ці грошові кош�
ти на рахунки брокерів, а вони — власникам відповідних
цінних паперів. DTC також створив електронну систему,
через яку можна виставляти акції для тендерної пропо�
зиції. По операціям з позики цінних паперів, DTC веде
окремо облік по акціям, які були надані в борг і які були
одержані в борг. Коли сплачуються дивіденди по цінному
паперу, що перебуває в "короткій" позиці, DTC виплатить
кошти позичальнику цінних паперів і забере дивідендні
кошти у боржника. Така практика дозволяє уникнути кон�
фліктних ситуацій між позичальником та боржником.
Одним із важливих нововведень було створення CNS
(Continuous Net Settlement — Безперервне залікове ви�
конання) при NSCC. NSCC — центральний контрагент, що
здійснює кліринг, попередні розрахунки, ризик�менедж�
мент і виступає гарантом виконання визначених біржових
угод на ринку (зокрема, угод з акціями, корпоративними
та муніципальними борговими цінними паперами, амери�

Країна Провідні фондові біржі Центральний контрагент 
(CCP) 

США NYSEEuronext, AMEX, 
NASDAQ NSCC 

Великобританія LondonStockExchange (LSE) London Clearing House (LCH)

Швейцарія Swiss Exchange (SWX) SIX X-Clear AG, LCH.Clearnet 
SA 

Бельгія Euronext Brussels LCH.Clearnet SA 
Франція Euronext Paris LCH.Clearnet SA 

Люксембург Luxembourg Stock Exchange 
(BdL) LCH.Clearnet SA 

Нідерланди Euronext Amsterdam LCH.Clearnet SA
Португалія Euronext Lisbon LCH.Clearnet SA

Німеччина 

Deutsche Boerse, Börsen AG, 
BoerseBerlin, Equiduct Trading, 
Boerse Düsseldorf, Boerse 
Stuttgart, Hamburger Boerse 

Eurex Clearing AG 

Ірландія Irish Stock Exchange (ISE) Eurex Clearing AG 
Австрія Wiener Boerse AG (VSE) CCP.A 

Італія BorsaItaliana Cassa di Compensazione e 
Garanzia S.p.A. 

Норвегія Oslo Børs Oslo Clearing ASA 

Швеція OMX Nordic Exchange, 
Stockholm AB SIX X-Clear and EuroCCP 

Ізраїль Tel Aviv Stock Exchange (TASE) Tel Aviv Stock Exchange (TASE) 

Австралія 

Australian securities Exchange 
(ASX), Bendigo Stock Exchange 
(BSX), NSX National Stock 
Exchange of Australia 

Australian Clearing House 
Limited (ACH) 

Японія 

Tokyo Stock Exchange, Osaka 
Securities Exchange, JASDAQ 
Securities Exchange, Fukuoka 
Stock Exchange, Nagoya Stock 
Exchange, Sapporo Securities 
Exchange 

JSCC, JDCC 

Південна Корея Korea Exchange (KRX) Korea Exchange (KRX) 
Тайвань Taiwan Stock Exchange (TWSE) TWSE 

Індія Національна фондова біржа 
(NSE) NSCCL 

Таблиця 1. Фондові біржі, що використовують механізм центрального
контрагента (CCP)

Джерело: [2, с. 50].
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канськими депозитарними розписками, цінними папера�
ми фондів та інвестиційних сертифікатів пайових інвести�
ційних фондів). NSCC є проміжною ланкою між фондо�
вими біржами (NYSE, NASDAQ, AMEX, регіональні фон�
дові біржі, електронні та комунікаційні мережі (ECNs) [6])
та DTC. NSCC також здійснює неттінг по позиціям у цінних
паперах та грошових коштах, потім цю інформацію направ�
ляє до DTC. Брокери, які ведуть електронну торгівлю з
іншими брокерами, направляють всі свої торгові заявки до
CNS для звірки та проведення неттінгу. Багатосторонній
"неттінг" дозволяє кожному брокеру змішувати всі свої
заявки на купівлю/продаж та одержувати чисті позиції по
акціям і грошам. У таких умовах, брокер отримує оброб�
лену інформацію по відкритій позиції клієнта (як за гро�
шовими коштами, так і цінними паперами). Якщо брокер�
дилер не в змозі виконати своє зобов'язання перед CNS,
CNS здіймає оплату з брокера�дилера на суму ринкової
вартості невиконаних зобов'язань у день проведення роз�
рахунку і навпаки. Для зручності процесу, CNS здійснює
розрахунки в межах DTC. FICC(Fixed in comeclearing corp
oration) — центральний кліринговий контрагент для цінних
паперів з фіксованим доходом, що був утворений в 2003 р.
шляхом злиття Клірингової корпорації по державним
цінними паперам (Government Securities Clearing Corp.) та
Клірингової корпорації по іпотечним цінним паперам
(Mortgage — Backed Securities Clearing Corp.). FICC
здійснює звірку, кліринг, ризик�менеджмент та неттінг для
державних боргових цінних паперів (казначейські зобов'�
язання, облігації, ноти, безкупонні цінні папери, цінні па�
пери урядових агенцій та цінні папери прив'язанні до рівня
інфляції – in flationin dexed securities) США, включаючи
угоди РЕПО. Отже, FICC як дочірня компанія DTCC вис�
тупає центральним контрагентом по угодам з держаними
цінними паперами США. Федеральні резервні банки США
(всього їх 12) здійснюють випуск боргових урядових
цінних паперів, виплату відсотків та їх зворотній викуп (по�
гашення) [7].

DTCC розширила спектр своїх послуг, що охоплює
позабіржовий ринок деривативів, цінних паперів взаємних
фондів, страхових та пенсійних продуктів, запустила в 2001
р. сервіс Omgeo — передрозрахункова електронна систе�
ма "підтверджень" по торговим операціям (глобальна
спільна компанія між DTCC і Thomson Reuters);

— німецька модель. Депозитарно�клірингова система
Німеччини, на відмінну від попереднього прикладу, зна�
ходиться у повній власності Франкфуртської фондової
біржі (Deutsche Bоrse), тобто центральний депозитарій
(CSD) Німеччини, Центральний контрагент (Eurex Clearing
AG) є дочірніми компаніями Франкфуртської фондової
біржі. Група Deutsche Bоrse надає весь спектр послуг, не�
обхідний в біржовій індустрії: торгівля акціями і похідни�
ми інструментами, здійснює зберігання цінних паперів,
кліринг, розрахунки за цінними паперами і грошовими
коштами, розповсюджує ринкову інформацію і обслуго�
вує електронні торгові системи. Група Deutsсhe Bоrse є
комерційною установою в організаційно�правовій формі
акціонерного товариства. Електронна торгова платфор�
ма Xetra, що обслуговує фондовий спот�ринок, має свою
мережу в 19 країнах, а торгова платформа Eurex (для рин�
ку деривативів, а також через свою дочірню компанію The
International securities exchange є оператором для торгівлі
опціонами та акціями в США) має мережу в 21 країні світу.
Депозитарно�розрахункова система Німеччини є дочір�
ньою компанією Групи Deutsche Bоrse, що має назву
Clearstream (місцезнаходження в Люксембурзі). Clears�
treаm — це центральний депозитарій (CSD) для цінних па�
перів Німеччини та Люксембургу (LuxCSD), крім цього,
Clearstream є також міжнародним центральним депози�
тарієм (ICSD), який надає весь спектр після торгових по�
слуг. Клієнтська база Clearstream становить понад 2,5 тис.
фінансових установ з більш ніж 110 країн світу. Однією із
задач групи є посилення своєї присутності в емергентних
економіках та на Далекому Сході. Прикладом цієї екс�
пансії можуть бути: створення дочірньої компанії

Clearstream Operations Pragueв Празі (Чехія) для надання
торгових та розрахунково�клірингових послуг, а також
підключення цієї країни до загальної мережі Сlearstream
International S.A.; також компанії в Японії (Clearstream
Banking Japan Ltd.), операційний центр у Сінгапурі та пред�
ставництво в Гонконзі. Отже, Група  Deutsche Bоrse скла�
дається із торгових платформ Xetra, Eurex (обслуговують
торговий процес), центрального контрагенту Eurex
Clearing (проведення клірингу, ризик менеджменту, обмін
підтверджувальними інструкціями) та депозитарно�роз�
рахункової системи Clearstream (зберігання цінних па�
перів, поставка цінних паперів проти платежу, надання по�
в'язаних послуги (корпоративні та фінансові) [8];

— британська модель. Система CREST є центральним
депозитарієм (СSD) для Великобританії, Ірландії, Джерсі
(острів під юрисдикцією Британії), Гернсі (острів під юрис�
дикцією Британії) та острову Мен. СRESTє членом групи
Euroclear (з 2002 року). Система CREST веде облік лише
для бездокументарних цінних паперів (в електронній
формі), не зберігає цінні папери на рахунках в інших CSD
чи кореспондентських банках. Система CRESTне здіймає
додаткової плати за зберігання домашніх цінних паперів.
Особливістю депозитарної системи Великобританії (UK)
є те, що фізичні особи можуть безпосередньо відкривати
рахункина на своє ім'я в центральному депозитарії CREST
(схоже можна спостерігати і в депозитарних системах
Австралії (CHESS) та Швеції (VPC)). Згідно частини 35
(Part 35 —The Registrar of companies) Закону Об'єднаного
Королівства Великобританії та Північної Ірландії "Про
компанії" від 1985 р. (нова редакція від 2006 р.) [9, с. 514],
реєстратори компаній (registrars) ведуть всю законодавчо
встановлену інформацію про компанії. Система CREST є
офіційним реєстратором власників цінних паперів UKі
Ірландії (зокрема, акцій, урядових облігацій, гілтів та де�
яких інструментів грошового ринку), коли змінюються
власники, CREST повідомляє про це відповідних Registrars,
а також надає інформацію про власників акцій самим ком�
паніям (наприклад, для виплати дивідендів чи інших кор�
поративних дій). Тому, власник рахунку в цінних паперах
набуває прав власності на куплені (чи одержані іншим
шляхом) цінні папери після того, як система CREST внесе
відповідні зміни до реєстру власників цінних паперів та
переведе дані цінні папери на його рахунок. Наприклад, в
Ірландії для внесення запису до реєстру власників, CREST
відправляє електронне повідомлення, вказаному емітен�
том ірландськомуRegistrar для оновлення його інформації
про дану компанію. Систему CREST ще називають систе�
мою прямого володіння (direct holding system). Рух цінних
паперів та грошових коштів у системі CREST можливий
лише після ретельної перевірки справжності дематеріалі�
зованої інструкції (PADI). Лише член (чи інша його упов�
новажена особа, СREST sponsor) системи CREST за допо�
могою спеціального комунікативного обладнання може
здійснювати рух своїх грошових коштів та цінних паперів.
Коли розрахунки проводяться в фунтах стерлінгах чи
Євро, грошові кошти рухаються через рахунки, що відкриті
в Банку Англії чи Центральному Банку Ірландії відповід�
но. Розрахунки в доларах США здійснюються розрахун�
ковими комерційними банками. Ще однією особливістю
системи CREST є те, що її учасники можуть обирати різні
розрахункові банки в залежності від кредитного плеча
(якщо розрахунки проводяться в дол. США). Варто заз�
начити, що центральним контрагентом для фондових бірж
та ОТС (позабіржових) ринків виступає Лондонський
кліринговий дім (LCH, London Clearing House), який з 2003
року злився з французьким Сlearnet SA., у результаті ут�
ворилася LCH. Clearnetgrouplimited. Остання має свої
дочірні компанії в Нью�Йорку (LCH. Clearnet LLC), Лон�
доні (LCH. Clearnet Limited), Парижі (LCH. Clearnet SA.) і
Люксембурзі. LCH. Clearnet здійснює кліринг по різним
класам активів, зокрема: класичні цінні папери, фондові
деривативи, товари, енергія, фрахт, валютні деривативи,
відсоткові свопи, кредитно�дефолтнісвопи та деноміновані
в євро і фунтах стерлінгах облігації, угоди РЕПО. Також
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даний ССР організовує систему ризик менеджменту, що
відповідає законодавчим та ринковим вимогам [10]. LCH.
Clearnet є провідним незалежним міжнародним централь�
ним контрагентом (CCP), що надає CCP послуги для Лон�
донської фондової біржі (LSE), NYSE Euronext. LIFFE,
Лондонської біржі металів (LME), EDXЛондон, SIXS wiss
Exchange, Nodal Exchange, здійснює кліринг за угодами
РЕПО і своп угодами та обслуговує інші альтернативні
торгові системи (MTFs, Multilateral Trading Facilities) [11];

— модель інтегрованих пост�трейдингових послуг (на
прикладі Eurocleargroup). Спочатку система Euroclear
була створена для обслуговування ринку єврооблігацій в
1968 р. На сьогодні група Euroclear надає пост�трейдин�
гові послуги не лише по єврооблігаціям, а й по акціям, об�
лігаціям, деривативам та цінним паперам фондів. Euroclear
— це міжнародний провайдер пост�трейдингових послуг
в організаційно�правовій формі Plc (public limited
company). Власниками та керівництвом Euroclear висту�
пають її клієнти. Частка останніх становить 86,9%, решта
13,1% належить SICOVAM Holding SA (Франція). Струк�
тура Групи Euroclear складається з Банку Euroclear (що
слугує як ICSD); системи взаємопов'язаних національних
центральних депозитаріїв (СSDs), що охоплюють такі краї�
ни, як: Бельгія, Фінляндія, Франція, Нідерланди, Швеція,
Великобританія та Ірландія; та системи Xtrakter, що за�
безпечує ринок інформацією, здійснює операційний ри�
зик�менеджмент, квитування зустрічних заявок і надає
послуги пов'язані з нормативно необхідною звітністю гло�
бальному ринку цінних паперів. З метою гармонізувати
відносини між CSD різних країн Європи і утворити єдину
платформу розрахунків (Euroclear Settlement of Euronext�
zone Securities, ESES) в 2009 р. було вперше запущено ESES,
що охопила три ринки (Бельгію, Францію, Нідерланди).
Учасники цих трьох ринків мають єдину систему доступу
та розрахунків по цінним паперам (акціям, облігаціям та
інших внутрішніх фінансових інструментів). Це, в свою
чергу, зменшує кількість посередників і відповідно вартість
транзакцій [12]. Банк Euroclear має дочірні компанії в Гон�
конзі, представницькі офіси в Пекіні, Сінгапурі та Токіо,
що дозволяє надавати послуги щодо зберігання цінних
паперів, здійснення розрахунків, управління забезпечен�
ням на Далекому Сході. На відміну від DTCC (в США),
Euroclearне надає послуг центрального контрагенту, як це
здійснює система NSCC (в США). Euroclear не обслуговує
окремий національний ринок цінних паперів, а підтримує
здійснення розрахунків за цінними паперами, емітовани�
ми в різних правових системах та юрисдикціях. Її членами
виступають банки, фінансові установи та брокерські/ди�
лерські компанії. Для доступу до системи Euroclear вони
повинні відповідати певним критеріям, зокрема: фінансо�
вий стан, операційна продуктивність, відповідність розра�
хунковим об'ємам. Члени Euroclear взаємодіють між со�
бою за допомогою спеціального інтерфейсу Euclid або за
допомогою використання SWIFT (Товариство всесвітніх
міжбанківських фінансових телекомунікацій). Лише чле�
ни Euroclear мають доступ до системи Euroclear, якщо вони
використовуютьSWIFT. Банк Euroclear не розкриває ви�
мог щодо цінних паперів, що можуть бути допущені для
обігу в системі, однак, до них можна віднести наступні:
цінні папери повинні вільно купуватися/продаватися (free
lytransferable), розрахунки по відсотках за ними можна
здійснити електронно, цінні папери є придатними для об�
міну. Цінні папери можуть поставлятися на локальному
ринку до локального CSD, що є членом Euroclear або до
депозитарію, що назначений Банком Euroclear для певно�
го виду цінних паперів. Банк Euroclear є номінальним ут�
римувачем цінних паперів і діє на основі бельгійської пра�
вової системи. Euroclear може відкривати рахунки в інших
системах розрахунків за цінними паперами (Securities
settlement systems) зокрема: в Clearstream, Sega Inter Settle
(SIS, Швейцарія) тощо. Банк Euroclear на своєму сайті не
надає інформації про цінні папери, що доступні для роз�
рахунків у системі Euroclear, ця інформація доступна лише
членам Euroclear через спеціальний інтерфейс Euclid.

У вищезазначеній таблиці охарактеризовано, з точ�
ки зору автора, найбільш ключові сучасні моделі побу�
дови обліково�розрахункових систем ринку цінних па�
перів. Аналіз цих 4 моделей дає нам чітку картину особ�
ливостей та підходів до організації моделей взаємодії
національних центральних депозитаріїв та центральних
контрагентів у світовому розрізі.

ВИСНОВКИ
Головним завдання у будівництві обліково�розра�

хункової системи є зменшення кількості посередників
між покупцем і продавцем цінних паперів. Однак, таке
зменшення повинно враховувати ризики, що будуть
концентруватися в ланці ринку з найбільшим наванта�
женням операцій (фондова біржа, СSD тощо). Тому,
запропонована модель побудови сучасної обліково�
розрахункової інфраструктури (рис. 1) з такими основ�
ними учасниками, як: фондова біржа (або ринок в ціло�
му, якщо він інформаційно інтегрований), центральний
кліринговий контрагент (ССР), центральний депози�
тарій цінних паперів та розрахунковий банк (або бан�
ки) відповідає балансу між ефективністю та ризиками.
Крім того, ССР, що концентрує в собі ринкові ризики
повинен бути незалежним від депозитарної (кастоді�
альної) системи. Світова практика показує, що доціль�
ним є створення ССР на базі фондової біржі або як
окрему організацію у вигляді допоміжної ланки між
біржею та CSD.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Злиття та поглинання корпорацій, що стали масови�

ми на українському ринку, є основними і недостатньо з'я�
сованими у науковому плані та законодавчому рівні про�
блеми корпоративного управління. У вітчизняній нау�
ковій літературі досі відкритими залишаються проблеми
законного переходу прав власності, методи захисту від
ворожих злиттів та поглинань, використання в цьому
процесі фінансових інструментів тощо, тоді як зарубіжні
вчені активно досліджують ці процеси.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні основи процесів злиття та поглинання.

Їх сучасні форми, міжнародне конкурентне середови�
ще, аналіз умов та мотиваційних факторів консолідації
компаній. А також планування та організація процесів
злиття досліджували як зарубіжні вчені (П. Гохан,
Д. Депамфилис, П. Моросини, А. Лажу, Ф. Крюгер,
Р. Нельсон), так і вітчизняні науковці та практики
(І. Бураковський, А. Гальчинський, В. Геєць, С. Мочер�
ний, О. Мозговий та багато інших).

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є виявлення проблемних аспектів про�

цесів злиття та поглинання на зарубіжному та вітчиз�
няному ринках з метою вироблення рекомендацій для
вітчизняного бізнесу щодо захисту власності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Пояснюючи суть корпоратизації, звернімося до сут�

ності корпорації. Корпорація являє собою акціонерне
товариство, що на даний час є домінуючою формою
підприємництва, її власниками визнаються акціонери,
які мають обмежену відповідальність у межах свого вне�
ску в акціонерний капітал корпорації [4], а також ма�
ють право на участь у розподілі прибутку. У свою чер�
гу, виділяють дві частини. Одна частина розподіляєть�
ся серед акціонерів у вигляді дивідендів, інша — нероз�
поділений прибуток, що може використовуватися такою
корпорацією для забезпечення власного розвитку.

Злиття відбувається тоді, коли сумарні операції та ак�
тиви двох підприємств зливаються шляхом поміщення їх
під контроль керівництва нового підприємства, що знахо�
диться в спільному володінні акціонерів вихідних компаній.

Придбання або поглинання має місце там, де одне
підприємство отримує контроль над іншим шляхом
придбання контрольного пакету акцій з правом вирі�
шального голосу.

Взагалі під злиттям і поглинанням (mergers/acqu�
isitions) розуміють один із додаткових способів укрупнен�
ня бізнесу, розширення діяльності та сфер впливу на ок�
ремому ринку. Проте, для них характерні численні ризи�
ки та негативні ефекти. Злиття чи поглинання, як угоди
придбання одних компаній іншими, в різні часи, незалеж�
но від країни, привертали до себе значну увагу, пород�
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жували тривалі дискусії у фінансових колах. Загалом
здійснювались вони між відомими компаніями, які, до
того ж, могли бути конкурентами. Залежно від мети злит�
тя чи поглинання компанією�ініціатором, такі альянси з
конкурентами мають дружній або ворожий характер [3].

Зауважимо, що до 80�х років ХХ ст. практично всі
укладені угоди про злиття компаній мали дружній ха�
рактер і характеризувались взаємною зацікавленістю
учасників. Починаючи з 80—90�х років характер угод
про злиття та поглинання поступово змінюється: вини�
кає тенденція ворожих поглинань та укладення угод з
чітким стратегічним розрахунком отримати синергетич�
ний ефект від нового бізнес�альянсу.

Аналіз існування тенденцій злиття та поглинання як
варіанту розвитку компаній, зроблений зарубіжними
вченими, показав, що способи їх здійснення ускладню�
валися з кожним етапом розвитку світової економіки.

Глобалізація фінансових ринків і нові стандарти
інформаційної прозорості компаній призвели до виник�
нення нового виду учасників ринку — рейдерів. За різни�
ми оцінками фахівців, лише за 2008—2009 рр. в Україні
зафіксовано понад 3500 рейдерських атак.

На Заході під терміном "рейдерство" розуміють ак�
тивну купівлю акцій на біржі. На пострадянському про�
сторі це явище має інше значення — агресивне погли�
нання підприємств, а точніше захоплення. Їх метою є
агресивна купівля недооцінених компаній для коротко�
строкового підвищення їх ринкової вартості та подаль�
шого перепродажу [6].

При цьому, як правило, компанія дробиться на ок�
ремі підрозділи та розпродається частинами. Саме рей�
дери в основному застосовували викуп компанії з вико�
ристанням боргового фінансування (фінансового важе�
ля), що є технологією фінансового інжинірингу — но�
вого виду фінансової діяльності.

З одного боку, вони своїми діями змушують компанії
підвищувати свою ефективність і конкурентоспро�
можність; з іншого — конфлікт короткострокових та
довгострокових цілей бізнесу призводить до протилеж�
ного ефекту: компаніям доводиться турбуватися, перш
за все, про підвищення курсу своїх акцій, підвищення
поточних прибутків. Значна частина операцій відбу�
вається за участю іноземного капіталу і припадає на бан�
ківський сектор, а в промисловості до останнього часу
процвітало так зване "сіре" та "чорне рейдерство", що
мало відвертий кримінальний характер. Ситуація уск�
ладнюється тим, що значна кількість підприємств, не�
зважаючи на ефективну діяльність, не готова брати
участь у названих процесах і є потенційними підприєм�
ствами, що захоплюються. У цих корпораціях відсутні
механізми корпоративного контролю власності.

До останнього часу досліджень проблематики рей�
дерства в Україні практично не було, зустрічаються в
літературі лише заяви окремих політиків, державних
службовців, ЗМІ щодо проблеми рейдерства.
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За результатами центру дослідження корпоративних
відносин, з листопада по грудень місяць 2009 р. вдалося
сформувати рейтинг рейдерів. До найпотужніших рейдерів
в Україні віднесені наступні фінансово�промислові групи:
"Приват" (100%), "Фінанси і Кредит" (54,6%), Консорціум
Альфа�Груп (45,5%), Систем Кепітал Менеджмент (СКМ)
(36,4%), Укрсиббанк (27,3%), Індустріальний Союз Дон�
басу (27,3%), Укрпідшипник (27,3%), ТАС (18,2%), Славу�
тич (18,2%), Інтерпайп (18,2%), АВК (9,1%), АРС (9,1%),
Запоріжсталь (9,1%), Укрпромінвест (9,1%) [2].

У практиці застосовується значна кількість різномані�
тних способів захоплення. Найбільшого розповсюдження
отримала схема, відповідно до якої рейдери купують
мінімальну кількість акцій підприємства, що захоплюється,
проводять збори акціонерів без участі власників конт�
рольного пакету акцій. На цих зборах призначається нове
керівництво. Узаконюють дії рейдерів. Після узаконення
власницьких прав на підприємство встановлюють обмежен�
ня щодо допуску. Основним результатом таких дій зазви�
чай стають виведення коштів та розпродаж активів [4].

Існують також інші способи захоплення. В акціонер�
них товариствах у рейдерській атаці може бути задія�
ний найнятий новим власником менеджмент.

Користується популярністю й такий сценарій, як до�
ведення підприємства до банкрутства. Способів це зроби�
ти багато, все залежить від профілю діяльності компанії,
що захоплюється. Наприклад, рейдери можуть придбати
у кредиторів підприємства всі його борги та виставити ра�
хунки, з якими жертви не зможуть розрахуватись. Це ав�
томатично тягне за собою позов до суду та визнання
підприємства банкрутом, розпочинається процес санації.
За певну суму рейдери можуть підкупити призначених
судом ліквідаторів і взяти контроль над підприємством [4].

Дії рейдерів на Заході, як правило, сприяють еко�
номічному розвитку підприємств. Механізм рейдерства
реалізується відстороненням від управління бізнесом
неефективного менеджменту, перешкоді зловживання
з боку значних акціонерів, реструктуризації через не�
ефективно працюючих підприємств. У результаті влас�
ники атакованої компанії навіть виграють від вдалої
рейдерської операції, оскільки вартість їх акцій (разом
з вартістю акцій, які були куплені рейдером) зростає.

Вітчизняні компанії, перетворюючись на об'єкти агре�
сивного поглинання, відчули всі негативні наслідки цього
важкого процесу. Методи поглинання компаній значно
відрізняються від західних, насамперед, тим, що переваж�
ну більшість українських корпорацій було створено у про�
цесі приватизації, акціонерний капітал був "розпороше�
ний" серед працівників, тобто застосовувалася модель "ро�
бітничої власності", або інсайдерська модель. Неготовність
керівників таких корпорацій працювати в умовах ринко�
вої економіки, а також специфіка чинного законодавства
та відносна слабкість фондового ринку України визначи�
ли появу жорстких схем "перерозподілу власності" в
країні. Головною метою такого поглинання є отримання
контролю над майном "чужої" компанії за суму, що є на�
багато нижчою за його реальну вартість. Витрати на не�
дружнє поглинання зазвичай складають близько 35—40%
ринкової вартості акцій захоплюваної компанії.

В Україні 99% злиття і поглинання є в більшості ви�
падків недружнім, оскільки у вітчизняному законо�
давстві технологія цивілізованого злиття�поглинання не
прописана, тобто фактично відбувається захоплення
компаній. Недружні поглинання здійснюються щодня,
проте не враховуються статистикою.

Офіційний орган, який би відслідковував ситуацію з рей�
дерством, відсутній. За неофіційною статистикою, а саме за
даними інвестиційно�консалтингової компанії BPT Group,
нині у стадії корпоративних конфліктів перебуває приблиз�
но 80% підприємств. Державна комісія з цінних паперів і фон�
дового ринку, Антимонопольний комітет також не викорис�
товують своїх важелів впливу на ці процеси.

Злиття та поглинання, як і будь�який інший ме�
ханізм, може використовуватися як ефективно, так і не�

ефективно. З одного боку, позитивною стороною друж�
нього злиття і поглинання є те, що воно сприяє економ�
ічному розвитку підприємств, відсторонюючи від управ�
ління бізнесом неефективний менеджмент, перешкод�
жає зловживанням зі сторони крупних акціонерів, рес�
труктуризує неефективно працюючі підприємства, зни�
щує неконкурентоспроможні підприємства.

З другого боку негативним наслідком є недружнє
поглинання (рейдерство). Особливо загострюється про�
блема рейдерства у період нестабільності держави.
Особливістю при врегулюванні корпоративних кон�
фліктів в Україні є те, що акціонери та менеджмент не
обізнані з методами захисту від ворожих поглинань, які
використовуються на зарубіжних ринках і в багатьох
випадках є досить ефективними. Ці методи необхідно
вивчати як у системі вищої економічної освіти, так і при
підвищенні кваліфікації вищих керівників підприємств.

Керівництво заздалегідь повинно дбати про розробку
стратегії захисту компанії. Для захисту компанії дуже важ�
ливо вчасно розробити надійні системи захисту від рей�
дерських нападів, забезпечити прозорість та ефективне
управління компанії, дотримання діючого законодавства.

Одним із способів захисту від ворожого поглинання
можна розглядати поділ компанії на окремі частини з ви�
діленням їх в самостійні компанії та наділення акціонерів
новими акціями в кожній знову створеної компанії. Цей
захід підвищує ринкову вартість компанії — не тільки за�
безпечить захист від ворожого поглинання, але й призво�
дить до поширення інформації серед вигідних акціонерів,
також забезпечує пошук альтернативного покупця (Рада
директорів може знайти іншу, більш відповідну компанію,
здатну зробити пропозицію на придбання акцій компанії,
що поглинається). Також можна звернутися в антимоно�
польний комітет. Якщо намічена до поглинання компанія
може винести запропоноване поглинання на розгляд ан�
тимонопольного комітету, то є ймовірність того, що ком�
панія, яка виступає з пропозицією, відкличе його або ком�
ітет заборонить їй поглинання наміченої компанії через
потенційну можливість виникнення монополії. І вже, при�
наймні, це забезпечить затримку в здійсненні операції по�
глинання на час розгляду питання комітетом пакета акцій
з правом вирішального голосу.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Таким чином негативним наслідком рейдерства може

бути монополізація ринку, знищення конкуренції та інші
негативні для розвитку національної економіки пробле�
ми. У цьому контексті для подальших досліджень акту�
альності набувають підвищення ефективності процедур
злиття та поглинання в умовах глобалізації, питання роз�
робки механізмів захисту від ворожого поглинання.
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АКТУАЛЬНІСТЬ
Платоспроможність — це довгострокова концепція,

що оцінює не лише поточний фінансовий стан позичаль�
ника, а й його здатність сплачувати борги в майбутньо�
му. Для цього необхідно мати довгостроковий прогноз
його майбутніх доходів і стану ресурсної бази. Ця об�
ставина дуже ускладнює оцінку спроможності держа�
ви виплачувати борги, оскільки помилки в довгостро�
кових прогнозах відносно внутрішньої економічної си�
туації та світової економічної кон'юнктури є немину�
чими. Проте, оцінка динаміки показників платоспро�
можності по ретроспективних статистичних даних є
корисною для аналізу зусиль держави, спрямованих на
покращення платоспроможності. Це і пояснює акту�
альність обраної теми дослідження.

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
Постановка загальної проблеми. Як свідчить аналіз

наукової літератури, дослідженню стану економіки
України в умовах існуючої державної заборгованості
присвячено немало наукових праць, зокрема це питан�
ня досліджували: Вахненко Т.П., Василишин Р., Васи�
лик О.Д., Доценко Д.В., Жаліло Я., Єпіфанов А.О., За�
веруха І.Б. та ін. [1; 3; 5; 7].

МЕТА І ЗАВДАННЯ РОБОТИ
Дослідження та аналіз сучасного стану економіки

України в умовах існуючої державної заборгованості з
погляду економічної безпеки.

УДК 330.101 (477)

А. В. Хаванов,
аспірант, Університет економіки та права "КРОК", м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

В УМОВАХ ІСНУЮЧОЇ ДЕРЖАВНОЇ

ЗАБОРГОВАНОСТІ З ПОГЛЯДУ

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

З метою недопущення зниження суверенного кредитного рейтингу Міністерство фінансів має здійсню>

вати низку відповідних заходів щодо попередження ризику зниження суверенного рейтингу, які вклю>

чатимуть своєчасне і в повному обсязі виконання державою зобов'язань за державним боргом, а також

розкриття інформації про стан і структуру державного боргу, обсягу майбутніх платежів за ним. Необх>

ідними умовами плідної співпраці з рейтинговими агентствами слід визначити прозорість у сфері управ>

ління державним боргом та економічного стану країни. Задля цього має бути передбачене ведення пост>

ійного діалогу з провідними рейтинговими агентствами щодо соціально>економічного положення краї>

ни та питань державного боргу, підготовка та розповсюдження інформаційних бюлетенів щодо поточно>

го соціально>економічного розвитку України.

With the view to avoid reducing the sovereign credit rating the Ministry of Finance has to carry out a number

of measures to prevent the risk of reducing the sovereign ratings, including the full and in time execution of the

state's obligations on the public debt, and the disclosure of information about the state and structure of the

public debt, the amount of future payments. The necessary conditions of the cooperation with the rating agencies

are the transparency in the management of public debt and economic condition of the country. To ensure this,

continuous dialogue with the leading rating agencies must be provided on social and economic situation of the

country and the public debt, the preparation and distribution of fact sheets on the current socio>economic

development of Ukraine.
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ОСНОВНА ЧАСТИНА
Відновлення економіки України у 2012 році відбу�

валось в умовах збільшення обсягів світової торгівлі та
розгортання інвестиційної активності в реальному сек�
торі. Макроекономічне середовище в першому півріччі
поточного року характеризується зростанням цін на
світових товарних ринках, зокрема на нафту, метали,
продовольчі товари, активізацією фінансових ринків та
депресією на ринках нерухомості.

Згортання інвестиційної активності під час кризи,
спричинене політичною нестабільністю, невизначеністю
ринкового середовища, незадовільним фінансовим ста�
ном суб'єктів господарювання та нестачею фінансових
ресурсів, стримувало модернізацію технологічного ладу
економіки України та освоєння нових видів продукції
[2].

Зовнішній борг України є заборгованістю по креди�
тах (позиках), що були залучені з іноземних джерел. Він
виявляється у вигляді зовнішніх фінансових зобов'язань
держави перед нерезидентами. Тобто держава виконує
роль позичальника або гаранта погашення цих кредитів,
позик перед іншими позичальниками.

До складу зовнішнього державного боргу входять
[1]:

1) прямий зовнішній державний борг, що формуєть�
ся шляхом залучення іноземних кредитів, безпосереднім
позичальником по яких є держава, та випуск держав�
них цінних паперів у вигляді зовнішніх державних по�
зик. Обслуговування цієї частини зовнішнього держав�
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ного боргу здійснюється за рахунок коштів державно�
го бюджету;

2) умовний зовнішній державний борг, що формуєть�
ся за рахунок іноземних кредитів, які були залучені по�
зичальниками під державні гарантії (гарантований дер�
жавний борг). Відповідальність по обслуговуванню цих
кредитів несе безпосередній позичальник, який само�
стійно погашає іноземні кредити за рахунок власних
коштів, тому фінансові зобов'язання держави з пога�
шення таких кредитів мають умовний характер. Проте,
у разі невиконання безпосереднім позичальником своїх
боргових зобов'язань перед нерезидентом відповідно до
умов угоди про позику вступає в силу державна гаран�
тія з виконання платежів на користь іноземного креди�
тора. У такому разі умовні державні фінансові зобов'я�
зання стають прямими.

Станом на 31 липня 2012 року державний та гаран�
тований державою борг України становив 496.957.609,72
тис. грн. або 62.174.103,58 тис. дол. США, в тому числі:
державний та гарантований державою зовнішній борг
— 292.465.563,93 тис. грн. (58,85% від загальної суми
державного та гарантованого державою боргу) або
36.590.211,95 тис. дол. США; державний та гарантова�
ний державою внутрішній борг — 204.492.045,79 тис. грн.
(41,15%) або 25.583.891,63 тис. дол. США.

Державний борг України становив 390.714.088,92
тис. грн. (78,62% від загальної суми державного та га�
рантованого державою боргу) або 48.882.032,92 тис. дол.
США. Державний зовнішній борг становив
198.275.236,36 тис. грн. (39,90% від загальної суми дер�
жавного та гарантованого державою боргу) або
24.806.109,91 тис. дол. США. Державний внутрішній борг
становив 192.438.852,56 тис. грн. (38,72% від загальної
суми державного та гарантованого державою боргу) або
24.075.923,01 тис. дол. США.

Гарантований державою борг України становив
106.243.520,80 тис. грн. (21,38%) або 13.292.070,66 тис.
дол. США, в тому числі: гарантований зовнішній борг
— 94.190.327,57 тис. грн. (18,95%) або 11.784.102,04 тис.
дол. США; гарантований внутрішній борг —
12.053.193,23 тис. грн. (2,43%) або 1.507.968,62 тис. дол.
США.

Протягом липня 2012 року сума державного та га�
рантованого державою боргу України збільшилася у
гривневому еквіваленті на 17.200.992,17 тис. грн. зага�
лом за рахунок випуску єврооблігацій на 2 млдр. дол.
США.

Загальні виплати за державним боргом, що мають
бути здійснені у 2012 році за рахунок коштів державно�
го бюджету, оцінюються на рівні 95,5 млрд гривень, з
яких 53,2 млрд гривень — виплати за внутрішнім бор�
гом та 42,3 млрд гривень — за зовнішнім боргом.

Обсяг платежів з обслуговування державного бор�
гу на 2012 рік прогнозується в обсязі 29,6 млрд гривень,
що на 0,4 млрд гривень менше, ніж передбачалося.

Обсяг платежів з погашення державного боргу на
2012 рік прогнозується у розмірі 65,9 млрд гривень, що
на 6,6 млрд гривень більше, ніж планувалось.

Погашення зовнішнього державного боргу стано�
вить 31,3 млрд гривень, з яких 0,8 млрд гривень — взає�
мозалік платежів з Російською Федерацією в рахунок
погашення державного зовнішнього боргу України
згідно з Угодою між Урядом України та Урядом Рос�
ійської Федерації від 28 травня 1997 р. про взаємороз�
рахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту і
перебуванням Чорноморського флоту Російської Феде�
рації на території України. У першому читанні розгля�
дався показник менший на 16,2 млрд гривень. Ці зміни
пов'язані з пролонгацією кредиту Банку ВТБ.

 Погашення внутрішнього державного боргу запла�
новано на рівні 34,7 млрд гривень, що на 9,6 млрд гри�
вень менше показника у першому читанні. Таке змен�
шення обумовлено меншими обсягами короткостроко�
вих запозичень у IV кварталі 2011 року.

Обсяг державних запозичень прогнозується на 2012
рік у сумі 98,5 млрд гривень, що на 6,6 млрд гривень пе�
ревищує показники у першому читанні, в тому числі
зовнішні — 37,5 млрд гривень, внутрішні — 61 млрд гри�
вень. Обсяг запозичень збільшено з метою покриття
суми зростання платежів з погашення державного бор�
гу.

У зазначеному обсязі державних запозичень перед�
бачено здійснити випуск облігацій внутрішньої держав�
ної позики у сумі 12 млрд гривень з подальшим прид�
банням у державну власність в обмін на ці облігації акцій
додаткової емісії НАК "Нафтогаз України".

У проекті Державного бюджету України передба�
чено надання державних гарантій на загальну суму 5
млрд гривень, які будуть спрямовані на реалізацію за�
безпечення Кабінетом Міністрів України повного або
часткового виконання боргових зобов'язань за запози�
ченнями суб'єктів господарювання — резидентів Украї�
ни державного сектору економіки та для забезпечення
повного або часткового виконання боргових зобов'я�
зань за запозиченнями, що надаються на підставі міжна�
родних договорів.

Ризик рефінансування, який характеризує спів�
відношення боргу, що рефінансується до загальної суми
державного боргу, становить 3,0%. Ризик державного
боргу щодо боргових інструментів з плаваючими став�
ками становить 27,0%, при цьому ризик більш волатиль�
них інструментів з плаваючою відсотковою ставкою
дорівнює 8,0%.

Частка державного боргу в іноземній валюті скла�
дає 55,4%, а відношення витрат державного бюджету з
погашення та обслуговування державного боргу до до�
ходів державного бюджету складає 24,4%.

Протягом І кварталу 2012 року з метою ведення
постійного діалогу з міжнародними рейтинговими аген�
тствами, а саме Moody's, Standard & Poor's, Fitch Ratings
та Rating & Investment Information, Inc, аналітикам
міжнародних рейтингових агентств на регулярній основі
надавались статистичні та аналітичні данні щодо соц�
іально�економічного та політичного становища в Ук�
раїні, показники виконання Державного Бюджету Ук�
раїни за 2011 рік та 2012 рік, дані щодо стану державно�
го боргу; відповідно до запитів, що надходили від рей�
тингових агентств, надавались роз'яснення та проводи�
лись телефонні конференції з метою об'єктивного вис�
вітлення подій в України.

За І квартал 2012 р. порівняно з відповідним кварта�
лом 2011 р. (у постійних цінах 2007 р.) становив 101,8%.
Індекс промислової продукції у січні�березні 2012 р.
порівняно з відповідним періодом 2011 року становив
100,9%. Темп зростання обсягу експортних операцій за
січень�лютий 2012 р. у порівнянні з аналогічним періо�
дом 2011 р. склав 110,2%, при тому, що темп зростання
імпортних операцій за аналогічні періоди склав 105,9%.

Обсяг монетарної бази у березні, в порівнянні з лю�
тим, зріс на 2,0% — до 233,1 млрд грн. Обсяг коштів Уря�
ду в національній валюті на рахунках у Національному
банку України впродовж березня збільшився на 21,6%
у порівнянні з лютим і складав 5,7 млрд грн.

Середньозважена дохідність залучення ОВДП за їх
первинним розміщенням у березні становила: у націо�
нальній валюті — 13,56% річних; у доларах США —
9,29%; в євро — 4,80%.

У березні Міністерство фінансів України також
здійснило випуск ОВДП для збільшення статутного ка�
піталу НАК "Нафтогаз України" відповідно до поста�
нови Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 № 139
"Про збільшення статутного капіталу Національної ак�
ціонерної компанії "Нафтогаз України" на загальну
суму 6,0 млрд грн. з дохідністю 9,45% — 9,95% річних
[9].

Обслуговування зовнішнього боргу є одним із еле�
ментів процесу управління зовнішнім боргом держави.
Формування ефективної стратегії управління зовнішнім
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боргом, зокрема зовнішнім державним боргом, особли�
во в умовах його швидкого зростання, є багатосторон�
ньою проблемою. Вирішення цієї проблеми вимагає по�
годженої взаємодії всіх відомств та установ, що відпов�
ідають за здійснення процесу управління на всіх його
етапах: від формування стратегії зовнішнього запози�
чення, обслуговування накопиченого зовнішнього бор�
гу до моніторингу, аналізу та прогнозування обсягів
зовнішнього боргу, здатності держави забезпечити май�
бутні платежі по його обслуговуванню та оцінці механ�
ізму впливу зовнішнього запозичення на макроеконом�
ічну ситуацію в державі [8].

Розглядаючи питання обслуговування зовнішнього
державного боргу, необхідно виділити два аспекти [4]:

1) перший базується на бюджетному підході, тобто
з позиції забезпечення своєчасності виплат по зовнішнім
борговим зобов'язанням держави. В основі цього підхо�
ду покладений облік і контроль усіх зовнішніх держав�
них зобов'язань, як прямих, так і умовних, та операцій
по обслуговуванню зовнішнього державного боргу;

2) другий пов'язаний із тим, що зовнішній держав�
ний борг розглядається як невід'ємна частина валового
зовнішнього боргу держави, управління яким є одним
із найважливіших елементів економічної політики дер�
жави. Раціональна макроекономічна політика та ефек�
тивне управління зовнішнім боргом розглядаються при
цьому як взаємопов'язані процеси.

Питання зовнішнього запозичення і зовнішнього
боргу, його утворення та обслуговування є предметом
законодавчого регулювання.

Відповідно до норм чинного законодавства України,
управління зовнішнім державним боргом і його обслуго�
вування покладено на Міністерство фінансів України, у
складі якого існує спеціально сформоване Головне управ�
ління обслуговування зовнішнього державного боргу Ук�
раїни. У межах своїх повноважень Міністерство фінансів
України реєструє всі іноземні кредити, які залучаються від
імені держави, і ті, що залучаються юридичними особами
під державні гарантії. На основі цієї інформації
здійснюється статистичний облік усіх зовнішніх держав�
них зобов'язань; ведеться моніторинг зовнішнього дер�
жавного боргу; готується детальний графік платежів по
його обслуговуванню, відповідно до якого Державне каз�
начейство України забезпечує своєчасне фінансування
видатків на обслуговування зовнішнього державного бор�
гу в межах наявних фінансових ресурсів, передбачених для
цієї мети державним бюджетом.

Центральний банк держави відносно уряду виступає
в ролі обслуговуючого банку, який зберігає кошти дер�
жавного бюджету та позабюджетних фондів. Проте роль
Національного банку України в процесі обслуговування
зовнішнього державного боргу не обмежується лише
виконанням функцій платіжного агента уряду.

Поряд із основними своїми функціями, Національ�
ний банк України також бере участь у процесі обслуго�
вування зовнішнього боргу, зокрема зовнішнього дер�
жавного боргу.

З метою задоволення поточних проблем в іноземній
валюті для виконання зовнішніх фінансових зобов'язань
Національний банк України організовує на території дер�
жави купівлю�продаж конвертованих валют за гривню. При
цьому, для здійснення впливу на курс національної валюти
відносно іноземних валют Національний банк України ви�
користовує золотовалютний резерв. Це дає можливість
резидентам, що позичають іноземні кредити, отримувати
іноземну валюту, яка необхідна для виконання платежів по
обслуговуванню зовнішнього боргу. Забезпечення зовніш�
ньої та внутрішньої стабільності національної валюти дає
можливість резидентам України, які запозичують іноземні
кредити, знизити кредитні ризики, пов'язані з коливання
курсу національної валюти відносно іноземних валют, а
також більш точно спрогнозувати потреби в національній
валюті, які необхідні для забезпечення планових платежів
в іноземній валюті, за обслуговування цих боргів.

Відповідно до положень Закону України "Про вступ
України до Міжнародного валютного фонду, Міжна�
родного банку реконструкції та розвитку, Міжнарод�
ної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації роз�
витку, Міжнародного агентства по гарантіях інвестицій"
№ 2402�12 від 03.06.1992, Україна вступила до Міжна�
родного валютного фонду, приєднавшись до його уго�
ди. На Міністерство фінансів України, як фінансового
агента уряду України, було покладено здійснення всіх
фінансових операцій відповідно до положень угоди
фонду. Національний банк України виступає банком�
депозитарієм будь�яких сум фонду, банку, корпорації,
асоціації та агентства на території України.

Україні, яка має тимчасові труднощі з платіжним
балансом, а також нестачу коштів у іноземній валюті для
виконання зовнішніх фінансових зобов'язань, членство
у МВФ дає можливість отримувати для покриття дефі�
циту платіжного балансу та поповнення валютного ре�
зерву запозичення в іноземній конвертованій валюті.

Оскільки запозичення МВФ є складовою міжнарод�
них пакетів допомоги, МВФ практично виступає коор�
динатором світового співтовариства з питань надання
такої допомоги програмам реформування економіки
країн�позичальниць. Наявність відповідної домовле�
ності між МВФ і країною�позичальницею, щодо
підтримки з боку МВФ програми економічного рефор�
мування, розглядається іншими офіційними та приват�
ними кредиторами як міжнародне визнання платоспро�
можності держави. Це дає змогу країні�позичальниці
отримати доступ до міждержавних запозичень, приват�
них інвестицій і кредитів, створює більш сприятливі умо�
ви для рефінансування зовнішньої заборгованості.

Обслуговування зовнішнього державного боргу
щодо зобов'язань по поверненню валютних коштів, от�
риманих від МВФ, здійснюються за рахунок коштів На�
ціонального банку України.

Світовий банк та Європейський банк реконструкції
та розвитку пов'язують свою кредитну політику з ви�
конанням Україною програми реформування економі�
ки (яку підтримує МВФ). Завдяки цьому, кредитні кош�
ти спрямовуються на проведення багатоцільового ком�
плексу реформ, що поєднує заходи макроекономічної
стабілізації та заходи, спрямовані на структурні пере�
творення національної економіки.

Співробітництво України зі Світовим банком
здійснюється насамперед з метою підвищення ефектив�
ності національної економіки, шляхом упровадження
пріоритетних проектів розвитку окремих галузей і сек�
торів економіки.

Підтримка політики реформ України з боку про�
відних світових фінансово�кредитних організацій ство�
рює умови для її повноцінної участі в операціях світо�
вого ринку позичкових капіталів.

Державна макроекономічна політика та політика в
галузі платіжного балансу, їх реалізація та прогнозу�
вання вимагають контролю всіх зовнішніх довгостроко�
вих зобов'язань держави. Відповідальність за прогно�
зування платіжного балансу покладено на Національ�
ний банк України.

Дані та інформація про майбутні платежі по обслу�
говуванню зовнішнього державного боргу необхідні для
прогнозування стану платіжного балансу. Крім того,
однією з обов'язкових умов отримання державою кре�
дитів від міжнародних фінансових організацій є на�
явність вичерпної інформації про зовнішню заборго�
ваність держави. Світовий банк, зокрема, для оцінки
платоспроможності держави та ефективності її макро�
економічного курсу, вимагає звітність країн�членів про
їх зовнішню довгострокову заборгованість. Україна
подає Світовому банку детальну інформацію про стан
зовнішньої заборгованості відповідно до вимог "Систе�
ми звітності боржників" цього банку, яка базується на
міжнародних стандартах звітності про зовнішню забор�
гованість. Оскільки така звітність стосується загально�
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го зовнішнього боргу, тобто містить інформацію як про
зовнішній державний борг, так і про приватний негаран�
тований борг, в Україні відповідальність за моніторинг
стану загальної зовнішньої заборгованості та за подан�
ня звітності до Світового банку покладено на Націо�
нальний банк України як центральний банк держави [6].

Проте, механізм впливу зовнішніх запозичень на мак�
роекономічну ситуацію не є однозначним. Він повинен
розглядатися в контексті взаємовпливу зовнішніх запо�
зичень, інвестицій та економічного зростання, оскільки
наслідком надмірних та ірраціональних зовнішніх запо�
зичень можуть бути такі зобов'язання перед нерезиден�
тами, які в майбутньому суттєво обмежать свободу і су�
веренність проведення державної економічної політики
та можуть завдати відчутної загрози економічній безпеці
України. Тягар зовнішньої заборгованості може депре�
сивно вплинути на розвиток економіки країни, призвес�
ти до втрати нею довіри кредиторів та обмеження її дос�
тупу до зовнішніх джерел фінансування.

Відповідно до міжнародних методів регулювання
зовнішньої заборгованості оцінка рівня зовнішньої за�
боргованості держави здійснюється з точки зору її еко�
номічного розвитку відповідно до основних макроеко�
номічних показників.

ВИСНОВКИ
Вибір інструментів, за допомогою яких здійснюва�

тиметься фінансування державного бюджету, залежа�
тиме від ситуації, що складатиметься на внутрішньому
та зовнішньому фінансових ринках, при цьому буде вра�
ховано умови щодо вартості платежів із погашення та
обслуговування таких інструментів. У разі зменшення
обсягу коштів від державних внутрішніх (зовнішніх) за�
позичень порівняно з обсягом, визначеним законом про
Державний бюджет України, у зв'язку з погіршенням
умов таких запозичень та/або кон'юнктури фінансово�
го ринку, збільшуватиметься обсяг коштів від держав�
них зовнішніх (внутрішніх) запозичень з дотриманням
граничного обсягу державного боргу.

З цією метою Міністерство Фінансів України має ви�
користовувати широкий спектр боргових інструментів:
короткострокові державні облігації, середньострокові
державні облігації, довгострокові державні облігації, се�
редньострокові державні облігації, номіновані в іноземній
валюті, середньострокові державні облігації з достроко�
вим погашенням, номіновані в іноземній валюті, середнь�
острокові державні облігації з індексованою вартістю.

При цьому обсяг зовнішніх запозичень може стано�
вити 8 млрд грн., або 44,4% від загальної суми запози�
чень по загальному фонду Державного бюджету Украї�
ни у І�му кварталі 2013 року.

Джерелами для зовнішніх запозичень можуть бути
кошти МВФ, МБРР, ЄС, двосторонні кредити та випус�
ки євро бондів.

З урахуванням цільового показника граничного об�
сягу державного боргу на кінець 2012 року, визначено�
го у Програмі, орієнтовний показник боргу на кінець
року має становити близько 391,4 млрд грн. При цьому
обсяг внутрішнього державного боргу становитиме
207,7 млрд грн., або 53,1%, а зовнішнього — 183,7 млрд
грн., або 46,9%.

Разом з цим, з урахуванням обсягів погашення
ОВДП протягом четвертого кварталу, граничний обсяг
державного боргу не перевищуватиме 416,3 млрд грн.

За попередніми оцінками рівень відсоткового ризи�
ку на кінець 2012 року становитиме:

— питома вага боргу з плаваючими відсотковими
ставками у загальній сумі державного боргу — 27,7%;

— доля волатильних інструментів до загального об�
сягу боргу складатиме 7,9 %;

— ризик рефінансування на кінець зазначеного пе�
ріоду є незначним і не перевищуватиме 5,0 %.

З метою недопущення зниження суверенного кре�
дитного рейтингу Міністерство фінансів має здійсню�

вати низку відповідних заходів щодо попередження ри�
зику зниження суверенного рейтингу, які включатимуть
своєчасне і в повному обсязі виконання державою зо�
бов'язань за державним боргом, а також розкриття
інформації про стан і структуру державного боргу, об�
сягу майбутніх платежів за ним.

Необхідними умовами плідної співпраці з рейтин�
говими агентствами слід визначити прозорість у сфері
управління державним боргом та економічного стану
країни. Задля цього має бути передбачене ведення по�
стійного діалогу з провідними рейтинговими агентства�
ми щодо соціально�економічного положення країни та
питань державного боргу, підготовка та розповсюджен�
ня інформаційних бюлетенів щодо поточного соціаль�
но�економічного розвитку України.

Крім того, з метою інформування інвесторів та їх
заохочення до купівлі ОЗДП України, Міністерство
фінансів спільно з Національним Банком України та
іншими органами державної влади має завершити підго�
товку Проспекту емісії ОЗДП України у редакції 2012
року, в якому розкривається в повному обсязі інвести�
ційна привабливість України.

Останнім часом структура та обсяг зовнішнього
боргу України суттєво змінилися. Масштабне викорис�
тання іноземних кредитних ресурсів українськими ком�
паніями призводить до залежності національної еконо�
міки від кон'юнктури світового ринку капіталу та дис�
балансів світової економіки.

Суттєве зростання валового зовнішнього державно�
го боргу обумовлене залученням кредитів міжнародних
фінансових організацій і зростанням боргів між підприє�
мствами може в майбутньому призвести до кризи пла�
тоспроможності по зовнішніх зобов'язаннях. До того
ж, збільшення державного боргу провокує інфляцію та
вимагає відчутних коштів для погашення заборгова�
ності, підвищуючи тим самим попит на іноземну валю�
ту. У таких умовах важко запобігти подальшій деваль�
вації національної валюти, яка лише посилить наванта�
ження зовнішньоборгових виплат на національну еко�
номіку.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Ключова роль фінансових ресурсів підприємства обу�

мовлює розгляд фінансової стратегії як окремого напрям�
ку в економічній літературі. Цьому сприяє той факт, що
фінансові ресурси можуть бути конвертовані у будь�які інші
ресурси в короткий проміжок часу. Дану фінансову кате�
горію можна віднести до "молодих", оскільки відсутній єди�
ний підхід до розуміння та визначення самого поняття
"фінансова стратегія" та його сутності, а також практики
розробки фінансової стратегії як окремого елементу на ук�
раїнських підприємствах.

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
Поняття "стратегія підприємства" у різні часи визнача�

лось по�різному. Автори Агапова Т.М. та Осмоловська С.П.
зазначають, що більшість топ�менеджерів лише намагають�
ся запровадити стратегічне управління в діяльності
підприємств [3, c. 27]. Коробейніков О.П. наводить табли�
цю, що містить визначення стратегії в різні періоди від А.
Чандлера (1962) до А. Томпсона (1995) [13] (табл. 1).

Р.Ф. Харрод поєднав аналіз Кейнса із своїми ідеями у
моделі економічного циклу, що включає принципи акселе�
ратора та механізм мультиплікатора, що орієнтовано на
стратегію економічного зростання [26]. Англійський вче�
ний Дж.М. Мейєр під стратегією (стратегічним управлін�
ням) розумів процес оцінки зовнішнього середовища, фор�
мулювання цілей, прийняття рішень, їх реалізації та конт�
ролю [2].

Д. Норт акцентував увагу на формуванні гнучких інсти�
туційних структур та суб'єктів (компаній), які здатні в ре�
зультаті довготривалих процесів розвитку виходити на ство�
рення ефективних систем, що вимагають відповідних рішень
[19]. Людвіг Мізес орієнтував стратегії компанії на отри�
мання прибутку за умови максимальної свободи керівників
[15].

Чандлер розглядав стратегію як визначення основних
довгострокових цілей та завдань підприємства, вжиття за�
ходів і розподілу ресурсів, необхідних для виконання по�
ставлених цілей. Його підхід є основою для сучасних
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підходів до трактування поняття "стратегії" українськими
вченими [1].

У свою чергу, Герчикова А.Н визначає стратегію як роз�
раховану на перспективу систему мір, яка забезпечує до�
сягнення конкретних намічених цілей [7, c. 110]; Яковлев
С.А. вважає, що під стратегією слід розуміти певну систему
цілей та шляхів їх досягнення [30]. Данилова Т.Н.: "Якщо
цілі визначають те, до чого прагне організація, що вона хоче
отримати в результаті своєї діяльності, то стратегія відпов�
ідає на питання, яким чином та в який спосіб організація
зможе досягти своїх цілей в умовах мінливого конкурент�
ного оточення" [9]. Сирбу А.Н. розуміє під поняттям стра�
тегія певну модель дій, які необхідні для досягнення наміче�
них цілей шляхом координації та розподілу ресурсів [27];
Ревенков А.: "Фінансова стратегія включає визначення дов�
гострокових цілей фінансової діяльності та вибір ефектив�
них способів їх досягнення" [22].

Існують і інші погляди.
1. Стратегія — це план. Коробейніков О.П. розуміє під

стратегією довгострокові плани вищого керівництва по до�
сягненню перспективних цілей організацій [13], Данілова
Т.Н. визначає стратегію як детальний комплексний все�
бічний план [9].

2. Стратегія — це інструмент формування та досягнен�
ня цілей підприємства. Вказаної позиції дотримується Моі�
сєєва Н.В. Вона визначає стратегію як інструмент форму�
вання загальної ідеї майбутнього, деталі якої уточнюють�
ся відповідно до необхідних змін [17].

3. Стратегія — це правила, способи реакції. Градов А.П.
визначає стратегію як набір правил та засобів, за допомо�
гою яких система досягає основоположних цілей розвитку
[29, c. 116]. На думку Беллмана Р. стратегія — це правило,
яке визначає, що робити, якщо відомий сьогоднішній стан
[5,  c. 30—31]. М. Портер вважає, що стратегія являє собою
спосіб реакції на зовнішні можливості та загрози, внутрішні
сильні та слабкі сторони.

Очевидно, що поняття "стратегія" не є однозначним.
Відповідно, не є однозначними і підходи вчених до виз�
начення сутності фінансової стратегії підприємства, ос�
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кільки вони будуються на визначення "стратегія під�
приємства".

Хомінч І.П. визначає фінансову стратегію як узагаль�
нюючу модель дій, що необхідні для досягнення намічених
цілей в межах корпоративної місії шляхом координації,
розподілу та використання фінансових ресурсів підприєм�
ства [28, c. 21]; Ілишева Н.Н. вважає, що фінансова страте�
гія спрямована на досягнення в довгостроковій перспективі
цілей організації відповідно до її місії шляхом забезпечен�
ня формування та використання фінансових ресурсів [10];
Баранов В.В. визначає фінансову стратегію як ретельно оп�
рацьовану концепцію залучення та використання фінансо�
вих ресурсів підприємства з конкретним механізмом фор�
мування необхідного об'єму фінансування за рахунок різно�
манітних джерел та форм, а також механізм ефективного
вкладання цих ресурсів в активи підприємства [4, c. 22].

Також широко представлений в економічній літературі
підхід до визначення фінансової стратегії, в основі якого
лежить розподіл її на інвестиційну (стратегію розміщення
фінансових ресурсів) та кредитну (стратегію залучення
фінансових ресурсів). Цієї позиції дотримуються Кліланд
Д. та Гуржиєв В.А. [8; 12]. Лялін В.А. вважає, що багато
підприємств відокремлюють інвестиційні рішення від рішень
стосовно фінансування, всі ці фінансові рішення складають
фінансову стратегію підприємства [14, c. 119].

Варто погодитись з вищезазначеною точкою зору, ос�
кільки залучення та розподіл фінансових ресурсів є двома
полярними завданнями, для вирішення яких використову�
ються різноманітні інструменти та методи. Саме тому їх
визначення, планування та реалізація можуть проходити в
межах одразу двох стратегій: інвестиційної та кредитної.

Деякі вчені визначають фінансову стратегію з точки
зору її ієрархічної підпорядкованості фінансовій політиці
підприємства. Каратуєв А.Г. пише, що фінансова стратегія
— це цільова функція фінансової політики, яка спрямована
на залучення та ефективне розміщення фінансових ресурсів
суб'єкта господарювання, визначення форм, методів та на�
прямів їх подальшого використання, організацію фінансо�
вої роботи з клієнтами, контрагентами та державою,
здійснення аналітично�контрольних та інших функцій
фінансового менеджменту, а також сукупність довгостро�
кових цілей фінансового менеджменту [11, c. 38]. Слєпов

В.С. наводить тотожне визна�
чення, зазначаючи, що під
фінансовою стратегією слід
розуміти набір методів, за до�
помогою яких фінансова пол�
ітика буде реалізовуватись
підприємством на практиці
[25]. Погодитись з такою по�
зицією складно, оскільки
фінансова політика підпоряд�
кована фінансовій стратегії і
є інструментом її реалізації, а
не першоджерелом.

Категорія "фінансова
стратегія" має практично два
рівня розуміння: розширений
та жорстко орієнтований.

1. Розширене трактування
категорії "фінансова страте�
гія" відрізняється більш широ�
кими оцінками. Орієнтири
такої стратегії наближаються
певним чином до напрямів
діяльності. Тут спостерігаєть�
ся певний симбіоз категорій
"стратегія" та "орієнтир". Як
правило, в компаніях вироб�
ляється певна ієрархія, де на
найвищих рівнях розташовані
стратегічні рішення, а також
орієнтири. До того ж, слід
мати на увазі симбіоз певних

рішень фінансової стратегії з іншими функціональними
стратегіями компанії (виробнича, інвестиційна, організац�
ійна, маркетингова та інші).

2. Жорстко орієнтована фінансова стратегія — чіткий
набір правил прийняття рішень, якими організація керується
у своїй фінансовій діяльності. Орієнтири такої стратегії
досить чітко визначені в конкретних завданнях та жорстко
контролюються. Такі завдання зазвичай мають форму про�
ектів.

Цінність ідей, викладених у фінансовій стратегії, вимі�
рюється тим, наскільки вона орієнтована на реальний успіх,
навіть в умовах значної фінансової невизначеності різних
ринків. Останнім часом більшість компаній робить свої стра�
тегії відкритими, використовуючи гасло "ідея має оволоді�
ти масами". Це гасло виправдовує себе у більшості випадків.

Стратегія є інструментом, орієнтованим на фінансову
збалансованість та координацію дій. Це вимагає не лише
стандартних методичних розробок, а й досвіду керівників,
знання фінансових ринків, вміння передбачати можливі
фінансові ризики. Стратегія має підвищувати ефективність
фінансового потенціалу компанії.

Ефективність фінансової стратегії буде реальною, коли:
— стратегія стає життєво необхідним інструментом для

компанії;
— стратегія є гнучкою та адаптивною, враховуючи

швидкість зміни ситуації на фінансових ринках;
— мають бути визначені реперні точки стратегії, які

формують основну ідеологію майбутнього розвитку
підприємства;

— має бути обраний необхідний напрям фінансового
розвитку із відповідною оцінкою;

— фінансова стратегія компанії має бути скоординова�
на з державними стратегічними рішеннями та власними фун�
кціональними стратегіями, особливо орієнтованими на
підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Фінансова стратегія має сприяти забезпеченню інте�
ресів корпорації та національним інтересам економіки дер�
жави. Сьогодні фінанси продовжують грати ключову роль
у розвитку економіки та суспільства. Разом з тим, виника�
ють нові механізми та інструменти регулювання фінансо�
вого процесу. Все більш активну роль грають сучасні фінан�
сові інститути, що обумовлює необхідність вироблення но�

Таблиця 1. Визначення стратегії в різні періоди часу

Джерело: [13].

Визначення Автор Основний підхід 

1. Стратегія як метод встановлення 
довгострокових цілей організації, 
програми її дій і пріоритетних  
напрямів по розміщенню ресурсів 

А. Чандлер, 1962 р. 

Довгострокові цілі розробляються і не 
підлягають перегляду до зміни зовнішніх чи 
внутрішніх умов середовища функціонування 
організації 

2. Стратегія як метод визначення 
конкурентних цілей організації Гарвардська школа 

бізнесу, 1965 р. 

Стратегія визначає основні сфери бізнесу, які 
компанія буде продовжувати і / або почне 
здійснювати 

3. Стратегія як спосіб реакції на 
зовнішні можливості і погрози, 
внутрішні сильні і слабкі сторони 

М. Портер, 1980— 
1985 рр. 

Основне завдання стратегії полягає в 
досягненні організацією довгострокових 
конкурентних переваг над суперниками в 
кожній сфері бізнесу

4. Стратегія як спосіб встановлення 
цілей для корпоративного, ділового і 
функціонального рівнів 

І.Ансофф, 1965 р.; 
Д.Стейнер, 1977 р., П. 
Лоранж, 1977 р. й інші 
автори 

При розробці стратегії слід виділяти 
корпоративні, ділові і функціональні цілі з 
точки зору різного їх впливу на процеси 
управління в організації 

5. Стратегія як послідовна, погоджена й 
інтегрована структура управлінських 
рішень Г. Мінцберг, 1987 р. 

При розробці стратегії основна увага 
приділяється формуванню планів, які служать 
для цілей контролю по ефективності 
досягнення стратегічних орієнтирів 

6. Стратегія як спосіб визначення 
економічних і неекономічних переваг, 
які організація має намір надати 
основним зацікавленим групам 

 

Стратегія набуває соціальної спрямованості і 
розглядається з точки зору корпоративної 
філософії й організаційної культури 

7. Стратегія як спосіб розвитку 
ключових конкурентних переваг 
організації 

Г. Хамель, 1989 р. 
Основу конкурентноздатності складають 
особливі здібності фірми і внутрішні ресурси 

8. Стратегія як набір дій і підходів по 
досягненню заданих показників 
діяльності 

А. Томпсон, 1995 р. 
Стратегія одночасно є преактивною 
(попереджуючої) і реактивною 
(яка може адаптуватися) 
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вих рішень у галузі їх взаємодії, консолідованого викорис�
тання.

Стратегія як специфічний фінансово�економічний
інструмент має наступні властивості:

— основне завдання стратегії полягає у виробленні за�
гальних напрямів діяльності компанії, у визначенні необхі�
дності реалізації ключових проектів та програм, які необх�
ідно реалізувати в майбутньому;

— стратегія тісно пов'язана з такими інструментами, як
орієнтири, які визначають цілі, що планується досягти, вона
є засобом забезпечення досягнення цих цілей; зв'язок між
цими інструментами досить тісний, проте вони не є жорст�
ко локалізованими: орієнтири можуть бути перетворені у
стратегічні напрями, а стратегія конкретизуватися до оріє�
нтирів;

— стратегія розробляється в умовах неповноти інфор�
мації, тому неможливо чітко передбачити майбутній стан,
що визначає варіативність стратегічних рішень;

— розробка стратегії не пов'язана з якою�небудь мит�
тєвою дією та результатом, вона лише визначає майбутні
дії компанії;

— правильна та обгрунтована стратегія є ключовою для
забезпечення майбутньої ефективної діяльності компанії.

Фінансову стратегію, що характеризує різноманітні
відносини між суб'єктами ринку з приводу формування,
розподілу, використання фондів фінансових ресурсів, зас�
тосування фінансових інструментів, можна визначити як
узагальнюючу модель та інструмент дій, що необхідні для
досягнення стратегічних цілей, встановлених компанією.

Фінансова стратегія являє собою систему формування
та реалізації цілей підприємства шляхом ефективного за�
лучення та використання фінансових ресурсів, координації
їх потоків на базі обліку змін факторів зовнішнього та
внутрішнього середовища.

Формування цілей фінансової стратегії відбувається на
базі загальних цілей фінансово�господарської діяльності
самого підприємства, яке є конкретним станом окремих
характеристик організації, досягнення яких є для неї ба�
жаним і на досягнення яких спрямована її діяльність. Вони
визначають те, до чого прагне організація, що вона бажає
отримати в результаті своєї діяльності.

Більшість сучасних економічних вчених вважає, що го�
ловною ціллю фінансової стратегії є максимізація доходів
власників організації. Такої позиції, зокрема, дотримуєть�
ся Бланк І.А., Ілишева Н.Н., Под'яблонська Л.М. та інші [6,
c. 108; 10; 21]. Проте, Мочалова Л.А. вважає, що до страте�
гічних цілей фінансової діяльності можна віднести темпи
та пропорції фінансових покажчиків та забезпечення фінан�
сової стійкості на довгий період [18]. Хоминч І.П. виділяє
кілька цілей фінансової стратегії: захоплення фінансових
позицій на ринку; ефективне використання фінансових ре�
сурсів та управління ними. Серпиліна А. вважає, що визна�
чення цілей стратегії здійснюється на етапі якісної конкре�
тизації образу майбутнього та формування переліку дов�
гострокових орієнтирів розвитку (п'ять�десять років) вклю�
чають наступні напрями [24]:

— зниження витрат виробництва та обігу;
— утримання долі на внутрішньому та зовнішньому

ринках;
— підвищення рівня інвестиційної привабливості ком�

панії;
— зростання капіталізації компанії та інше.
Баранов В.В. в якості цілей стратегії виділяє максиміза�

цію [4, c. 21]:
— прибутку підприємства;
— показників фінансового стану підприємства;
— ринкової вартості підприємства;
— чистого доходу та обсягу продажу продукції в ме�

жах існуючого рівня диверсифікації виробничо�господарсь�
кої діяльності підприємства.

Ілишева Н.Н. вважає, що фінансова стратегія спрямо�
вана на досягнення цілей в довгостроковій перспективі
відповідно до місії організації шляхом забезпечення фор�
мування та використання фінансових ресурсів, тобто уп�

равління фінансовими потоками організації і, насамперед,
забезпечення конкурентоспроможності організації [10].
Цю позицію можна вважати правомірною, оскільки вико�
ристання фінансової стратегії не є основною ціллю підприє�
мства. Її розробка та реалізація мають бути погоджені з
цілями діяльності підприємства та сприяти їх втіленню, спи�
раючись на управління фінансовими потоками підприєм�
ства, що підпорядковані цілям стратегії.

Деякі вчені для визначення цілі стратегії використову�
ють словосполучення "стратегічна ціль" фінансової діяль�
ності.

Герчикова Н.Н. розрізняє загальні цілі, що розроблю�
ються для фірми в цілому, та специфічні цілі, які розробля�
ються по основних напрямах та видах діяльності виробни�
чо�господарських підрозділів на основі загальних цілей або
орієнтирів [7, c. 107].

Бланк І.А. під стратегічними цілями підприємства ро�
зуміє формалізовані бажані параметри його кінцевої стра�
тегічної фінансової позиції, що дозволяє направляти цю
діяльність у довгострокові перспективи та оцінювати її ре�
зультати [4, c. 121].

У рамках підприємства існують дві групи цілей його
фінансово�господарської діяльності, а саме: цілі, які існу�
ють незалежно від стратегії підприємства, та стратегічні цілі.
Тобто поряд з цілями поточної діяльності підприємства
виокремлюються цілі фінансової стратегії. Зважаючи на той
факт, що не лише цілі визначають стратегії, а й стратегії в
значній мірі впливають на визначення цілей. Виявляється,
що стратегія включає та визначається довгостроковими
цілями та завданнями підприємства. До того ж, слід пам'я�
тати, що стратегічні цілі за тривалістю планують, як прави�
ло, від одного року.

Способи досягнення цілей визначаються шляхом поста�
новки завдань фінансової стратегії. Завдання являють со�
бою кількісну конкретизацію цілей підприємства з визна�
ченням способів та строків їх досягнення для кожного кон�
кретного рівня: корпоративного, функціонального, ділово�
го. Завдання традиційно формулюють одночасно з визна�
ченням місії та цілей. Вони мають конкретний вимір та ча�
сову прив'язку.

Для визначення поняття "завдання стратегії" ряд ав�
торів використовують термін "стратегічний норматив". Так,
Бланк І.А. зазначає, що в процесі розробки цільових стра�
тегічних нормативів фінансової діяльності всі види страте�
гічних фінансових цілей мають виражатися у чітких
кількісних показниках: сумі, строках реалізації, темпах ди�
наміки, структурних пропорціях [6, c. 130].

Тут мають місце два підходи: одні вчені виділяють гру�
пи різних завдань, які необхідні для досягнення стратегіч�
них цілей, інші виділяють лише одну — головну задачу
фінансової стратегії.

Тюріна А.В. виділяє основні завдання реалізації та фор�
мування інвестиційної стратегії, яка є складовою фінансо�
вої. До них відносяться:

— об'єднання та збільшення капіталу;
— перетворення капіталу у стратегічні інвестиції;
— збільшення ринкової вартості активів, прибутку, а

також частки на ринку збуту.
Яркіна Т.В. виділяє наступні завдання формування стра�

тегії [31]:
— визначення розміру капіталовкладень та інших ре�

сурсів, що необхідні для втілення обраних напрямів;
— вибір перспективних напрямів господарської діяль�

ності;
— оцінка результатів та інші.
Ревенков А.Н., у свою чергу, виділяє такі завдання [23]:
— дотримання інтересів акціонерів та інших інвесторів;
— виявлення внутрішньогосподарських резервів

збільшення прибутку;
— контроль над фінансовим станом, платоспроможні�

стю та кредитоспроможністю підприємства;
— раціоналізація відносин з бюджетами, банками, стра�

ховими компаніями та організаціями;
— забезпечення необхідними фінансовими ресурсами;
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— визначення напрямів ефективних капіталовкладень
та оцінка їх використання.

Фінансова стратегія охоплює такі напрями діяльності
підприємства, як аналіз фінансового стану, управління струк�
турою та вартістю капіталу, оптимізація основних та обо�
ротних фондів, безготівкові розрахунки, розподіл прибут�
ку, політика у галузі цінних паперів, податкова та цінова пол�
ітика, облік та фінансова оцінка ризиків. Вказані аспекти
можна також віднести до завдань, які вирішуються фінансо�
вою стратегією. З числа фінансових стратегій складно виді�
лити одну основну. Проте все�таки слід визначити "головне
завдання" фінансової стратегії. Одинцов М. бачить його у
забезпеченні для підприємства певних ринкових переваг пе�
ред конкурентами [20]. Мінаков А.П. вважає, що основним
завданням фінансової стратегії є забезпечення фінансови�
ми ресурсами інвестиційного потенціалу росту компанії за
умов збереження її фінансової стабільності [16].

Головне завдання фінансової стратегії полягає у ефек�
тивному забезпеченні підприємству можливостей зростан�
ня або стабільності його діяльності.

Зазвичай організація має не одну, а декілька стратегій,
декілька рівнів кожної стратегії, що передбачає їх взаємоз�
в'язок та підпорядкування. Виділяють три рівні стратегії
підприємства: корпоративну, ділову та функціональну — а
також види самої фінансової стратегії. Вибір того чи іншо�
го виду фінансової стратегії залежить від прогнозних роз�
рахунків, інтуїції, досвіду та здорового глузду керівника, а
також від факторів зовнішнього та внутрішнього середо�
вища. Правильна оцінка останніх є важливою не тільки на
першому етапі розробки стратегії, але й на наступних, оск�
ільки застосування окремих елементів фінансової стратегії
носить ситуаційних характер: конкретні фактори, включа�
ючи соціально�економічні та політичні, визначають вибір
тієї чи іншої їх комбінації в різних варіантах.

ВИСНОВКИ
Складність формування стратегії пов'язана з необхід�

ністю врахування великої кількості динамічних, нечітких,
не завжди формалізованих цілей та орієнтирів, виникає
вірогідність формування стратегії на основі суперечливих
орієнтирів.

Стратегії великих та середніх підприємств відрізняють�
ся наступними рисами: стратегія не завершується її миттє�
вою реалізацією; стратегія використовується для розроб�
ки конкретних стратегічних проектів; відсутня можливість
передбачення усіх альтернатив; успішне використання стра�
тегії вимагає зворотного зв'язку; для відбору проектів зас�
тосовуються орієнтири, які є взаємодоповнюючими.

У загальному плані стратегію можна визначити як мо�
дель цілей, дій, можливостей компаній на стратегічну перс�
пективу, в основу створення та реалізації якої покладено
організацію та управління фінансовими та іншими ресур�
сами компанії, тобто фінансовий менеджмент.
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ВСТУП
Ризик існує скрізь і завжди, в той чи іншій мірі, він є

великим чи малим, але існує скрізь. Завдяки ризику
підприємства заробляють чималі гроші і втрачають ще
більше. Вираховування ризику — це не просто цифри,
це мистецтво передбачити всі можливі ситуації розвит�
ку подій та прорахувати всі варіанти отримання вигоди
з них. Після економічної кризи 2008 року стало зрозу�
мілим неефективна робота ризик�менеджменту як за�
галом по фінансовому ринку, так і в українських бан�
ках. У деяких банках управління ризиками є лише фор�
мальним, воно не виконує функції, які необхідні для
прийняття важливих інвестиційних питань.

ПОСТАНОВКОЮ ЗАДАЧІ
Аналіз поняття ризику, його класифікація, шляхи

систематизації та можливості практичного застосуван�
ня запропонованих методик.

РЕЗУЛЬТАТ
Банки є активними учасниками фондового ринку.

Так, в світі є постійно існуюча практика, що портфель
банку складається на 30—40% з вкладень в цінні папе�
ри, а не лише з кредитів. В Україні такої практики поки
що ми не бачимо, як видно з таблиці 1.

Ми бачимо, що загальна вага цінних паперів у кре�
дитно�інвестиціному портфелі становить 10,4 %. З чим
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же це пов'язано? А відповідь проста. Із ризиковістю
вкладень. На сьогодні наш фондовий ринок не на�
стільки сильний та розвинутий, як ринки закордонні,
але ми розвиваємось і разом з цим розвивається банк�
івська система. Банки не можуть брати на себе великі
ризики, як це роблять інвестиційні компанії. За діяль�
ністю банків слідкує Національний Банк України. Він
встановлює правила діяльності банків, постійно їх пе�
ревіряє, оголошує аукціони стосовно надання кредитів,
також емітує цінні папери. Тому банки є менш мобіль�
ними інвесторами, вони більш бюрократичні, ніж
фінансові компанії. Але поряд з цими мінусами можна
назвати чимало позитивного. Банки володіють більши�
ми фінансовими можливостями, ніж інвестиційні ком�
панії, їм більше довіряють люди за рахунок їх прозо�
рості та можливості контролювати. Після вищевикла�
деного давайте розберемось, що ж таке ризики, які
спіткають інвесторів.

Поняття ризику в банківській сфері трактують по�
різному. У працях вітчизняних і зарубіжних вчених та
практиків існують численні варіанти визначення терм�
іна "ризик". Загалом, ризиком вважають те, що несе в
собі загрозу, невпевненість у майбутньому, або настан�
ня події з негативними наслідками. Так, А.В. Смирнов
вважає, що "ризик виражає ймовірність настання
якоїсь події або її наслідків, що призводить до прямих
втрат або опосередкованого збитку" [1]. Такої ж дум�
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ки дотримуються й інші вчені [2], які ототожню�
ють ризик з можливими збитками.

Інвестиційний ризик — це ймовірність виник�
нення непередбачених фінансових витрат (зни�
ження або повна втрата прибутку, витрати капі�
талу тощо) в ситуації невизначеності інвестицій�
ної діяльності [3].

Інвестиційний ризик являє собою можливість
нездійснення запланованих цілей інвестування (та�
ких, як прибуток або соціальний ефект) і отриман�
ня грошових збитків. Цей ризик необхідно оціню�
вати, обчислювати, описувати та планувати, роз�
робляючи інвестиційний проект.

П.М. Сорока та Б.П. Сорока [4] вважають, що
ризик — це об'єктивно�суб'єктивна категорія, яка
пов'язана зі стохастичністю у функціонуванні
будь�якої економічної системи і відображає міру
або ступінь досягнення сподіваного результату.

Ризик існує при здійсненні будь�якого виду
банківської господарської діяльності. Необхідно
відмітити, що дотепер єдиного розуміння поняття
"фінансові ризики", а також відповідно до цього
"які ризики є фінансові?" на сьогодні не існує. Най�
частіше розглядають дане поняття з декількох то�
чок зору:

Перша — це визначення ризику як події. Зага�
лом, при такій точці зору випливає, що ризик —
невизначені події, які у випадку настання вплива�
ють на діяльність позитивно або негативно.

Друга — ризик можна виявити як діяльність.
Наприклад, ризик — діяльність, здійснена в спод�
іванні на вдалий кінець.

Третя — ризик як імовірність помилки або
ж успіху, тобто вибору в ситуації з декількома
альтернативами. Саме цей аспект вивчено найб�
ільше, більшість авторів дотримуються точки
зору, що ризик — імовірність втрат, в результаті
володіння фінансовими інструментами, а також
не співпадінням фінансових інститутів. Таке тлу�
мачення ризиків поступово стає переважаючим
[5].

Зарубіжна практика свідчить, що ризик може при�
вести як до збитків, так і до отримання прибутку. На
думку Дж. Сінкі, ризик є результатом невизначеності
майбутнього [6].

Цю точку зору підтримує і В.Т. Севрук, який вва�
жає, що ризик є ситуаційною характеристикою діяль�
ності будь�якого виробника (в тому числі і банку), що
показує невизначеність результату та можливих неба�
жаних наслідків у разі невдачі [7].

Разом з тим, сутність ризику, його місце та роль у
системі управління комерційного банку найбільш повно
відображається уявленням як про потенційну мож�
ливість, так і про завдання їх ідентифікації та класифі�
кації.

На увагу заслуговує класифікація банківських ри�
зиків, де ризики пропонується поділили на дві групи:
фінансові і функціональні. Деякі науковці та економі�
сти додають до цієї класифікації ще одну категорію —
інші зовнішні ризики [8].

Слід зазначити, що в працях зарубіжних економістів
ризики класифікують за оцінкою ступеня їхнього впли�
ву на банківську діяльність. Так, П.С. Роуз [9] поділяє
банківські ризики на основні та додаткові. Група основ�
них включає такі ризики: кредитний, незбалансованої
ліквідності, ринковий, відсотковий, недовіри манни при�
бутку, неплатоспроможності. До додаткових учений
відносить: інфляційний ризик, валютний ризик, політич�
ний ризик, ризик зловживань. Ця класифікація є важ�
ливою з точки зору виявлення пріоритетів щодо захис�
ту банку від різного виду ризиків та виділення ризиків,
на які банк найбільше наражається.

Варто погодитися з думкою П.С. Роуза про те, що
залежно від ситуації в державі необхідно змінювати

акцент пріоритетності зменшення негативного впливу
тих чи інших ризиків. Всю сукупність ризиків варто роз�
ділити на такі групи: фінансові ризики, операційні ри�
зики, ризики управління і функціонування, надзвичайні
ризики.

До групи фінансових ризиків слід віднести: ризик
ліквідності, достатності капіталу, кредитний ринковий,
відсотковий, валютний, інвестиційний портфельний ри�
зики.

Цілком очевидно, що процеси глобалізації та інтег�
рації України у світову економіку, розширення напрямів
банківської діяльності, посилення конкуренції у
банківській сфері, нерозвиненість вітчизняних фінансо�
вих ринків та інфраструктури, недосконалість чинного
законодавства сприяють появі нових, раніше не власти�
вих банкам ризиків і загроз.

Національний банк України виділяє дев'ять кате�
горій ризику, а саме: кредитний ризик, ризик ліквідності,
ризик зміни відсоткової ставки, ринковий ризик, валют�
ний ризик, операційно�технологічний ризик, ризик ре�
путації, юридичний ризик та стратегічний ризик [10]. Ці
категорії є взаємовиключними: будь�який продукт або
послуга може наражати банк на декілька ризиків. Од�
нак для зручності аналізу Національний банк виявляє
та оцінює ці ризики окремо.

Кредитний ризик — імовірність, що дебітор не змо�
же здійснити відсоткові платежі або виплатити основ�
ну суму кредиту відповідно до умов, зазначених у кре�
дитній угоді, є невід'ємною частиною банківської діяль�
ності. Кредитний ризик означає, що платежі можуть
бути затримані або взагалі не виплачені, що, у свою чер�
гу, може призвести до проблем у кругообігу грошових
коштів і несприятливо позначитися на ліквідності бан�
ку.

№ 
п/п Банк КІП Питома 

вага (%) 

В тому числі 

Цінні папери 

  ВСЬОГО 596267,70 100,00 62 084,87 (10,41%)
1 ПРИВАТБАНК 72122,73 11,551 513,95 
2 ОЩАДБАНК 49605,34 7,945 6457,77 
3 ПРОМIНВЕСТБАНК 34486,98 5,784 19311,06 
4 ВТБ БАНК 27578,54 4,625 4402,47 
5 УКРСОЦБАНК 24804,09 4,160 2727,85 
6 ПУМБ 21995,74 3,689 3007,89 
7 ДЕЛЬТА БАНК  19442,10 3,261 3822,48 
8 АЛЬФА-БАНК 18709,19 3,138 2090,46 
9 СБЕРБАНК РОСIЇ  17625,35 2,956 1808,58 
10 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ  16981,79 2,848 1219,01 
11 ОТП БАНК  16364,61 2,745 2093,44 
12 БРОКБIЗНЕСБАНК 3122,23 2,201 583,91
13 КРЕДИТПРОМБАНК  0004,56 1,678 835,43 
14 ІНГ БАНК Україна  9220,36 1,546 508,72 
15 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 8854,60 1,485 1060,12 
16 ПIВДЕННИЙ  7982,37 1,339 139,12 
17 IМЕКСБАНК  7601,39 1,275 0,01 
18 БАНК КРЕДИТ- ДНIПРО 6845,47 1,148 941,37 
19 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК 6123,19 1,027 19,62 
20 УНIВЕРСАЛ БАНК  4888,39 0,820 1175,43 
21 БАНК ТАВРИКА 4210,79 0,706 1,97 
22 КИЇВСЬКА РУСЬ  4162,27 0,698 653,08 
23 ЗЛАТОБАНК  3898,56 0,654 0,06 
24 ПРАВЕКС БАНК 3616,27 0,606 199,55 
25 МЕГАБАНК  3483,99 0,584 127,62 
26 СIТIБАНК УКРАЇНА  3460,30 0,580 1713,39 
27 УКРIНБАНК  3358,72 0,563 9,45 
28 УКРБIЗНЕСБАНК  3199,67 0,537 208,95 
29 ПIВДЕНКОМБАНК 3077,07 0,516 673,56
30 УНIКРЕДИТ БАНК 2965,46 0,497 254,18

Таблиця 1. Структура кредитноUінвестиційного портфеля
за станом на 01.09.2012 (млн грн.)

Джерело: складено за даними Асоціації українських банків (АУБ).
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Кредитний ризик тісно пов'язаний з ризиком
ліквідності. Керування ризиками ліквідності передбачає
співвіднесення структури зобов'язань і вимог банку за
строками погашення. Ризик ліквідності виникає в тому
випадку, якщо банк у певний момент часу не може ви�
конати свої зобов'язання через недостатність коштів. Ця
ситуація може виникнути через незбалансованість ак�
тивів і пасивів за строками. Банку необхідно мати завж�
ди деякий запас ліквідності на випадок несподіваних
змін у балансі.

Ринковий ризик пов'язаний з коливаннями цін на
чотирьох найважливіших економічних ринках: ринку
боргових паперів, ринку акцій, валютних ринках і то�
варному ринку, тобто ринках, чутливих до змін
відсоткових ставок. Ринковий ризик — ризик виник�
нення у банківській установі фінансових втрат
(збитків) внаслідок зміни ринкової вартості фінансо�
вих інструментів портфеля ЦП на продаж, а також
курсів іноземних валют. Він належить до категорії
спекулятивного ризику, що виражається в тому, що
рух цін може призвести до прибутку або збитку. У
більшості банків у рамках керування ринковим ризи�
ком проводиться переоцінка портфелів, що відобра�
жає зміну вартості активів залежно від руху ринко�
вих цін. Переоцінка портфеля цінних паперів є важ�
ливим заходом щодо захисту банківського капіталу.
Проводити переоцінку інвестиційних портфелів реко�
мендується не рідше одного разу на місяць, портфе�
ля на продаж — щодня.

Операційні ризики — ризики втрат, що виникають у
результаті помилок у внутрішніх системах, процесах,
діях персоналу або зовнішніх подій, таких як, наприк�
лад, стихійні лиха й т. д. Операційний ризик тією чи
іншою мірою несуть усі банки, тому що кожний з них
може зіткнутися з помилками й збоями в роботі інфор�
маційних систем і персоналу.

Ризик інфляційний характеризується можливістю
знецінення реальної вартості капіталу (у формі фінан�
сових активів), а також очікуваних доходів від фінансо�
вих операцій в умовах інфляції.

Податковий ризик пов'язаний з імовірністю виник�
нення непередбачених фінансових втрат при запровад�
женні нових видів податків, збільшеня ставок податків,
скасуванні наданих підприємству податкових пільг чи
"податкових канікул", змін порядку і строків внесення
податкових платежів.

Політичний ризик зумовлюється можливістю збит�
ків та скорочення розмірів прибутків унаслідок прове�
дення певної державної політики. Політичний ризик
пов'язаний з можливими змінами в курсі уряду, в пріо�
ритетних напрямах його діяльності.

Національний банк визначив систему для оцінки
кожної категорії ризику [10]. Система оцінки ризиків
надає можливість у послідовний спосіб вимірювати ри�
зики і визначати, яких наглядових процедур необхідно
вжити. Для шести категорій ризику — кредитного ри�
зику, ризику ліквідності, ризику зміни процентної став�
ки, ринкового ризику, валютного ризику та операцій�
но�технологічного ризику — НБУ оцінюють кількість
ризику, якість управління ризиком, сукупний ризик і
напрям ризику. Для ефективного використання систе�
ми оцінки ризиків органи нагляду мають враховувати як
поточний стан банку, так і фактори, які можуть вказу�
вати на зростання ризиків.

Основною метою діяльності комерційного банку є
максимізація фінансових результатів, що завжди по�
в'язано з різноманітними ризиками. Особливу роль при
цьому відіграє спеціалізація комерційного банку.
Адже, визнаючи свою спеціалізацію чи, навпаки, уні�
версальність, банк обмежує чи диверсифікує ризики,
що супроводжують надання тих або інших банківських
послуг. Так, у діяльності спеціалізованих банків пос�
тійно виникають лише деякі види ризику, що дозволяє
розробити ефективну систему методів управління

ними. Однак у такому випадку банк потрапляє в пряму
залежність від цих ризиків. Універсальні ж банки, роз�
ширюючи сферу своєї діяльності, мають змогу дивер�
сифікувати ризики завдяки одночасному виконанню
різнопланових операцій. Тому з позиції ризик�менед�
жменту спектр банківських ризиків доцільно поділяти
на:

— "традиційні", які супроводжують діяльність будь�
якої банківської установи, тобто кредитні, депозитні,
відсоткові, валютні, інфляційні ризики тощо;

— "нетрадиційні", що зумовлені розширенням діяль�
ності банку, як наприклад, інноваційний, лізинговий,
конкурентний та інші види ризику.

Сьогодні дедалі важливішим та актуальнішим є вра�
хування і нетрадиційних ризиків, що зумовлені дивер�
сифікацією діяльності банку, та ефективне управління
ними. Це насамперед:

— інноваційний ризик, тобто ризик, пов'язаний із
впровадженням нових банківських продуктів та банкі�
вських "ноу�хау". Оскільки конкуренція на ринку банк�
івських послуг стає дедалі жорсткішою, то практично
кожен банк зацікавлений у впровадженні нових банкі�
вських продуктів та нових технологій, проведенні реін�
жинірингу тощо [11];

— ризик, що пов'язаний з наданням нетрадиційних
для банківського сектора послуг. Це факторинговий,
лізинговий ризик, а також ризики, пов'язані з рітей�
лом;

— конкурентний ризик, тобто ризик утримання бан�
ком своєї ніші на ринку та досягнення кращих показ�
ників ефективності роботи порівняно із конкурентами.
Конкурентний ризик можна трактувати в трьох аспек�
тах: порівняння показників ефективності діяльності бан�
ку із банком�конкурентом, який пропонує аналогічний
продукт; порівняння фінансових показників роботи бан�
ку із банками, що входять до однієї групи за величиною
активів банку.

Згідно з нормативними документами Національ�
ного банку України, управління ризиками — це про�
цес, за допомогою якого банк виявляє (ідентифікує)
ризики, проводить оцінку їх величини, здійснює їх
моніторинг і контролює свої ризикові позиції, а та�
кож враховує взаємозв'язки між різними категорія�
ми (видами) ризиків [12]. Комплекс дій з ризик�ме�
неджменту має на меті забезпечити досягнення та�
ких цілей:

— ризики мають бути зрозумілими та усвідомлюва�
тися банком та його керівництвом;

— рішення з прийняття ризику мають відповідати
стратегічним завданням діяльності банку.

— рішення з прийняття ризику мають бути конкрет�
ними і чіткими;

— очікувана дохідність має компенсувати прийня�
тий ризик;

— розподіл капіталу має відповідати розмірам ри�
зиків, на які наражається банк;

Мета управління ризиками — сприяти підвищенню
вартості власного капіталу банку, одночасно забезпе�
чуючи досягнення цілей багатьох зацікавлених сторін,
а саме: клієнтів та контрагентів; керівників; працівників;
спостережної ради й акціонерів (власників); органів бан�
ківського нагляду; рейтингових агентств, інвесторів та
кредиторів; інших сторін.

Про актуальність побудови ефективних систем ри�
зик�менеджменту українських банків свідчить проведе�
не Агентством фінансових ініціатив дослідження на
тему "Аналіз систем ризик�менеджменту в банках Ук�
раїни" [13]. За результатами цього дослідження можна
констатувати, що переважна кількість банків сприймає
систему ризик�менеджменту як взаємопов'язану систе�
му трьох структурних елементів:

1) визначена система регламентів, процедур, вста�
новлення лімітів, включена в загальну систему менедж�
менту банку;
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2) сукупність економіко�математичних моделей, які
дають можливість у числовій формі оцінювати ризики
банку;

3) програмне забезпечення, яке на основі економі�
ко�математичних моделей дозволяє оптимізувати ризи�
ки банку.

Вищенаведену точку зору поділяють 92% банків і
тільки 8% вважають, що система ризик�менеджменту
банку має бути винятково системою регламентів, про�
цедур та встановлення лімітів.

74% опитаних банків мають незалежний відділ (уп�
равління) ризику, 26% — не мають. Всі найкрупніші бан�
ки мають відділ (управління) ризику, а всі невеликі бан�
ки, що потрапили у вибірку, не мають відповідного
відділу.

Ризиком необхідно керувати. Так існує три етапи
комплекс�процедур:

— визначення цілі управління ризиками;
— аналіз та оцінка ризиками;
— розробка способів по зменшенню ризику в про�

цесі реалізації прийнятного рішення.
Перший етап процесу керування ризиком — поста�

новка мети, під якою в загальному випадку може розу�
мітися збереження повністю або частково своїх ресурсів
або одержання очікуваного доходу в повному обсязі при
прийнятному рівні ризику.

До складу другого етапу — аналіз й оцінка ризи�
ку — входять наступні фази: виявлення й ідентифіка�
ція факторів ризику, вибір показників й оцінка рівня
ризику, аналіз отриманих варіантів прийнятого рішен�
ня.

Основою виявлення факторів ризику є особливості
й специфіка передбачуваної підприємницької діяльності
й підприємницького середовища. Через те, що немож�
ливо одержати повну й достовірну інформацію про ри�
зики, що оточують підприємство, бажано, принаймні,
мати звіт відомих факторів ризику, знати природу при�
чин їхньої появи. Після того, як сукупність факторів ри�
зику виявлена, можна побудувати систему факторів
ризику стосовно конкретного виду діяльності, наприк�
лад, у вигляді портфеля ідентифікованих факторів ри�
зику.

Портфельними інвестиціями називають вкладення
коштів у цінні папери довгострокового характеру, які
зазвичай не передбачають швидкого одержання дохо�
ду. Найчастіше це інвестиції великих промислових про�
грам.

Ризики зниження доходності мають два різновиди:
— відсоткові ризики;
— кредитні ризики.
Відсоткові ризики — це ризики активних операцій,

які проводять фірми (в більшості випадків банки). Мож�
ливі такі джерела їхнього виникнення:

— будь�які зміни в облікових ставках Національно�
го банку;

— зміни маржі комерційних банків з кредитів, що
надаються, і депозитних рахунків;

— зміна в розмірах обов'язкових для резервування
фондів комерційних банків у Національному банку.
Наприклад, збільшення розміру резервного фонду в
Національному банку означатиме для комерційних
банків недовикористання частини їхніх пасивів, отже
існує висока ступінь імовірності підвищення ними
відсоткових ставок по кредитах, що надаються, з одно�
часним зниженням відсотка по депозитних рахунках
своїх клієнтів;

— зміни в системі оподаткування всіх суб'єктів гос�
подарювання, зокрема фінансових інститутів;

— за зростання банківського відсотка може роз�
початися масове "скидання" акцій, внаслідок чого їхня
вартість зменшується;

— якщо емітент випустив в обіг цінні папери з фіксо�
ваним відсотком, то існує ймовірність настання для ньо�
го відсоткового ризику при поточному зниженні серед�

ньоринкового відсотка у порівнянні з визначеним фіксо�
ваним рівнем.

Ризик важко нейтралізувати повністю, але ним мож�
на керувати. Його треба заздалегідь оцінювати, розра�
ховувати, описувати, планувати заходи, що мають зни�
зити вірогідність небажаних подій при реалізації інвес�
тиційного проекту. Такий комплекс заходів становить
зміст управління ризиком:

1) аналіз зовнішніх умов для інвестування;
2) аналіз інвестиційного проекту;
3) виявлення потенційних загроз;
4) визначення факторів ризику та оцінка можливих

ризиків;
5) аналіз ризику:
— моделювання ризику;
— сценарій інвестування;
— чутливість проекту;
6) вибір антикризової стратегії (рис. 1).
Він дає змогу підготуватися до небажаних подій і

зменшити втрати від них. Повністю захиститися від ри�
зику неможливо.

Фінансові ризики пов'язані з можливістю отри�
мання збитків у зв'язку з нерентабельністю або бан�
кротством емітента цінних паперів. Вони є найчис�
леннішими ризиками в інвестиційній діяльності
банків.

Операційні ризики визначають можливість фінан�
сових втрат, що виникають у момент проведення опе�
рацій з купівлі�продажу інвестиційних інструментів.
Можуть бути пов'язані з неполадками в роботі комп�
'ютерних систем обробки та передачі інформації,
низькою кваліфікацією, порушеннями в технології
операцій з купівлі�продажу інвестиційних інстру�
ментів тощо.

Ділові ризики пов'язуються з господарським сере�
довищем діяльності банківської установи: макроеконо�
мічними факторами функціонування здійснюваної еко�
номічної політики, регулювання, юридичними фактора�
ми, інфраструктурою фінансового сектора економіки
тощо.

Надзвичайні ризики об'єднують усі види зовнішніх
ризиків. У своїй сукупності вони ставлять під сумнів
досягнення прибутковості операцій банку, можуть сут�
тєво погіршити його фінансовий стан, створити загро�
зу недостатності капіталу. Вони пов'язані з політичною
ситуацією, фінансовою кризою, кризою банківської си�
стеми чи біржовим крахом, війною, природними катас�
трофами і таке інше.

Проте, слід зазначити, що наведена класифікація не
враховує багатьох аспектів, необхідних для мінімізації
впливу ризиків у процесі здійснення інвестиційної діяль�
ності комерційних банків.

Причини виникнення інвестиційних ризиків, які
впливають на характер економічних відносин між учас�
никами інвестиційних операцій, зумовлюють невизна�
ченість, за якої банки можуть не лише не отримати до�
ходи, але й втратити капітал, що був вкладений в інвес�
тування. Тому менеджмент банку повинен чітко розум�
іти наслідки таких інвестувань. З цією метою слід кла�
сифікувати ризики за характером фінансових наслідків
та за рівнем фінансових втрат.

Одним з найбільш суттєвих та важливих критеріїв
класифікації інвестиційних ризиків є рівень фінансових
втрат, відповідно до якого розрізняють припустимий,
критичний і катастрофічний ризики. Останні пов'язу�
ються, відповідно, з втратою прибутку, валового дохо�
ду і частковою або повною втратою власного капіталу
[15].

Невід'ємною характеристикою формування опти�
мального інвестиційного портфеля комерційного бан�
ку є управління ризиком для створення можливості
мінімізації негативного впливу від інвестиційної діяль�
ності. Вирішення цього завдання потребує класифікації
інвестиційних ризиків банку відповідно до можливості
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мінімізації негативного впливу від інвестиційної діяль�
ності.

Комплексними діями інвестор може зменшити ри�
зик, але повністю його усунути важко. У загальному
випадку вибір інвестиційного проекту є компромісом
між намаганням отримати прибуток і здоровим глуздом
інвестора (рівнем ризику та його оцінкою).

Серед засобів нейтралізації або зниження ризику
слід виокремити ряд загальноприйнятих прийомів та
рекомендацій:

— страхування проекту як єдиного комплексу або,
якщо це не вдається (через значний ризик українські
страхові фірми можуть уникати цієї форми діяльності),
— страхування окремих активів проекту;

— забезпечення високої ліквідності інвестицій. Ба�
жано, щоб активи проекту мали ринковий попит не
тільки з боку проекту. Це гарантуватиме можливість їх
продажу в разі припинення проекту і зменшить збитки
від болісного рішення щодо "виходу з проекту". Про
ліквідність активів проекту слід подумати заздалегідь,
до прийняття рішення щодо його реалізації;

— диверсифікація — розподіл капіталу за кількома
об'єктами (проектами) з метою зниження впливу однієї
негативної події на ефективність всієї програми інвес�
тицій. Диверсифікація може здійснюватися також у ме�
жах одного проекту: орієнтація на кількох споживачів
продукції проекту, організація збуту в різних місцях або
регіонах, використання обладнання різних типів тощо.
Диверсифікація є основним заходом зниження несис�
тематичного ризику у фінансовому інвестуванні. У пор�
тфелі має бути кілька десятків інструментів із різним
кореляційним зв'язком між собою (щодо дохідності в
минулому) та з дохідністю ринку в цілому;

— розподіл проекту на кілька частин і побудова
об'єкта інвестування як об'єднаного комплексу таких
етапів. Кожна з частин комплексу матиме змогу всту�
пати в експлуатацію автономно, приносити прибуток і
окупати витрати. Крім фінансової економії коштів зав�
дяки більш ранньому введенню проекту, поетапність
забезпечує перевірку комерційної реальності проекту
й ранню діагностику доцільності проекту не на всьому
інвестованому капіталі, а тільки на його частині ("обе�
режна" тактика);

— хеджирування — використання механізмів зак�
ріплення договірних умов у стосунках партнерів на про�
гнозний період з метою підстраховки обох сторін, що
домовляються, від негативних змін у кон'юнктурі рин�
ку в майбутньому;

— своєчасне планування та створення необхідних
резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових
ресурсів. Ці методи особливо важливі в умовах дефіци�
ту фінансових ресурсів, що спостерігаються в Україні.
Мають формуватися обсяги та структура матеріальних

резервів і запасів на непередбачувані вит�
рати, резервуватися кошти на покриття
випадкових витрат, пов'язаних з експлуа�
тацією обладнання, змінами природних
умов, поведінкою персоналу.

Рівень ризику в інвестуванні може
досліджуватися різними методами:

1) аналіз чутливості результату інвес�
тування на зміну тих показників, які фор�
мують кінцевий результат проекту;

2) розробка різних сценаріїв ходу ре�
алізації проекту й розрахунок відповідних
показників ефективності інвестування;

3) проведення багатьох розрахунків
результативності інвестування на основі
математичної моделі проекту.

ВИСНОВОК
У статті проаналізовані поняття ризик

як загалом, так і в специфіці банківської
діяльності. Запропонована методи оцінки

ризику та засоби нейтралізації або зниження ризику.
Наданий комплекс заходів для оцінювання, розрахову�
вання, описування, планування заходів, що мають зни�
зити вірогідність небажаних подій при реалізації інвес�
тиційного проекту.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Модернізація української економіки тісно пов'яза�

на зі створенням інститутів розвитку, які є організацій�
но�економічними структурами, що сприяють розподі�
лу ресурсів на користь проектів з формування нового
потенціалу економічного зростання за допомогою ак�
тивного залучення інвестицій в соціальну й інженерну
інфраструктуру, у галузі, що розвиваються, і людський
капітал, а також через створення нових технологій і
сприяння підвищенню конкурентоспроможності бізне�
су.

У формуванні інститутів розвитку беруть участь ад�
міністратори розвитку як особливий тип чиновників, які,
по�перше, створюють умови, що стимулюють підпри�
ємців інвестувати ресурси в освоєння нових видів діяль�
ності і використання нових технологій, по�друге, дома�
гаються розподілу коштів державного бюджету на ко�
ристь реалізації проектів розвитку. Іншим суб'єктом
даного процесу виступає бізнес в особі вищих менед�
жерів і/або стратегічних власників, які вступають у
різного типу взаємини з представниками бюрократії для
забезпечення функціонування бізнесу.

Даний тип взаємин є особливим типом взаємодії, у
процесі якого виникають передумови для виникнення
корупції.
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ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ БІЗНЕСУ

І ВЛАДИ ЯК ФАКТОР ВИНИКНЕННЯ

КОРУПЦІЙНИХ ВІДНОСИН

THE INSTITUTIONAL BASICS FOR INTERACTION BETWEEN BUSINESS AND OFFICIALS AS A
FACTOR OF THE OCCURRENCE CORRUPTION

У статті досліджується проблема взаємодії бізнесу і влади на економіко>політичному ринку як особ>

ливої моделі взаємин, що об'єктивно визначає виникнення корупційних відносин. Аналіз моделі прове>

дено з позицій інституційної теорії, що дало можливість визначити фактори, які ведуть до корупційних

контактів, і намітити шляхи вирішення даної проблеми.

In the article the analysis of problems the interaction between business and the officials оn the economic —

political market as a special model of the relationship, objectively determining the occurrence of corruption

relations. Analysis of the model held the positions of institutional theory, which made it possible to determine

the factors leading to corruption contacts, outline the ways to solve this problem.

Ключові слова: бізнес, чиновники, взаємодія, трансакційні витрати, корупція.
Кеу words: business, officials, cooperation, transaction costs, corruption.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми прийняття економічних і політичних

рішень у процесі взаємодії влади і бізнесу присвячені
роботи [1; 3; 6; 10; 12].

У роботах дослідників зверталася увага на негативні
наслідки взаємних контактів бюрократії і державних
службовців, у процесі яких виникають різного роду ко�
рупційні відносини.

Однак проблема корупції як наслідок інституціо�
нальної структури ринку і ринкових відносин на сьо�
годні залишається недостатньо вивченою проблемою
інституційної теорії.

У зв'язку з цим, метою статті є аналіз проблеми ко�
рупції як наслідку тісних взаємних контактів представ�
ників бізнесу і владних структур, виявлення ролі, яку
відіграють дискреційні повноваження і монопольне по�
ложення чиновника у виникненні корупції.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
В економічній системі кожен її агент (власник, ме�

неджер, споживач, виробник, держава, корпорація та ін.)
займає певні владні позиції, які використовує для макси�
мізації своєї корисності у процесі взаємодії з іншими
агентами. Будь�який агент економічної системи є також
і об'єктом влади, тобто об'єктом зовнішнього примусу.
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Різний доступ до ресурсів влади і прав влади має
своїм наслідком той факт, що влада в економічній си�
стемі  розподіляється нерівномірно.  Така не�
рівномірність проявляється у нерівності владних по�
зицій агентів економічної системи або асиметрії вла�
ди.

Нерівність владних позицій в економічній системі
виявляється, по�перше, у командній ієрархії взаємин
усередині фірми; по�друге, у діловій (ринковій) ієрархії,
що відбиває нерівність владних можливостей різних
(формально незалежних) бізнесових структур; по�
третє, у державній та політико�адміністративній ієрархії
(всередині органів державного управління, а також між
державою і економічними суб'єктами); по�четверте, у
стратифікації суспільства, його розділення на соціальні
шари та групи, які мають різний доступ до владних по�
зицій у суспільстві.

Залежно від характеру носіїв владних позицій в еко�
номічній системі можна виділити такі основні форми
влади: державна влада, влада споживачів, влада фірми
(корпоративна влада), внутрифірмова влада (розподіл
влади між власниками, менеджментом та працівником),
влада економічних коаліцій (профспілки, спілки
підприємців, які лобіюють групи, та ін.), фінансова вла�
да, влада міжнародних економічних і політичних
суб'єктів.

Різні форми влади не існують ізольовано і незалеж�
но одна від одної, вони взаємодіють, взаємопроникають
і "переплітаються" між собою.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що у
своїй сукупності відносини влади в економічній системі
утворюють якусь цілісність — систему влади, єдине
"владне поле", у рамках якого формується поведінка як
окремих економічних агентів, так і економічної систе�
ми в цілому. У цьому сенсі соціально�економічну систе�
му як систему взаємодій, що включають у себе владу,
можна розглядати як систему влади, де кожне окреме
владне відношення є відображенням стану інших влад�
них відносин [4].

Саме владні відносини, на думку автора статті, є тією
основою, на якій формується економіко�бюрократич�
ний ринок, який можна охарактеризувати як гібрид пол�
ітичного ринку, на якому приймаються колективні
рішення про фінансування і виробництво суспільних
благ, суб'єктами якого виступають представники влади
і ринкового господарства, у всій його інституційній по�
вноті, представниками якого є бізнес структур, різні
групи впливу, які забезпечують прийняття необхідних
політичних рішень.

Його важливими особливостями є нерозділеність
адміністративних і економічних торгів при вирі�
шальній ролі владних ресурсів, а також статусна
нерівність учасників торгів, коли саме чиновник�адм�
іністратор забезпечує прийняття необхідного для
бізнесу рішення.

Адміністратори і представники бізнесу виступають
як ключові суб'єкти політико�бюрократичного ринку,
а критеріями їх суб'єктності є:

1) наявність власного стратегічного або/і тактичного
проекту, який реалізує, в першу чергу, довгострокові
інтереси та цілі;

2) наявність сильної переговорної позиції на пол�
ітико�бюрократичному ринку, підкріпленої економічни�
ми і владними ресурсами, необхідними для здійснення
власного проекту.

Дослідники зазначають, що головними завдан�
нями бюрократичної ієрархії в цілому є управління
потоками ресурсів та ведення адміністративного
торгу за їхніми відділами, у той час, як положення
окремих чиновників визначає кількість ресурсів,
якими вони можуть розпоряджатися, реалізуючи
свої приватні інтереси за допомогою використання
як формальних, так і неформальних правил і норм
[5, с. 271].

Іншими словами, адміністративний контроль над
"розбухаючими" фінансовими потоками і переваж�
но неформальні канали їх перерозподілу актуалі�
зують боротьбу за економічно вигідні позиції в бю�
рократичній ієрархії, а не за її ефективність [10, с.
177].

Причому прагнення отримати "дохідну" посаду в
ієрархії, демонструючи особисту відданість вищим
рівням, є першочерговим завданням для чиновників, а її
використання в особистих інтересах — "практично за�
гальноприйнятим у державних бюрократичних струк�
турах" [13, с. 17].

Як зауважує М. Афанасьєв, "окремі чиновники
активно здійснюють "капіталізацію" свого статусу і,
таким чином, максимізують вигоду від посади" [1, с.
222].

У багатьох дослідженнях, присвячених корупції,
виділяються такі причини її виникнення, як широкі по�
вноваження чиновників, невідповідність статусів грома�
дян і чиновників або ж низькі матеріальні стимули чи�
новників до виконання своїх обов'язків.

Так, наприклад, у статті вказується на нерівність
статусів громадян і чиновників, розглядається хабар як
спосіб вирівнювання соціальних статусів чиновників і
громадян [8].

К. М. Лемківський розглядає корупцію як окремий
випадок прояву економічної влади [9].

О. В. Турчинов однією з причин існування ко�
рупції називає низьку заробітну плату чиновників
[11, с. 121].

Також досить часто існування корупції пов'я�
зується з наявністю у чиновника монопольних прав
на вирішення питань, які знаходяться в його компе�
тенції [2].

Е. В. Клішова дає визначення корупції як монополії
на використання привілейованого становища [4, с. 11].

Така концентрація уваги на чиновника призводить
до того, що корупція досліджується переважно з боку
пропозиції  корупційних послуг чиновниками.
Справжні ж причини виникнення корупції залишають�
ся поза увагою дослідників. Не заперечуючи важли�
вості дослідження мотивів чиновника до укладення
корупційної угоди, необхідно зазначити однобічність
подібного підходу. Наслідком такого одностороннь�
ого підходу до вивчення корупції є те, що пропоно�
вані заходи щодо її запобігання залишаються мало�
ефективними.

При аналізі корупції необхідно враховувати, що в
загальному випадку корупційна угода передбачає на�
явність двох сторін: чиновника і економічного агента
корупційної угоди. Тому кількість корупційних угод,
тобто рівень корумпованості, обумовлюється не лише
пропозицією, але і попитом на корупційні послуги чи�
новників. Таким чином, ігнорування інтересів економі�
чного агента при укладенні корупційної угоди є непри�
пустимим спрощенням.

Необхідно зазначити, що деякі з розглянутих
причин корупції є взаємовиключними. Наприклад,
спроба пояснити існування корупції розбіжністю
статусів громадянина і чиновника, в результаті яко�
го чиновник завжди у пануючому положенні по
відношенню до громадян, явно суперечить пояснен�
ню наявності корупції низькою заробітною платою
чиновника.

Так само викликає сумнів теза щодо затвердження
монопольної влади чиновника. Розгляд чиновника як
монополіста при вирішенні питань, які знаходяться в
його компетенції, є досить поширеним.

Однак інституційна структура будь�якого суспіль�
ства передбачає наявність достатньо розгалуженої
бюрократичної ієрархії, що припускає, як мінімум, на�
явність вищих чиновників або контролюючих органів,
куди може звернутися економічний агент у разі вима�
гання з боку чиновника. Таким чином, наявність склад�



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 3/201386

ної ієрархії у бюрократичній системі надає економічно�
му агенту можливості для оскарження дій чиновника і
відстоювання своїх прав.

Здійснення більшості трансакцій передбачає про�
ходження різного роду бюрократичних процедур, що
для економічного агента пов'язано з ненульовими вит�
ратами — трансакційними витратами бюрократичних
процедур.

Рівень трансакційних витрат бюрократичних про�
цедур, з яким стикається економічний агент, залежить
від ефективності сформованих формальних правил,
які визначають як кількість бюрократичних процедур,
які  повинен пройти економічний агент, так і
складність їх проходження. У разі неефективності
діючих формальних правил економічний агент сти�
кається з численними бюрократичними процедурами,
неузгодженістю висунутих йому вимог і, як наслідок,
з високим рівнем трансакційних витрат бюрократич�
них процедур, що є стимулом до укладення корупц�
ійної угоди. З другого боку, однією з функцій чинов�
ника є контроль за дотриманням вимог формальних
правил. У разі неефективних, неузгоджених формаль�
них правил у чиновника є достатньо можливостей для
їх інтерпретації та визначення таким чином, якою
мірою економічний агент повинен дотримуватися ви�
моги формальних правил. У результаті, у сторін ко�
рупційного угоди є як мотиви, так і можливості для
укладання корупційного угоди.

Непрозорість формальних правил, що проявляєть�
ся у заплутаності законодавства, його суперечливості,
неузгодженості і в деяких випадках відсутністю право�
вої урегульованості деяких питань, призводить до того,
що у більшості випадків інтерпретація законодавства
знаходиться у веденні чиновника.

Тому необхідно визнати, що право інтерпретації
законодавства на власний розсуд, яке забезпечується
чиновнику неефективністю формальних правил, дає чи�
новнику широкі можливості для примусу економічного
агента укласти корупційну угоду.

Таким чином, використання заходів щодо запобі�
гання корупції, які спрямовані на усунення у чинов�
ника стимулів і можливостей для укладення корупц�
ійної угоди, є малоефективним. Враховуючи те, що ви�
никнення корупції обумовлене бажанням економіч�
ного агента скоротити рівень трансакційних витрат
бюрократичних процедур, зусилля щодо запобігання
корупції повинні бути спрямовані, насамперед, на
підвищення ефективності формальних правил, інсти�
тутів.

ВИСНОВОК
Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити на�

ступні висновки. Корупція є складне соціальне явище,
що стримує вільний розвиток ринкової економіки, де�
мократичні інститути суспільства, оскільки нефор�
мальні правила гри економічного агента і їх динаміка є
найважливішим обмежуючим фактором інституційних
змін.

Економічна свобода як головна цінність ринкового
господарювання виявляється у конкретних економічних
правах економічного агента і, насамперед, у його праві
володіти приватною власністю і самостійно діяти у сфері
економіки. В економічній системі кожен її агент займає
певні владні позиції, які використовує для максимізації
своєї корисності у процесі взаємодії з іншими агента�
ми. Влада є самодостатнім соціальним інститутом, до
якого рівною мірою мають відношення як держава, так
і економічне середовище.

Владні відносини є тією основою, на якій фор�
мується економіко�бюрократичний ринок, який мож�
на охарактеризувати як гібрид політичного ринку, на
якому приймаються колективні рішення про фінансу�
вання і виробництво суспільних благ, суб'єктами яко�
го виступають представники влади, і ринкового гос�

подарства, у всій його інституційній повноті, пред�
ставниками якого є бізнес структур, різні групи впли�
ву, які забезпечують прийняття необхідних політич�
них рішень.

Реалізація економічних свобод є суперечливим
процесом. Відбувається безперервне зіткнення еко�
номічної доцільності з панівними морально�етични�
ми цінностями. Суспільство вимушене за таких об�
ставин формувати неформальну сукупність норм, які
в кінцевому підсумку обмежують економічну свобо�
ду.

Отже, корупція як негативне соціальне явище руй�
нує суспільство, його базові системи функціонування,
особливо економічну систему, політичну, соціально�
психологічну, соціального контролю, вражаючи пере�
дусім саме ті складові суспільства, які за своєю приро�
дою становлять основу його нормального існування.
Хворе на корупцію суспільство припиняє розвиватись,
а його соціальні системи деформуються, зберігаючи
владні корумповані структури, які швидко розвивають�
ся в умовах корумпованої держави. Тому зусилля щодо
запобігання корупції повинні бути спрямовані, насам�
перед, на підвищення ефективності формальних правил,
інститутів.
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АКТУАЛЬНІСТЬ
На сьогодні азіатсько�тихоокеанський регіон перетво�

рюється на могутню світову силу, яка під впливом глобалі�
заційних процесів стає лідером економічного розвитку.

Як свідчить міжнародний досвід, багато країн колишніх
аутсайдерів на сьогодні більшою мірою претендують на
світове економічне лідерство. До цієї групи країн належить
і Сінгапур, який упродовж останніх десятиліть завдяки ре�
алізації комплексу заходів щодо трансформації національ�
ної стратегії економічного розвитку на початку ХХІ сто�
ліття перетворився на державу з високим рівнем ВВП та
показником людського розвитку.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Високої актуальності набувають питання дослідження

еволюції економічного розвитку Сінгапуру та процесів
трансформації з урахуванням специфіки їх функціонуван�
ня в глобальних умовах. Саме це і стало метою статті, в якій
поставлено наступні завдання:

1) проаналізувати етапи розвитку економіки країни;
2) визначити характер та особливості стратегії розвит�

ку Республіки Сінгапур;
3) спрогнозувати подальший економічний розвиток

держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
З�поміж наукових праць, присвячених проблематиці

стратегій економічного розвитку країн в умовах глобалі�
зації, аналізу факторів досягнення міжнародної конкурен�
тоспроможності країн, а також з'ясування місця Сінгапуру
в сучасній світовій господарській системі, слід зазначити
таких зарубіжних і вітчизняних вчених, як: Едвард Дж.
Блейклі, Себастьян Берсік, Едвард Стенфілд, Ш. Шарма,
Реймонд Ле Бланк, Лі Куан Ю, Лінда Лов, Пітер Вілсон, Гарі
Родан, Мануель Кастелс, Кін Менг Чой, Тілак Адейсінг, Л.
Чистов, В. Попов, М. Делягін, М. Синявіна, В. Семиножен�
ко, Н. Татаренко та інші.
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ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З метою пристосування до глобальних умов кожна краї�

на світу вибирає національну стратегію, яка враховує при�
родно�ресурсний потенціал країни, виробничу базу, галу�
зеву структуру, трудові ресурси та науково�технічний
рівень.

Сінгапур заявив про свою економічну позицію віднос�
но недавно, ще до 60�х років минулого століття ця країна
являла собою феодальну державу та характеризувалася
низьким рівнем розвитку, монокультурною структурою на�
ціональної економіки. Разом з тим, розвал колоніальної
системи та одержання політичної незалежності від своєї
метрополії відкрив нову сторінку на шляху до економічно�
го розвитку Сінгапуру.

Уряд поставив перед собою ключове завдання — ви�
вести Сінгапур у лідери, підпорядкувавши цій меті роз�
робку відповідної національної стратегії економічного
розвитку. Стратегія економічного розвитку держави не
була статичною, а постійно змінювалася та еволюціону�
вала.

Історію економічного розвитку Сінгапуру можна по�
ділити за такими критеріями етапізації: тип економічної
моделі, структура національної економіки, темпи економ�
ічного розвитку, якість економічного зростання, рівень
державного втручання в економічні процеси. На кожному
етапі розвитку Сінгапуру, урядова політика допомогла
управляти структурними змінами і перетвореннями еко�
номіки, створюючи тим самим ряд безперервних епізодів
зростання.

Залежно від зовнішніх глобальних чинників та ево�
люції можна виділити 5 етапів розвитку економіки Сін�
гапуру.

I етап (1965—1975 роки) носить характер так званої
експортно�орієнтованої індустріалізації. Даний етап ха�
рактеризується зміною типу економіки, оскільки уряд
здійснив перехід від імпортозаміщення до експортної орі�
єнтації.
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Після здобуття незалежності у 1965 році перед країною
постали такі труднощі, як безробіття, брак житла, досвід�
чених кадрів, земель і природних ресурсів.

Перший прем'єр�міністр незалежного Сінгапуру Лі
Куан Ю став перед великою проблемою правильного вибо�
ру національної стратегії розвитку держави. Він заговорив
про глобалізацію задовго до того, як цей термін увійшов у
світову моду. На відміну від багатьох азіатських сусідів, на�
приклад Індії, Сінгапур не побоявся широко відкрити двері
для провідних транснаціональних корпорацій. Це дозволи�
ло швидко підняти технологічний рівень виробництва, ви�
користовувати налагоджені канали збуту продукції [1, ст.
86].

Іншим важливим елементом у розвитку національної
стратегії країни стало формування компетентної і непідкуп�
ної адміністрації для чіткого державного регулювання еко�
номіки.

Індустріалізація могла бути успішною тільки якщо
Сінгапур розвиватиме зовнішні ринки, тобто фірми, що
виробляють товари для внутрішнього споживання або ре�
гіонального, збільшать своє виробництво і для світового
споживання. Тому уряд прийняв стратегічне рішення
лібералізації, відкрити економіку і прийняти ринкову си�
стему.

У 1961 році уряд наважується на ще один важливий крок
і створює Євразійський банк розвитку (ЄАБР), при якому
розпочинає свою діяльність Управління економічного роз�
витку (УЕР), яке у перші роки свого існування концентрує
увагу на інформативності інвесторів, переконуючи їх, що
Сінгапур є хорошим місцем для ведення бізнесу. Багато інве�
сторів тоді навіть і не знали, де знаходиться Сінгапур. Але
УЕР відкрив дорогу до співпраці із зарубіжними компанія�
ми.

Обсяг роботи збільшувався, у результаті в 1967 році
було створено агентство Jurong Town Corporation (JTC),
яке несло відповідальність за землі фізичних та юридич�
них осіб. А в 1968 році було створено Банк Розвитку Сінга�
пуру (DBS), який відповідав за фінансування різних сфер
економіки. Багато чого змінювалося протягом років у
діяльності ЄАБР, але основною місією і до сьогодні зали�
шається "продаж" Сінгапуру як основного світового
бізнес�центру. ЄАБР, як і раніше, є ключовим інституціо�
нальним елементом, виступає в якості єдиного центру для
інвесторів, надаючи їм інформацію про можливості в Сінга�
пурі, і допомагає їм координувати свої вимоги з різними
державними установами.

Вперше у 1968 році в країні створюється Агентство з
розвитку туризму (Singapore Tourist Promotion Board). Уряд
визнав, що розвиток туризму являв собою трудомістку
діяльність, яка потребувала великої кількості працівників
(що дало змогу зменшити рівень безробіття, яке на той час
становило вже 4,6% проти 13,4% у 1966 році) та невеликих
капіталовкладень.

На даному етапі розвитку в Сінгапурі були засновані
невеликі фабрики по виробництву косметики, рослинної
олії, москітних сіток та інших споживчих товарів. На кошти
інвесторів із Гонконгу та Тайваню були побудовані та запу�
щені в експлуатацію фабрики по виробництву текстилю та
пошиву готової продукції з нього.

Норвезька фірма по виготовленню крючків для
ловлі риби Musted перемістила свої потужності в Сінга�
пур, забезпечивши цим створення кількох сотень робо�
чих місць.

У 1969 році команда зі Світового банку зробила виснов�
ки про економічний стан Сінгапуру і повідомила, що країна
вступила в нову фазу прискореного зростання в умовах
буму інвестицій.

Уряд залучав інвесторів за рахунок вигідних умов для
їх діяльності: створивши інфраструктуру і добре сплановані
промзони, надавши допомогу при фінансуванні для розвит�
ку промисловості та податкові та експортні пільги. До кінця
1970 року уряд видав майже 400 сертифікатів інвесторам,
за якими вони звільнялися від сплати податків на термін у 5
років, потім ці ж сертифікати були продовжені до 10 років.

На початку 70�х років Великобританія виділяє Сінгапу�
ру допомогу у розмірі 50 млн фунтів стерлінгів, 25% від суми
були надані у вигляді допомоги, а решта 75% — позика.
Половину суми Сінгапур направляє у розвиток економіки
країни, надаючи грошову підтримку новоствореним
підприємствам.

У цей період створюються перші ТНК на території
Сінгапуру, які принесли з собою в країну не тільки вироб�

ництво та управлінське ноу�хау, а також відкрили доступ
на світовий ринок для своєї продукції.

Першими ТНК Сінгапуру стали американські ком�
панії по виготовленню напівпровідників — Fairchild і
Texas Instrument. Наступним великим кроком для країни
було надходження інвестицій від General Electric та
Hewlett Packard. У 1970 році компанія General Electric
заснувала в Сінгапурі 6 різних підприємств із виробницт�
ва електричних та електронних товарів, електродвигунів.
Після чого довіра до країни зросла, і в результаті потік
інвестицій лише збільшувався. На початку 70�х років потік
прямих іноземних інвестицій в країну збільшився на 10,7%
[6].

У 1973 році Сінгапур приєднався до ГАТТ, що дало змо�
гу поступово зменшити торгові бар'єри і тарифи після
кількох раундів багатосторонньої лібералізації торгівлі в
рамках Генеральної Угода з тарифів і торгівлі.

Протягом 1965—1975 років уряд намагався зберегти
загальний уклад економіки і суспільства, спрямований на
вільний потік інвестицій, талантів та ідей. У той же час,
уряд продовжує відігравати активну роль у розвитку інду�
стріалізації та стимулюванні економічного зростання. На
базовому рівні уряд приступив до програми щодо ство�
рення нової інфраструктури, а також поліпшення вже
існуючих.

Економічні процеси даного періоду позитивно вплину�
ли на динаміку ВВП країни, яке зросло на 16,8% у порівнянні
з 1965 роком і на кінець 1975 року становило 578,7 млн дол.
США [4].

ІІ етап (1975—1985 роки) — реструктуризація промис�
ловості. На даному етапі розвитку національної стратегії
уряд орієнтується на нарощування виробництва високотех�
нологічних товарів. Виділення такого етапу характеризуєть�
ся критеріями зміни структури національної економіки та
темпів економічного розвитку.

Маючи достатньо сформовану промислову базу та по�
тенціал від попереднього етапу розвитку економіки, уряд
країни схиляється до використання науково�технічного та
господарського досвіду міжнародної спільноти, щоб змісти�
ти акцент від трудомістких до наукоємних галузей. Врахо�
вуючи національну специфіку та ресурси країни, уряд ви�
користовує систему стимулювання виробництва з викорис�
танням нових технологій, тим самим скорочуючи застаріле
виробництво.

Уряд створює численні дорадчі комітети при відомствах
та міністерствах, які забезпечують підприємницькі струк�
тури матеріальними стимулами у вигляді додаткових інвес�
тицій, установленням фіксованих цін на продукцію, що ви�
робляється з використанням нових технологій та забезпе�
чує кращу якість товару, надає пільгові кредити, державні
замовлення, допомогу в реалізації продукції, розробку не�
обхідних технологій та організацію консультацій з налагод�
ження виробництва. Також запроваджуються нові подат�
кові пільги, які заохочували до автоматизації, механізації
та ефективного використання робочої сили та її продуктив�
ності. Сінгапур почав залучати міжнародний бізнес відсут�
ністю ПДВ, митних платежів, податку на дивіденди і соц�
іальних внесків, податку на приріст капіталу, а також неви�
соким податком на прибуток (17% на 100 тис. сінгапурсь�
ких доларів чистого прибутку). Також був уведений пода�
ток на іноземних працівників, щоб зменшити використання
роботодавцями країни некваліфікованої дешевої іноземної
робочої сили.

У результаті, протягом 1975—1985 років Сінгапур до�
сягає значних темпів економічного зростання. Макроеко�
номічні показники розвитку країни підвищувалися щороку
в середньому на 7,5—11%. Збільшилася кількість заводів,
фабрик, малих підприємств, на частку яких припадало
більше 50% експорту, 84% доданої вартості та 80% зайня�
того населення [6].

Одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки
уряд виділяє прискорений розвиток нових галузей промис�
ловості: сталеливарної компанії "National Iron and Steel
Mills", пароплавної компанії "Neptun Orient Lines", авіаком�
панії "Singapore Airlines" та високотехнологічної компанії
"Singapore Technologies".

Ключовим компонентом реалізації національної стра�
тегії на даному етапі стало реформування вітчизняного сек�
тору виробництва трудомісткої електроніки з переорієнта�
цією на розвиток капітало� та наукоємних галузей, зокре�
ма таких, як електротехнічна, хімічна та медична, у яких
Сінгапур мав переваги.
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Протягом другого етапу економічного розвитку країни
у Сінгапурі починає розвиватися нафтохімічна промис�
ловість. Побудовано перші нафтопереробні заводи в Сінга�
пурі — Shell, Exxon Mobil 1, які повністю забезпечують краї�
ну нафтохімічною продукцією. Відразу після цього, світові
нафтопереробні компанії вводять в експлуатацію свої філії
на території Сінгапуру: Esso, Singapore Petrolium, British
Petrolium.

Самим важливим кроком у стабільності розвитку капі�
таломісткої хімічної промисловості стає створення нафто�
хімічної корпорації Сінгапуру (PCS). PCS утворилася у ре�
зультаті створення спільного підприємства Сінгапуру з
Sumitomo.

Із кінця 70�х років у Сінгапурі стрімко відбувається
нарощування обсягів промислового виробництва, що доз�
воляє досягнути промислової експансії на зовнішніх рин�
ках. Це допомагає вирішити багато гострих соціальних
проблем, пов'язаних із забезпеченням житла, зайнятістю,
проблемами бідності, можливістю здобути вищу освіту
для населення країни. У результаті чого підвищується на�
ціональна єдність і зміцнюється довіра до уряду країни,
що значно впливає на соціально�економічний розвиток
держави.

У 1979 році уряд країни приступив до 3�річного плану
щодо корекції регулювання політики заробітної плати, сти�
мулюючи роботодавців до механізації операцій та оптимі�
зації праці. Політика заробітної плати була направлена на
модернізацію промислової структури Сінгапуру та на зао�
хочення компаній до реструктуризації.

За таких умов у період між 1979 та 1984 роками зроста�
ють витрати на оплату праці на 13% річних, зростання про�
дуктивності праці збільшується на 5% [5].

Саме в цей період у Сінгапура не було конкурентів у
країнах регіону. Уряд заохочує міжнародні фінансові інсти�
тути тим, що скасовує податок на вивіз доходів, отриманих
вкладниками�нерезидентами. Всі депозити, деноміновані в
"азіатських доларах", не враховувалися при розрахунку
нормативів ліквідності і банківських резервів. По об'єму
валютних операцій Сінгапур поступався лише Лондону,
Нью�Йорку і трохи відстав від Токіо. Успіх Сінгапуру на�
дихнув інші країни регіону з середини 80�х років розвивати
власні міжнародні фінансові центри, при цьому досить час�
то пропонуючи ще більш щедрі податкові пільги [1, ст. 166—
167].

Промислова експансія слугувала ще більшому росту
ВВП, яке на кінець 1985 року склало майже 18,5 млрд дол.
США [4].

ІІІ етап (1985—1997 роки )— створення потенціалу та
диверсифікація економіки. Стратегія уряду на даному етапі
передбачала розширення асортименту виробленої продукції
з високою доданою вартістю з метою підвищення ефектив�
ності виробництва та подальшу переорієнтацію ринків збу�
ту з метою освоєння нових ринків, що принесе збільшення
надходжень у казну держави.

Маючи вже позитивні зрушення переходу від традицій�
ної трудомісткої до високотехнологічної діяльності, уряд
країни вирішує забезпечити створення та закріплення Сінга�
пуру на світовій арені як міжнародного фінансового цент�
ру. У середині 80�х років одним з найбільш стрімко зроста�
ючих секторів економіки Сінгапуру були міжнародні
банківські та фінансові сектори, на які припадало близько
25% ВВП. А у 1989 році доходи від даних секторів вже ста�
новили 30% ВВП.

У 1980�ті роки Сінгапур почав розвивати наукоємні га�
лузі, спеціалізуючись на передових технологіях не тільки у
виробництві, а й у сфері інтелектуальних послуг (інформа�
ційних, фінансових, технологічних, медичних).

На початку 1980�х відбувається уповільнення розвит�
ку економіки США після другої нафтової кризи. Це знач�
но впливає на конкурентоспроможність Сінгапуру і при�
зводить до спаду економіки, вперше за 20 років, у 1985
році. Основною причиною такого спаду стало те, що зни�
зився попит на нафту та електронну продукцію у світі.
США був основним ринком збуту нафтопродукції Сінга�
пуру, а зниження попиту призвело до загального еконо�
мічного спаду економіки. Ще однією з причин була висо�
ка заробітна плата, яка зробила товари Сінгапуру менш
конкурентоспроможними на світовому ринку. У 1985 та
1986 роках спостерігається загальне зниження ВВП краї�
ни на 5,3% [4].

Для відновлення конкурентоспроможності країни уряд
скоротив внески роботодавцями до Центрального Резерв�

ного Фонду (CPF) на 15% пунктів, з 25% до 10%; обмежив
заробітну плату; скоротив корпоративні та особисті ставки
прибуткового податку.

Уряд держави використовує міри характерні для "на�
здоганяльного" типу економіки. Низькі ставки податків
сприяють збільшенню потоку інвестицій в країну.

З 1994 року уряд Сінгапуру вводить новий податок "На
товари та послуги" Goods and Services Tax (GST), фактич�
но податок на додану вартість, з початковим показником
3% на рік, який збільшив прибутки уряду на 1 млрд дол.
США та стабілізував урядові фінанси. У 2003 році цей по�
даток було підвищено до 4%, у 2004 — до 5%, у 2007 — до
7%. Податок на прибуток для підприємств в Сінгапурі скла�
дає 17%, незалежно від того, є компанія місцевою чи іно�
земною.

На початок 90�х років технологічні можливості Сінга�
пуру були відносно невеликими, порівняно з багатьма роз�
виненими країнами світу. Наприклад, у 1990 році в Сінга�
пурі на 10000 працюючих припадало лише 28 вчених�досл�
ідників і інженерів, у порівнянні з 88 — в Японії, 77 — у
США, 44 — в Швейцарії, 55 — на Тайвані і 38 — у Південній
Кореї.

Державні витрати на дослідження та розвиток (R&D)
були досить низькими. Тому уряд виділяє додаткові ресур�
си для R&D через надання грантів, податкових стимулів та
збільшення дослідницької інфраструктури.

Скориставшись тим, що регіональний бум початку 1990�
х дав можливість уряду перемістити трудомісткі галузі в
більш дешеві країни регіону, тим самим звільнивши ресур�
си для виробництва товарів з більш високою доданою варт�
істю.

Промислова стратегія прийняла кластерний розвиток,
що сприяв підвищенню національної та регіональної кон�
курентоспроможності країни та її інноваційного потенці�
алу. Урядом визначені та закріплені галузі промисловості,
що потребували взаємної підтримки (електроніка, нафто�
хімія, машинобудування), сфери послуг (фінансові, міжна�
родна торгівля, IT�технології). Однією з важливих подій
стало створення хімічного кластера з Jurong Island. Це ста�
ло одним із інноваційних та стратегічних проектів уряду
країни, оскільки на сьогодні Jurong Island є домом для більш
ніж 90 провідних нафтових, нафтохімічних, спеціальних
хімічних компаній�виробників з усього світу, а загальні
валові інвестиції становлять більш ніж 27млрд сінгапурсь�
ких доларів. Відразу ж було створено ще кілька потужних
кластерів:

1) кластер біомедичних наук, виробництво якого ста�
новить 93% від загального обсягу виробництва фармацев�
тики Сінгапуру;

2) кластер з обслуговування морської техніки, який ут�
ворився шляхом злиття двох галузевих баз — суднобуду�
вання і судноремонту.

Економічний розвиток країни досяг ще більших резуль�
татів, що характеризує рівень ВВП 1995 року — 87,1 млрд
дол. США.

IV етап (1998—2005 роки) — період на шляху до еконо�
міки знань. На даному етапі відбувається переорієнтація
національної економічної стратегії країни в напрямі роз�
будови економіки знань, з метою збільшення частини вало�
вого внутрішнього продукту (ВВП) у забезпеченні діяльні�
стю з виробництва, обробки, зберігання та розповсюджен�
ня інформації і знань. Даний етап характеризується пози�
тивною зміною якості економічного зростання, якому при�
таманний інтенсивний тип.

На початку ХХІ століття інформація почала відіграва�
ти важливу роль у розвитку економік світу. А науково�тех�
нічна революція фундаментально змінила умови життя. Із
1998 року Сінгапуру характерна національна стратегія роз�
витку науково�технічного потенціалу.

У 1997 році азіатська фінансова криза стала перелом�
ним моментом для Азії. Після девальвації таїландського
бата в липні 1997 року, валютна криза швидко поширилася
в Індонезії, Малайзії та Південній Кореї. Фінансова кризи
охопила всю Східну Азію. Незважаючи на те, що Сінгапуру
вдалося уникнути найгірших руйнувань кризи, все ж таки
країна постраждала від регіонального спаду. У 1998 році
ВВП країни зменшилося на 15%, у порівнянні з 1997 роком
[4].

Після кризи уряд виклав довгострокову стратегію еко�
номічного розвитку. Одним з основних напрямів стало роз�
ширення Сінгапурського економічного простору, що пов'я�
зувало державу і з основними країнами і ринками, що роз�
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виваються. Хоча Сінгапур і підтримував багатосторонню
співпрацю зі Світовою організацією торгівлі (СОТ), він за�
безпечив двосторонні угоди про вільну торгівлю з рядом
країн, включаючи США, Австралію, Японію, Нову Зелан�
дію, Південну Корею, Індію та АСЕАН. Ці зони вільної
торгівлі допомогли Сінгапуру стати ключовим вузлом зв'яз�
ку Азії з рештою світу, і стати головним центром для штаб�
квартир послуг, R&D, розробки товарів матеріально�техні�
чного, фінансового та сервісного обслуговування. Сінгапур
має перевагу в R&D в Азії, завдяки своїм високим стандар�
там захисту інтелектуальної власності. Ще одним ключо�
вим напрямом стала подальша диверсифікація і модерніза�
ція економіки.

Уряд Сінгапуру створює наукові і промислові парки,
розширює власні наукові дослідження. У медико�біологічній
сфері уряд розробив Біополіс — спеціалізований науково�
дослідний центр, що створює сприятливі умови для зрос�
тання R&D та високих технологій в фармацевтичній
індустрії Сінгапуру. На дані дослідження для Біополіса було
виділено кошти в сумі 140 млн дол. США.

Однією з ключових областей зростання є фінансовий
сектор, що вже давно був традиційною опорою економіки.
У 1997 році грошово�кредитне управління Сінгапуру (MAS)
провело стратегічний огляд свого підходу щодо розвитку
фінансового сектора, а також принципово змінило свій
підхід до державного регулювання, віддавши перевагу на�
глядовому підходу або невтручанню.

Це дозволило банкам бути більш інноваційними у впро�
вадженні нових фінансових продуктів. У той же час MAS
вживав заходів щодо сприяння сфері управління активами,
а також лібералізації доступу до вітчизняного банківсько�
го сектору.

На початку 2000�х років у секторі фінансових послуг
спостерігається швидке зростання. Кількість компаній з
управління активами, що знаходилися в Сінгапурі, стрімко
зростала, а загальний обсяг їх активів становив близько 1
трлн дол. США.

Активно розвиваються нові галузі, освіта та охорона
здоров'я. У сфері освіти Сінгапур налагоджує зв'язки з 16
провідними міжнародними університетами, включаючи
INSEAD, Duke, MIT і Чиказький університет Вищої школи
бізнесу.

В охороні здоров'я стрімко зростає кількість іноземних
пацієнтів. Вони звертаються за медичною допомогою як до
приватних, так і до державних інститутів. Це завдяки висо�
ким медичним стандартам Сінгапуру, а також якості і над�
ійності. Кількість іноземних пацієнтів на рік складає 200 тис.
чоловік, а за прогнозами уряду у 2012 році за медичними
послугами до сінгапурських медичних закладів звернеться
більше 1 мільйона чоловік, що забезпечить дохід у 3 млрд
дол. США [5].

V етап стартував з 2006 року. На даному етапі націо�
нальна стратегія розвитку набуває соціального орієнтуван�
ня. Уряд країни вперше починає замислюватися над тим, що
весь економічний розвиток держави має доповнюватися
достойним соціальним забезпеченням.

Уряд спрямовує свою діяльність на розробку проектів,
які сприятимуть перетворенню міста на більш привабливе і
комфортне місце для життя та праці.

У 2010 році в Сінгапурі було зафіксовано рекордно ви�
сокий рівень економічного зростання — 14,5%. Цьому
сприяло відновлення світової економіки після кризи, знач�
не збільшення обсягу виробництва продукції електронної
та біофармацевтичної промисловості, відкриття у Сінга�
пурі двох казино, що збільшило приплив іноземних ту�
ристів.

Провідні виробники ліків, такі як GlaxoSmithKline (GSK),
Pfizer та Merck & Co відкрили заводи в Сінгапурі. Фарма�
цевтична галузь тепер займає більш ніж 16% від загального
промислового виробництва країни.

У 2005 році розпочинається будівництво двох інтег�
рованих курортів (IRS), які забезпечуватимуть високо�
якісний відпочинок разом із здійсненням бізнес�діяль�
ності.

Це стало ще однією фундаментальною зміною політи�
ки, скасувавши давню заборону на казино у Сінгапурі. Для
того щоб привабити більше туристів, уряд легалізував
азартні ігри та дозволив створити два грально�розважаль�
них курорти. Два ІК�оператори інвестували більше 10 млрд
дол. США у розбудову інфраструктури. У результаті ство�
рено більше робочих місць. Одним із таких нових центрів
міста став Marina Bay.

Впроваджено інші нові проекти по всьому Bay, у
тому числі розроблений новий бізнес�фінансовий центр
(BFC) з першокласною інфраструктурою для фінансо�
вих інститутів, а також гоночною трасою Formula One
Grand Prix.

На даному етапі розвитку національної стратегії еко�
номічного розвитку уряд прагне зробити Сінгапур про�
відним світовим містом, відкритим і космополітичним, а та�
кож центром таланту, заповзятливості і новаторства. Еко�
номіка країни вже на високому рівні, ВВП на душу населен�
ня займає передові позиції в світі і становить 49,9 тис. дол.
США.

Уряд Сінгапуру в травні 2009 року створює економіч�
ний комітет Стратегії (ESC), що складається з членів уряду,
профспілок і приватного сектору для розробки економіч�
них стратегій і вивчення нових можливостей країни в про�
цесі світового впливу глобалізації. Рекомендації Комітету
покликані бути орієнтиром для Сінгапуру.

На сьогодні Сінгапур займає позиції впливового діло�
вого і фінансового міжнародного центру, є членом клубу
найбагатших міст світу. Його називають діловими ворітьми
Південно�Східної Азії.

Згідно даних, опублікованих американським фондом
Heritage Foundation, індекс економічної свободи Сінгапуру
становить 87,5 [2], що кілька років поспіль забезпечує країні
2�е місце в даному глобальному рейтингу причому, загаль�
на оцінка залишається значно вищою, ніж середні світові
показники. Іншими словами, економіка Сінгапуру є найп�
ривабливішою для ведення бізнесу.

Міжнародні інвестори оцінили наявний лібералізм
Сінгапуру, в результаті чого всі банки світу переносять свої
головні офіси до даної країни чи хоча би намагаються
відкрити там свої філії.

Сінгапур відносять до східно�азіатських "тигрів" че�
рез швидкий стрибок економіки до рівня розвинених
країн. Сінгапур має досить розвинену і успішну ринкову
економіку, середовище якої характеризується відкриті�
стю та відсутністю корупції, стабільністю цін та вищим
рівнем ВВП на душу населення, ніж у більшості розвине�
них країн.

ВИСНОВОК
Національна стратегія Республіки Сінгапур постійно

змінювалась і була спрямована на підвищення конкурентос�
проможності країни. Спочатку це була експортно�орієнто�
вана модель економічного розвитку, яка під впливом
зовнішніх чинників та глобалізації постійно змінювалася та
еволюціонувала і вже з 2000�х років набула соціального
спрямування.

Уряд країни, при розробленні національної стратегії,
максимально повно врахував специфіку країни, ефектив�
но поєднавши лібералізаційний режим для діяльності
суб'єктів господарювання з жорстким державним регулю�
ванням.

За прогнозами International Monetary Fund [3], дана
країна в найближчі роки збереже високі темпи свого еко�
номічного розвитку. Приваблива динаміка розвитку
Сінгапуру в поєднанні з низьким рівнем інфляції, стаб�
ільною та передбачуваною економічною політикою буде
лише сприяти збільшенню інвестиційної привабливості
країни.
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ВСТУП
Теорія соціальних мереж, яка останнім часом стрімко

прогресує, розглядає сукупність людських взаємин різного
рівня складності за допомогою опорних термінів "вузли" та
"зв'язки". "Вузли" при цьому виконують роль самодостатніх
акторів, сукупність яких утворює мережеві форми життєд�
іяльності, а "зв'язки" — розкривають характер стосунків між
ними. Отже, "соціальна мережа" відбиває сукупність соц�
іальних суб'єктів та зв'язків, що поєднують їх в єдине ціле.
Практично будь�яке суспільство можна представити у виг�
ляді вузлових конструкцій, що мають широкий діапазон
взаємодії — від взаємного доповнення й інтеграції до кон�
фронтації та взаємного знищення. Враховуючи стрімкі тем�
пи структурно�функціонального ускладнення сучасних
суспільств (у різних матрицях мислення їх називають пост�
індустріальними, інформаційними, технотронними), неваж�
ко передбачити подальший прогрес мережевих форм соц�
іальної активності окремих індивідів та їхніх об'єднань.

Соціальні мережі широко представлені в сучасній гло�
балізованій економіці. Відстоювання економічними суб�
'єктами своїх інтересів доцільно представити у вигляді по�
будови та використання ними відповідних мереж, де тісно
поєднуються економічні, технологічні, психологічні та інші
компоненти. Остання теза безпосередньо стосується й мар�
кетингової складової економічної діяльності.

ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Особливості соціальної взаємодії в мережі Інтернет

розкриваються у дослідженнях зарубіжних соціологів
Н. Бейма, П. Коллока, С. Кайзлера, Г. Рейнгольда, Л. Спрел�
ла, С. Херрінга та ін.

У працях А. Пікота, Р. Рейхвальда, Р. Віганда, Б. Фрід�
ла, А. Ландгера, Дж. Хайдемана розкриті основні зміни в
економічних організаціях та ринкових відносинах, що відбу�
ваються на мережевій основі, деталізовані методи вдоско�
налення ділової активності корпорацій в соціальних мере�
жах.

Соціальні мережі активно досліджують українські та
російські дослідники. Йдеться про праці В. Давиденка, Г. Ро�
машкіна, С. Чуканова, Д. Губанова, Д. Новикова, А. Чхар�
тишвілі, Н. Бєляєвої, Г. Мітцукової, І. Петрухіна, В. Сивух�
іна, О. Цадікової та ін. Роботи названих авторів дозволя�
ють ширше зрозуміти сутність соціальних онлайн�мереж в
умовах інтеграції комунікаційних схем у глобальну мегаст�
руктуру, прискорення процесів обміну інформацією, уск�
ладнення інструментів інформаційного впливу на суспіль�
ство тощо.

ЗАДАЧІ СТАТТІ
З огляду на прогресуюче значення соціальних мереж,

їх масштабне впровадження в систему економічних взаємин,
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доцільно розкрити місце і роль таких мереж у маркетинго�
вих комунікаціях сучасних суб'єктів економіки та спрогно�
зувати їхнє майбутнє.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У широкому розумінні соціальною мережею є соціаль�

на структура, утворена індивідами або організаціями, яка
відбиває різнохарактерні зв'язки між ними, починаючи з
випадкових знайомств та закінчуючи тісними родинними
відносинами. Вперше термін "соціальна мережа" було зап�
ропоновано в 1954 р. Дж. Барнесом (відома праця Class and
Committees in a Norwegian Island Parish, "Human Relations").

Соціальні мережі — це самоорганізовані системи, для
яких характерні відкритість, нелінійність, швидкість, різно�
манітність, розповсюдженість, стійкість, здатність до інклю�
зивності (включення) в різноманітні сфери людської жит�
тєдіяльності тощо.

Вже сімейний трикутник "батько — мати — дитина" є
найпростішим зразком соціальної мережі, передача інфор�
мації в якій здійснюється в усній та письмовій формі. Певна
соціальна група, члени якої перебувають в єдиному комун�
ікаційному полі, пропонує низку соціальних мереж різного
масштабу й інтенсивності функціонування. Соціальна взає�
модія населення певної країни (географічного регіону, кон�
тиненту) утворює цілий спектр мережевих взаємодій. Не
буде перебільшенням стверджувати про існування міжкон�
тинентальних соціальних мереж. Цікаво, що навіть підняв�
шись до людства в цілому, даний ряд логічного завершення
не отримує.

Феномен Інтернету створює небачені раніше можли�
вості побудови соціальних мереж. Як мінімум, Інтернет про�
понує такі з них: масові ("вконтакте", "facebook", "одно�
классники" та ін.), які є відкритими, використовуються будь�
яким користувачем та не мають тематичних обмежень; те�
матичні ("gismeteo", "marketingpeople" тощо), що звужують
спілкування до параметрів, визначених домінуючими інте�
ресами або професією користувачів; фото� та відеохостин�
ги — спілкування за допомогою коментування й обговорен�
ня відео� та фотоматеріалів.

Крім того, існують й інші мережі, суб'єкт�інформаційне
наповнення яких визначається хіба що законами математич�
ної комбінаторики (N користувачів у будь�якій комбінації
можуть спілкуватися на М тем; при цьому N і M є змінними,
значення яких у часі невпинно зростає).

Статистика з цього приводу є вражаючою. У 2012 р. чи�
сельність аудиторії найбільшої соціальної мережі Facebook
зрівнялась з населенням найбільших країн світу. Після Ки�
таю (1339 млн осіб) та Індії (1210 млн осіб) Facebook розта�
шувався на третьому місці (845 млн користувачів), більш ніж
удвічі випереджаючи США (313 млн осіб) [1]. Очікується,
що невдовзі "мережеві суспільства" перевищать традиційні
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суспільства не лише за кількісними
показниками, а й сутнісними ознака�
ми людської активності.

Чим приваблюють соціальні ме�
режі? Насамперед, новими формами
діалогової комунікації, недоступними
в доінформаційних суспільствах. O.
Сирота виділяє наступні особливості
спілкування у соціальних мережах, що
приваблюють представників практич�
но всіх поколінь: 1) анонімність; 2)
своєрідність протікання процесів
міжособистісного сприйняття в умо�
вах відсутності невербальної інфор�
мації; 3) добровільність і бажаність
контактів. Користувач добровільно
налагоджує контакти або йде від них,
а також може перервати їх у будь�
який момент; 4) обмеженість емоцій�
ної компоненти спілкування і в той же
час стійке прагнення до емоційного на�
повнення тексту, що виражається у
створенні спеціальних значків для по�
значення емоцій; 5) прагнення до не�
типової, ненормативної поведінки.
Найчастіше користувачі презентують
себе з інших позицій, ніж це відбу�
вається в умовах реальної соціальної
норми, програють ролі, нереалізовані
у діяльності поза мережею [2].

Не підлягає сумніву, що прогрес
соціальних мереж триватиме й надалі, дедалі активніше втя�
гуючи в орбіту свого впливу економічні аспекти людського
існування. Як вважає К. Аветісян [3], у сучасних країнах
існує й продовжує удосконалюватись система стимулів і
джерел розвитку інтернет�послуг (табл. 1).

На наш погляд, усі без винятку наведені в табл. 1 сти�
мули розвитку інтернет�послуг формою свого практичного
втілення мають соціальні мережі, своєчасно (і вдало) впро�
ваджених у тканину економічних відносин.

Інтернет переконливо довів: "слабкі", але відкриті ме�
режі у більшості випадків виявляються більш успішними, ніж
"сильні" мережі, зв'язки між елементами яких будуються в
локально�обмеженому внутрішньому просторі. За такого
підходу можливості окремих акторів (здібності, інтелект,
талант, капітал тощо) вважаються менш важливими, аніж
їхні зв'язки з іншими акторами в мережі та поза нею. Як
наслідок, для досягнення успіху соціальному суб'єкту (як
окремому індивіду, так і групі) краще мати зв'язки з декіль�
кома мережами, аніж багато зв'язків в межах однієї з них.

Відповідно, ефект "просочування інноваційності" відчу�
вають на собі насамперед соціальні системи, орієнтовані на
активізацію взаємодії з довколишнім середовищем на основі
мережевої рефлексії його динаміки та використання ново�
створених переваг. Таке припущення безпосередньо сто�
сується економічних форм людської активності, динаміка
якої у постіндустріальну епоху є особливо вражаючою.

Функціональне призначення соціальних мереж, побу�
дованих з використанням Інтернету, невпинно ускладнюєть�
ся. Серед іншого, ці мережі розглядаються як один із
найбільш потужних маркетингових інструментів, орієнто�
ваних на просування продуктів та послуг в умовах відкри�
тих ринкових систем, учасники яких будують розгалужену
систему взаємоконтактів, що практично не мають зовнішніх
втручань та обмежень.

Протягом останніх років мотивація користування Інтер�
нетом в Україні суттєво змінилась.

Як видно, в Україні у 2012 р. відбувся своєрідний "про�
рив" у використанні соціальних мереж з метою урізномані�
тнення особистої (сімейної, групової, корпоративної) схе�
ми взаємодії з іншими зацікавленими суб'єктами. Поза сум�
нівом, у такому прориві присутня й економічна складова.

Погляд на соціальні мережі крізь призму маркетингу
дозволяє помітити нові можливості формування зацікавле�
ної аудиторії або ж корекції групової поведінки потенцій�
них споживачів продукції (покупців). За класифікацією
В. Сазанова, усі соціальні мережі можна розподілити на три
основні типи [4]: комерційні, орієнтовані на прибуток; прак�
тичні, спрямовані на навчання, лікування, організацію доз�
вілля та вільного часу; соціально значимі, що мають загаль�
носуспільне значення, яке може перевищувати власне еко�
номічні виміри.

Як видно з таблиці 2 і 3, соціальні комунікації економіч�
ного гатунку гарантовано присутні в українському інтер�
нет�просторі, який при цьому зовсім не є лідером у східноє�
вропейському регіоні.

Побудова та використання маркетингових комунікацій
з використанням соціальних мереж передбачає виконання
наступних операцій:

1) моніторинг мереж. Основна мета: отримання інфор�
мації, що стосується результатів діяльності маркетингових
конкурентів та союзників;

2) просування в мережах. Основна мета: зберегти та
посилити довіру аудиторії до власного продукту;

3) управління репутацією в мережах. Основна мета:
сформувати необхідну думку аудиторії про компанію, про�
дукт чи персону;

4) клієнтська підтримка в мережах. Основна мета: орга�
нізація безперервного консультування клієнтів на зручних
для них умовах.

Розробка комунікаційної стратегії в соціальних мере�
жах повинна включати у себе наступні основні компонен�
ти: стратегію, бренд�платформу, контент, залучення ауди�
торії, управління комунікаціями та звітність.

Основні переваги соціальних мереж перед традиційними
комунікативними системами, що мають безпосереднє зна�
чення для маркетингової діяльності, полягають в наступно�
му [6]:

— наявність в них інформації про потенційних клі�
єнтів;

— наявність необхідних комунікаційних інструментів
для роботи з клієнтами всередині соціальної мережі. У соці�
альних мережах не потрібна спеціальна поштова програма
для відправки повідомлень. Інструменти листування кори�
стувачів мережі вбудовані в саму мережу;

— гарантована доставка повідомлення до одержувача;
— простота доступу до інформації;
— швидкість поширення інформації;

Таблиця 1. Основні стимули й ефективність розвитку
інтернетUпослуг в економічній сфері

Стимули й джерела 
розвитку інтернет-послуг Сутність та зміст 

1. Економічний інтерес 
(підвищення прибутку та 
рентабельності)  

Використання Інтернету дозволяє: знизити собівартість продукції 
підприємства; зменшити витрати на ринку шляхом гнучкого 
оперативного ціноутворення; знизити витрати на доставку 
продукції на ринок, обслуговування й оренду приміщень; 
зменшити витрати на рекламу без зниження її ефективності 

2. Можливість розробити нові 
види продукції та підвищити 
ефективність цього процесу 

Інтернет-технології більш потужні, інтернет-послуги дозволяють 
підприємству прискорити процес адаптації до змін ринку, у 
мережі Інтернет час виведення нової продукції скорочується 

3. Поліпшення ділових 
взаємовідносин, зміцнення 
взаємозв'язків і 
співробітництва 

Використання інтернет-послуг дозволяє підприємству створити 
єдиний ланцюг створення, розподілу й споживання цінності, в 
якому зайняті всі учасники даного процесу на рівноправній основі 

4. Підвищення іміджу 
підприємства 

Використання інтернет-послуг дозволяє піднятися на більш 
високий рівень в очах громадськості, партнерів і споживачів: 
«кого немає в Інтернеті, того немає на ринку» 

5. Розширення сегменту 
ринку, можливість освоєння 
нових ринків 

Використання Інтернету дозволяє підприємству розширити 
наявний у нього сегмент ринку й швидко знайти та освоїти нові 
ринки 

6. Підвищення рівня 
прихильності споживачів 
продукції підприємства 

Використання інтернет-послуг дозволяє підприємству встановити 
більш міцні ділові контакти зі своїми партерами, підвищити 
рівень реагування споживачів на свої пропозиції 

7. Можливість виходу 
підприємства на глобальні 
ринки 

Глобальна мережа Інтернет дозволяє будь-якому підприємству 
успішно працювати на глобальних ринках, на яких у цей час 
більш ефективно працюють невеликі й середні підприємства.

Мета використання 
Інтернету 

2009 рік, 
% 

2012 рік, 
% 

Зміна, 
% 

Соціальні мережі 26 59 + 33 
Електронна пошта 47 51 + 4 
Завантаження музики та 
фільмів

28 39 + 11 

Пошук інформації 35 36 + 1 
Читання новин 26 29 + 3 
Онлайн-відео 10 23 + 13 
Пошук навчальних матеріалів 30 22 - 8 

Таблиця 2. Цільова спрямованість використання Інтернету
українськими користувачами
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— низька вартість. Реєстрація учасників та більшість
можливостей мережі є безкоштовними;

— технологічна надійність. Соціальна мережа доступ�
на 24 години на добу 7 днів на тиждень, має інтерфейси на
всіх поширених мовах, працювати з нею можна практично
з будь�якого пристрою, що підключений до Інтернету і має
браузер;

— низькі витрати на підтримку інформації про клієнтів
в актуальному стані;

— широке охоплення молодіжної аудиторії. А це клас
потенційних співробітників, які вже знайомі з роботою в
соціальних мережах і, швидше за все, будуть зацікавлені
продовжувати займатися улюбленою справою й отримува�
ти за це зарплату.

Майбутнє соціальних мереж надмірній деталізації не
підлягає. У найбільш загальних рисах можна передбачити,
що:

1) соціальні мережі будуть все більш популярними,
більш мобільними й більш закритими для "непосвячених"
членів соціальної групи;

2) соціальні мережі стануть менш "соціальними" у міру
того, як групи почнуть відсівати "непотрібних" членів;

3) компанії (корпорації) й надалі використовуватимуть
цей механізм, оскільки переконалися в їхній ефективності
при вирішенні питань швидкого обслуговування максималь�
ної кількості клієнтів;

4) у міру того, як бізнес усвідомлюватиме значимість
використання внутрішніх і зовнішніх мереж, соціальні ме�
режі ставатимуть більш небезпечними;

5) компанії формалізують політику використання соці�
альних мереж, включивши до неї правила взаємодії праців�
ників один з одним;

6) мобільність стане невід'ємною рисою соціального
спілкування, особливо для службовців тих компаній, в яких
забороняється використання соціальних мереж у робочий
час [7].

Переконливо можна вказати лише на те, що соціальні
мережі розвиватимуться й надалі. Їхнім гіпотетичним вінцем
може бути інтеграція всього людства в єдину мережеву кон�
струкцію з непередбачуваними для її учасників наслідками.

М. Кастельс називає сучасне глобальне суспільство сус�
пільством мережевих структур, підкреслюючи їх всеосяж�
ний та визначальний характер. Іншими словами, "влада
структури виявляється сильніше структури влади" [8]. Цей
американський соціолог визначає глобалізацію як нову кап�
італістичну економіку, якій властиві такі характеристики,
як інформація, інформаційні технології та мережеві
структури. Особливістю сучасного суспільства, у тракту�
ванні М. Кастельса, є не стільки домінування інформації,
скільки перетворення варіантів її використання за допомо�

гою глобальних мережевих структур, що витіс�
няють традиційні форми економічних та інших
взаємин.

Слід вказати на аспект прояву соціальних
мереж, що має негативне трактування з боку
організаторів економічної діяльності. Підрахо�
вано, що відволікання працівників у робочий час
на соціальні мережі коштує економіці США
$650 млрд на рік, у розрахунку на одну компа�
нію це $4452 [9]. Проте подібні негаразди на�
вряд чи зупинять подальший "планетарний
марш" соціальних мереж в умовах глобалізова�
ної економіки.

ВИСНОВКИ
Сучасна стратегія маркетингу спрямована

на залучення й утримання клієнтів, знаходжен�
ня можливостей збільшення обсягу продажів
товарів й послуг. Бізнес, що діє в умовах глоба�
лізованого світу, більше ніж будь�коли зацікав�
лений у перетворенні потенційних клієнтів у
реально існуючих. Саме тому соціальні мережі
розглядаються як один з головних чинників
впливу на бізнес.

Мета ведення бізнесу в соціальних мережах
є двоякою: а) досягнення конкурентної перева�
ги за рахунок покращення обслуговування
клієнтів, оптимізації бізнес�відносин з партне�
рами та ведення інформаційної війни проти кон�
курентів; б) формування платформи інформа�
ційного протекціонізму, яка має визначати по�
ведінку споживачів, способи ведення бізнесу,

змінювати структуру ринків за допомогою більш активної
присутності економічного суб'єкта в інтернет�просторі, що
співпадає з фізичним середовищем поширення товарів та по�
слуг.

Виходячи з цього, головним завданням підприємців та
компаній стає необхідність використання соціальних мереж
з метою інтенсифікації домінантних складових електрон�
ного бізнесу (розширення ринків, оптимізації бізнес�про�
цесів, повернення вкладених коштів із належною окупні�
стю).

Соціальні мережі можуть стати (і вже стають) дзерка�
лом компаній в нову епоху соціально�орієнтовного марке�
тингу, де основною парадигмою ведення бізнесу є соціаль�
на орієнтація або формування та використання в своїх інте�
ресах великих соціальних груп — покупців, споживачів —
свідомість яких формується й невпинно коригується відпо�
відно до інтересів економічного суб'єкта.
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Місце у 
рейтингу Соціальна мережа Характеристика мережі 

1.  connect.ua Відео, фото, музика, знайомства, новини
2.  profeo.ua Спілка професіоналів 
3.  rubalka.com Рибалка, полювання 
4.  science-community.org Вчені 
5. politiko.com.ua Політика 
6. prweb.com.ua Журналісти та РR-фахівці 
7. papamama.com.ua Батьки 
8. café.beeline.ua Абоненти Beeline 
9.  friends.ua Друзі, форуми, блоги 
10. my.most.ua Спілкування за інтересами 
11. tuse.ua Форуми, спілкування 
12. people.ukrhome.net Автомобілі, нерухомість 
13.  indonbass.com.ua Знайомства, спілкування 
14. nafrontizmin.com Зміни в Україні 
15. beta.enetri.com Технології, програмування 
16. folk.in.ua Блоги, спілкування 
17.  autovisio.com.ua Автомобілі 
18. mycontact.com.ua Енергодарський чат 
19. strelka.com.ua Заклади у містах 
20.  ua.partnersinlearningnetwork.com Педагоги, освіта 
21. social.azov-media.com Українське Приазов’я 
22. oceni.com.ua Товари, виробники, користувачі 

Таблиця 3. Рейтинг і характеристика українських соціальних мереж
станом на 01.01.2010 р.

Джерело: [5].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Орендні відносини на сучасному етапі розвитку

сільськогосподарського виробництва відіграють важли�
ву роль у зв'язку з їх платним переходом від одного влас�
ника та користувача до іншого, зі збереженням цільо�
вого призначення, та формують основу земельно�май�
нового ринку. Передовий досвід орендних відносин
свідчить, що їх нормативне врегулювання сприяє ефек�
тивному використанню засобів. Привабливість оренд�
них земельних відносин полягає в тому, що вони дозво�
ляють сільськогосподарським підприємствам збільши�
ти розміри землекористування, власникові одержати
гарантований дохід від своєї власності і реалізувати своє
право власності на землю та майно.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам становлення та ефективного функціо�

нування аграрних підприємств, заснованих на приватній
формі власності, становленню та розвитку орендних
відносин на засадах ринкової економіки присвячені
праці багатьох вчених, таких як В. Амбросова, Н. Га�
ваєва, П. Гайдуцького, А. Данкевича, О. Єрмакова,
М. Ібатуліна, І. Іванюка, С. Кваші, І. Кіщака, М. Корит�
ника, П. Макаренка, М. Маліка, В. Месель�Веселяка,
П. Саблука, Ю. Сотникова, К. Утенкової, М. Федорова,
І. Червена, О. Шебаніної, О. Шпикуляка, О. Шпичака,
П. Юхименка, В. Юрчишина та інших вчених.

Проте, незважаючи на досить значну кількість нау�
кових праць та розробок, коло питань, пов'язаних з
трансформаційними процесами становлення агрофор�
мувань ринкового спрямування та ефективного викори�
стання ними орендних відносин, знаходиться в динамі�
чному стані і потребують подальших поглиблених дос�
ліджень, що і зумовлює актуальність обраного напря�
му наукового дослідження.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета статті полягає у розробці теоретико�методо�

логічних аспектів розвитку орендних відносин викори�
стання земель сільськогосподарського призначення та
майна у процесах трансформації аграрних формувань.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Частка орендованих сільськогосподарських угідь у
вітчизняних агроформуваннях на сьогоднішній день ста�
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новить більше 90%. Результати дослідження ретроспек�
тиви та світового досвіду розвитку орендних відносин
дозволили розвинути поняття їх сутності та засвідчи�
ли, що усі видатні аграрні реформи орієнтовані на за�
безпечення свободи дій та створення умов для ефектив�
ного господарювання на основі права приватної влас�
ності на засоби виробництва, результати праці та одер�
жання доходів. Світовий досвід стану орендних відно�
син свідчить, що державна політика у цій сфері спрямо�
вується на становлення цивілізованих орендних відно�
син: обгрунтованих розмірів орендної плати, укладан�
ня довготермінових орендних договорів, дотримання
договірних зобов'язань. У практичному плані реаліза�
ція орендних відносин спрямовується і забезпечує соці�
ально�економічну результативність між орендарями та
орендодавцями.

Системний підхід до дослідження дозволив виділи�
ти першочергові і визначальні складові ефективного
розвитку орендних відносин: площа угідь на ринку орен�
ди землі; типи оренди на основі участі; термін оренди;
вид і розмір орендної плати; державна політика та нор�
мативно�правове забезпечення (рис. 1).

Відзначимо, що розвиток орендних відносин і некон�
трольованість процесів оренди землі стосовно раціо�
нального її використання та охорони, безумовно, по�
требує державного врегулювання. Тут держава через за�
конодавчі та нормативні акти покликана регулювати цей
ринок, об'єктами якого виступають земельні ділянки та
права на господарське використання яких готові нада�
ти їхні власники. Специфічність ринку оренди земель
сільськогосподарського призначення полягає в тому, що
об'єктами оренди виступають не лише земельні ділянки
з чітко встановленими на місцевості межами, а в значній
частині — земельні частки (паї), що не виділені в натурі.
Наслідками невиділення земельних часток у натурі є
одержання орендарем земельного комплексу, який по�
ділений на паї шляхом часткового оформлення дого�
ворів оренди.

Внаслідок цього орендодавець не в змозі законодав�
чо відстоювати свої земельні інтереси й недоодержує
гарантованої державної орендної плати за використан�
ня орендарем земельних паїв без договорів оренди [1].

У відповідності до зазначеного, перспективи альтер�
натив та ризиків розвитку земельних відносин щодо
оренди земельних ділянок можливі за такими напряма�
ми (рис. 2).
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Оренда землі є і залишається традиційним спо�
собом експлуатації земель у сільськогосподарсько�
му виробництві. В якості об'єктивного критерію
визначення розмірів орендної плати за землю вис�
тупає грошова оцінка земель, в основу розробки

якої покладено рентний дохід від земельної ділян�
ки.

 Розглянуте дає підстави стверджувати, що оренда
є найбільш дієвим механізмом у частині організації та
функціонування ринку земель сільськогосподарського

Рис. 1. Складові оренди сільськогосподарських земель

Джерело: авторська розробка.
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Рис. 2. Альтернативи та ризики здійснення запланованої операції з перспективи земельноUорендних відносин

Джерело: авторська розробка.
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призначення. Запровадження ефективних земельних
орендних відносин зі збереженням переважної кількості
земель сільськогосподарського призначення у дер�
жавній власності дає змогу запобігти дробленню зе�
мельних ділянок, резервувати землі для суспільних по�
треб, уникнути надмірної концентрації землі в одного
власника. Досвід країн з розвинутими економічними
відносинами, в тому числі орендними, має важливе зна�
чення для України, де в результаті здійснення аграрної
реформи понад 6,8 млн селян отримали у власність зе�
мельні частки (паї) та земельні ділянки загальною пло�
щею 21 млн га, з яких 74% передано в оренду господарсь�
ким формуванням ринкового спрямування.

Ефективне використання цього ресурсу на рівні дер�
жави відповідно потребує належного нормативно�пра�
вового забезпечення та його практичної реалізації.

Оцінка розвитку та визначення ефективності орен�
дних відносин потребує врахування нормативно визна�
чених (площа ділянки; процентна ставка орендної пла�
ти; нормативна оцінка вартості земельної ділянки) та
розрахунково�прогнозних (термін дії договору оренди;

кількість укладених договорів оренди земельної ділян�
ки; обсяг виробництва валової продукції підприємством;
можливість виникнення форс�мажорних обставин) фак�
торів, що впливають на визначення розміру орендної
плати за орендовану частку.

Відносини власності виступають каркасом будь�якої
економічної системи, тому в господарському праві ос�
новне місце займають закони й інші нормативні акти,
прямо або опосередковано пов'язані з відносинами влас�
ності. Доведено, що організаційні заходи та норматив�
но�правове забезпечення проведення аграрної рефор�
ми створили певні умови розвитку ринкових відносин
на селі, становлення агроформувань, які у своїй вироб�
ничій діяльності використовують земельні та майнові
паї, що передані їм в оренду колишніми членами колек�
тивних сільськогосподарських підприємств.

Серед основних якісних змін у сфері аграрного ви�
робництва — трансформація форм господарської діяль�
ності сільськогосподарських виробників (рис. 3). Серед
організаційно�правових форм господарювання та підпо�
рядкування в Миколаївські області найбільшу питому

вагу займають фермерські господарства: більше
85%; приватні підприємства: 5,1—5,4%; товари�
ства з обмеженою відповідальністю: 3,5—3,6%;
акціонерні товариства: 1,3—1,8.

Одним із важливих аспектів надійності
взаємопорозуміння партнерів в орендних від�
носинах є відповідальність орендаря за вміле та
господарське використання орендованої землі,
підтримання її продуктивної сили та ефектив�
не використання матеріально�технічних ре�
сурсів, що найповніше проявляється через по�
вноту і своєчасність проведення розрахунків за
оренду.

Механізм орендних відносин в аграрній
сфері розглядається як система організаційно�
правових і соціально�економічних відносин, що
спрямована на ефективне їх використання та
реалізується через функції оренди [2]. Функ�
ціональним призначенням земельних часток та
майнових паїв є задоволення життєво важли�
вих потреб тієї категорії сільського населення,

Рис. 3. Трансформація сільськогосподарських формувань

Джерело: авторська розробка.
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яке виступає орендодавцем даних об'єктів
господарської діяльності. За результата�
ми дослідження, функціонально�цільове
призначення оренди землі та майна має
розглядатися з позицій функцій, власти�
вих земельно�майновим орендним відно�
синам і конкретно�цільовому сутнісному
прояву кожної з них.

Функції, які характеризуються соц�
іальною відповідальністю, відкривають
можливості системної розбудови земель�
но�майнових орендних відносин та на цій
основі підвищення їх суспільно�економі�
чної результативності. Цільовими функ�
ціями земельно�майнових орендних
відносин є такі: організаційна, підприєм�
ницька, партнерська, управлінська, еко�
номічна, соціальна, суспільна та психоло�
гічна.

Синергетичний ефект їх комплексної
реалізації дозволяє досягти доскона�
лості розвитку земельно�майнових орен�
дних відносин, адже результати діяль�
ності орендаря формують основу соц�
іальної економічної стабільності. У су�
купності всіх цих функцій завдан�
ня оренди полягає не тільки в ефек�
тивному розв'язанні соціально�
економічних завдань сільського
господарства, а й у дотриманні но�
вих підходів до господарювання,
завдяки чому можливо прискорити
соціальну та економічну відбудову
села (рис. 4).

Як свідчать авторські дослід�
ження, поєднання в одній особі
власника і користувача основних за�
собів, сприяє підвищенню інтенсив�
ності процесу оновлення матеріаль�
но�технічної бази підприємств за
рахунок фонду відтворення основ�
них засобів. Оцінка ефективності
використання орендованого майна
грунтується на визначенні факторів
впливу, критеріїв ефективності та
оцінки умов оренди майна (рис. 5).

Підвищення ролі земельних пла�
тежів та проведення розрахунків за
оренду майна за своїм функціональ�
ним призначенням має тенденцію до
зростання, оскільки збільшення
розміру орендної плати сприяє по�
кращенню матеріального становища
орендодавців і, як наслідок, стабілі�
зації соціально�економічної ситу�
ації в сільській місцевості.

Стабільний розвиток та ефек�
тивне функціонування аграрного сектора економіки
потребує створення довгострокового розвитку галузі,
передбачає і потребує використання наявного світо�
вого та вітчизняного досвіду забезпечення здійснен�
ня земельно�майнових орендних відносин та їх опти�
мізації. Проведені дослідження у цій сфері засвідчи�
ли можливість розвитку земельних орендних відно�
син за варіантами, які можуть бути використані у
практичній діяльності суб'єктів господарювання (рис.
6).

ВИСНОВКИ
Отже, наведені дослідження дозволяють сформу�

лювати узагальнення щодо перспективного розвитку
орендних відносин, що передбачає необхідність рівних
умов для оптимального функціонування підприємств
усіх форм власності, врахування факторів та параметрів,

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефективність використання орендованого майна 

Оцінка виконання умов 
оренди майна Фактори впливу 

- використання майна в 
господарській діяльності; 
- дохідність та 
прибутковість діяльності 
орендаря; 
- фінансова незалежність 
та платоспроможність; 
- своєчасність розрахунків 
по орендній платі; 
- збереження майна в 
натуральному та 
вартісному вираженні; 
- своєчасне відновлення 
майна 

Критерії  ефективності 

- аналіз фінансового стану; 
- аналіз результатів 
економіко-виробничої 
діяльності; 

- аналіз ефективності 
експлуатації орендованих 
об’єктів  

-  оцінка ризиків 
- аналіз якості управління 

- державне 
регулювання; 

- природно-
екологічні; 

- ринкові; 
- економіко-
виробничі; 

- соціальні 
(людські) 

Рис. 5. Оцінка ефективності використання орендованого майна

Джерело: розробка автора.

які дозволяють визначити розмір орендної плати за зе�
мельну ділянку; сприятливої державної фіскальної по�
літики стосовно суб'єктів господарювання, які здійсню�
ють діяльність по розрахунках за орендовану землю
відповідно до кращих світових традицій.
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1. Кіщак І.Т. Нормативно�правове забезпечення

реалізації земельно�орендних відносин у сфері АПК /
І.Т. Кіщак, І.П. Саваріна // Сучасний вимір держави і
права: зб. наук. праць міжнар. наук.�практ. конф. /
ОНЮА. — Миколаїв, 2008. — С. 148—157.

2. Кондрюк Л.В. Облік оперативної оренди в
сільському господарстві України: автореф. дис. … канд.
екон. наук: 08.06.04 / Л.В. Кондрюк; Нац. наук. центр
"Ін�т аграр. економіки" УААН. — К., 2004. — 23 с.
Стаття надійшла до редакції 19.11.2012 р.

Рис. 6. Варіанти реалізації операцій з використання земельних часток (паїв)

Джерело: розробка автора.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інтенсивне використання природно�ресурсного по�

тенціалу для економічного і соціального розвитку без
дотримання екологічних вимог призвело до значного
зниження їх природних властивостей.

Ерозія грунтів, забруднення водних ресурсів, зни�
щення лісових ресурсів, забруднення довкілля відхода�
ми призвело до підвищення рівня негативного впливу на
навколишнє середовище, що, в свою чергу, спричиняє
зростання екологічних ризиків для суспільства.

Нераціональне використання природно�ресурсного
потенціалу спричинили порушення збалансованості
економічних, природних і людських ресурсів, тому особ�
ливо актуальним постає завдання еколого�орієнтовано�
го розвитку регіону.

На нашу думку, подальший зрівноважений розвиток
аграрного сектора потрібно активізувати не лише на
економічних і соціальних засадах, а і через використан�
ня сукупного природно�ресурсного потенціалу, залуча�
ти екологічні аспекти. Еколого�орієнтований підхід
грунтується на збереженні соціо�еколого�економічної
системи з урахуванням регіональної політики

Таким чином, для зрівноваженого розвитку аграр�
ного сектора, для покращення економічної і екологіч�
ної ситуації потрібна дієва регіональна політика.
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У статті обгрунтовані особливості розвитку регіональної політики для поліпшення економічної та

екологічної ситуації в аграрному секторі. Розкрита сутність еколого>орієнтованого підходу для збере>

ження еколого>економічної системи з урахуванням регіональної політики. Розкрита сутність врівнова>

женого розвитку аграрного сектора.

In the article the features of the development of regional policy to improve the economic and environmental

situation in the agricultural sector. The essence of ecological>oriented approach for the conservation of

ecological and economic systems with regional policy. The essence of the balanced development of the

agricultural sector.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню регіональної політики задля покра�
щення економічної і екологічної ситуації в країні при�
діляється велика увага науковців. Значний внесок у да�
ному контексті зроблено вітчизняними науковцями, а
саме: Б. Борисов, І. Вахович, З. Герасимчук, О. Демчен�
ко, І. Каменська, Ю. Коваленко, С. Шостак, І. Ярова та
інші. Питання еколого�економічного і зрівноваженого
розвитку через оптимізацію використання природно�
ресурсного потенціалу розглядались у наукових пуб�
лікаціях таких вітчизняних вчених, як В. Борисової,
О. Вишневської, В. Горлачука, С. Дорогунцова, Б. Да�
нилишина, Л. Мельника, А. Сердюк, П. Саблука, В. Сав�
чука.

ФОРМУВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Враховуючи актуальність питання у досягненні
зрівноваженого розвитку виникає необхідність по�
єднання теоретичних основ і практичних рекомендацій
щодо виявлення напрямів поєднання економічних і еко�
логічних переваг для аграрного сектора.

Отже, природоохоронна регіональна політика по�
винна діяти і формуватися через впровадження ресур�
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созберігаючих технологій, тому галузь охорони навко�
лишнього середовища повинна мати тісний зв'язок із
соціальною відповідальністю аграрного бізнесу.

Метою нашого дослідження є обгрунтування особ�
ливостей розвитку еколого�орієнтованої регіональної
політики з метою покращення економічної і екологіч�
ної ситуації в регіонах, виявлення напрямів щодо забез�
печення економічних і екологічних переваг, збережен�
ня природного потенціалу сільських територій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розвиток сільських територій країн Європейського
Союзу свідчить про інші орієнтири у розвитку аграрно�
го сектора. Основним пріоритетом ресурсозбереження
є реалізація системних природоохоронних заходів. Дер�
жавним сектором жорстко регулюються обсяги вироб�
ництва окремих видів сільськогосподарської продукції
для мінімізації перевиробництва і еколого�економічне
використання ресурсів на сільських територіях [1].

Важливий вплив здійснюють і затверджені складові
Кіотского Протоколу, відповідно до якого на держав�
ному рівні регулюється усі шкідливі викиди і для кож�
ної екосистеми створюється власна економіко�органі�
заційна система екологічного регулювання. Дана сис�
тема створюється для розробки і забезпечення реалі�
зації програм з відновлення і зберігання екосистем, а,
відповідно, природних ресурсів, які не потрапляють під
юрисдикцію окремих держав світу, — це ресурси світо�
вого океану і космічний простір, які здійснюють свій
вплив на природно�кліматичні зміни в окремих регіонах
світу, останнім часом переважно негативні [2].

Забезпечення дієвості і ефективності формування і
реалізації екологічної політики зрівноваженого розвит�
ку держави можливе за рахунок запровадження вива�
женої фінансової політики. Вона здійснюється за до�
помогою організаційно�фінансового механізму приро�
докористування і передбачає надходження фінансових
ресурсів в економіку, соціальну і екологічну сферу на
основі наповнення бюджету, нарощування фінансово�
го потенціалу регіону і прискорення його розвитку. Та�
ким чином, ресурсно�екологічні цілі, імперативи і пріо�
ритети повинні входити у організаційно�фінансовий
механізм для того, щоб стимулювати всі об'єкти госпо�
дарського комплексу і перевести його на модель зрівно�
важеного і еколого�безпечного функціонування і роз�
витку. Якщо в екологічних показниках будуть врахову�
ватися всі види витрат природних ресурсів і негативний
вплив забруднень на природу, а також величина шкоди,
яка завдається природі, економіці, суспільству на всіх

стадіях виробництва і споживання, плюс усі види еко�
логічних витрат, то економіка і екологія не будуть зна�
ходиться в антагоністичних взаємовідносинах [3].

На нашу думку, нові стандарти до еколого�економ�
ічного, зрівноваженого розвитку аграрного сектора ма�
ють тісний зв'язок із фінансуванням системи сфери при�
родокористування, що є складовою комплексу інно�
вацій.

На думку Н.М. Сіренко, для комплексного впливу
державного регулятора на модель інноваційного роз�
витку ефективним є створення зон економічної актив�
ності, які здатні поєднувати потенціал університетів,
науково�дослідних структур, товаровиробників і інфра�
структурних організацій як на загальнодержавному, ре�
гіональному, так і на міжнародному рівнях [4].

Відповідно до прийнятої Стратегії інноваційного
розвитку України на 2010—2020 роки, за умов глобалі�
заційних викликів створення системи інвестування інно�
ваційної діяльності, у тому числі наукової, яка відпові�
датиме сучасним вимогам ринкової економіки і забез�
печить фінансову підтримку наукової і інноваційної
діяльності, достатньої для досягнення результатів світо�
вого рівня, має базуватися на принципах [5]:

— чіткої диверсифікації джерел і механізмів фінан�
сування залежно від етапів інноваційного процесу;

— використання переважно конкурсних (конкурен�
тних) механізмів інвестування у наукову і інноваційну
діяльність;

— раціонального використання прямих і опосеред�
кованих способів інвестування у наукову і інноваційну
діяльність;

— орієнтації державних інвестицій у науку і інно�
вації на стимулювання або активізацію залучення недер�
жавних коштів, особливо заощаджень громадян.

Цей перелік прикладів можна розширити, додавши
до них принцип пріоритетності фінансування державою
фундаментальних наукових досліджень, принцип струк�
турності джерел фінансування у розрізі стратегічних
пріоритетів інноваційного розвитку країни, принцип
державного стимулювання інвестицій в розвиток інно�
ваційної інфраструктури, принцип державного регулю�
вання системності здійснення інвестицій в усі сфери сус�
пільного життя, принцип пріоритетності державного
фінансування екологічних програм, програм щодо за�
безпечення національної, продовольчої, демографічної,
енергетичної, інформаційної безпеки і людського роз�
витку [4].

Таким чином, саме запровадження таких принципів
додадуть результативності на цінні орієнтири щодо дер�
жавного регулювання природоохоронної діяльності не
тільки з економічної точки зору, а і з екологічної.

У національній економіці України державні цільові
програми використовується не у повній мірі, особливо
щодо стимулювання екологічно орієнтованої іннова�
ційної діяльності. Існує гостра необхідність їх перегля�
ду щодо зрівноваженості і уникнення повторів, змен�
шення кількості і укрупнення задля досягнення мети
формування екологічно збалансованої економіки, у
тому числі регіональної (рис. 1).

Регіональна економічна політика надає переваги
щодо розвитку конкретних галузей і видам діяльності
аграрного сектора. Залежно від поставленої загальної
мети, рівня управління тими чи іншими видами діяль�
ності, вона встановлюється як на державному, так і на
регіональному рівнях управління.

На нашу думку, одне із особливих місць у системі
розвитку регіональної політики займає організаційно�
економічний механізм регулювання розвитку регіонів,
який включає широкий спектр особливостей кожної
території і їх економічні важелі, а саме: розробка і
фінансування державних і регіональних програм, інве�
стування, дотації, кредитування тощо.

Особливість сучасного етапу господарського роз�
витку в аграрному секторі є формування концепції про
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Рис. 1. Динаміка видатків по Україні на заходи щодо
виконання державних цільових програм на дослідження

та прикладні розробки

Джерело: побудовано автором за даними [6].
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тісний взаємозв'язок між економічним і екологічним
добробутом.

Отже, на державному рівні необхідно забезпечити
гармонійну взаємодію суспільства і природи, ефектив�
ну охорону і відтворення природних ресурсів для забез�
печення зрівноваженого розвитку аграрного сектора.

Метою еколого�економічного інвестування, спря�
мованого на підвищення економічної ефективності ве�
дення сільськогосподарського виробництва з урахуван�
ням екологічних інтересів є перехід системи аграрного
виробництва на якісно новий рівень, що відповідає су�
часним вимогам розвитку суспільства. Якість такого
переходу є кількісним нагромадженням якісних змін у
елементах системи екологізації агровиробництва, нове
структурне поєднання яких у їх взаємозв'язку і взає�
модії призведе до більш дієвого способу природокори�
стування в галузі [7].

Одним із перших запроваджень еколого�економіч�
них інструментів є механізм сплати за забруднення на�
вколишнього середовища. Вперше в Україні введено
плату за використання земельних, рекреаційних і лісо�
вих ресурсів, спеціальне використання прісних водних
ресурсів, спеціальне використання тваринного світу та
інше. Стимулююча функція цих штрафних санкцій по�
лягає у тому, щоб запобігти виснаженню природних
ресурсів і припинити безоплатне використання навко�
лишнього середовища.

На сьогодні Україна знаходиться на стадії розвит�
ку з питань природоохоронної діяльності. Екологічні
питання стають перешкодою в економічному розвитку,
вони є невід'ємною частиною політики і управління,
адже система символічних штрафів за порушення стану
довкілля не призвела до покращення природоохорон�
ної діяльності.

Якщо звернути увагу на досвід інших країн, то вони
створювали комплекс законодавчих актів і правових
інструментів, які постійно вдосконалювалися і включа�
ли охорону навколишнього середовища. Але основна
увага приділялася правовим і адміністративним методам
охорони природних ресурсів і економічним важелям.

Історично наша країна досягла періоду, коли роз�
виток цивілізації зумовив необхідність розглядати еко�
логічні питання з наукової точки зору, приділяючи ува�
гу впливу господарської діяльності на природу і зворот�
ний вплив негативних змін навколишнього середовища
на людину і її життєдіяльність.

ВИСНОВКИ
Основні зусилля були зосереджені на економічно�

му зростанні, але негативні наслідки нераціонального
використання природних ресурсів відчуваються на гло�
бальному рівні, це стосується спустошення значних
площ, погіршення родючості грунтів, хімічне забруднен�
ня водойм, зміни клімату.

Отже, екологічна політика аграрного виробництва
повинна бути спрямована на досягнення зрівноважено�
го розвитку і реалізацію комплексного підходу до вир�
ішення екологічних питань з урахуванням економічних
і соціальних завдань, а також поглиблювати співпрацю
з державними органами влади як на рівні держави, так і
на рівні регіонів. Збалансований зрівноважений розви�
ток формує екологічну рівновагу, тому держава повин�
на обирати свій шлях розвитку регіональної дієвої пол�
ітики з мінімальною загрозою для суспільства.

Саме тому еколого�орієнтова регіональна політика
повинна злагоджено орієнтуватись на реалізацію дер�
жавних і регіональних програм природоохоронного
рівня і практична реалізація їх повинна здійснюватись
за достатністю фінансування. Саме такий підхід надасть
можливості вирішувати екологічні, соціальні і еко�
номічні питання на регіональному рівні і позитивно
вплине зрівноважений розвиток аграрного сектору, а
обгрунтування і реалізація еколого�орієнтованого
підходу забезпечить раціональне і ефективне викорис�

тання природно�ресурсного потенціалу аграрного сек�
тора регіону.
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ВСТУП
Деградація та погіршення функціонування глобаль�

них природних екосистем — одна з найбільш значущих
проблем, що стоять сьогодні перед людством. Вже за�
раз окремі екосистеми надають послуги суспільству на
межі своїх можливостей. Передбачається, що в найб�
лижчі роки екосистемні послуги будуть використову�
ватись більш інтенсивно, та одночасно будуть знаходи�
тися під негативним впливом антропогенних факторів.
Враховуючи це, виникає необхідність у розробці та зас�
тосуванні нових організаційно�економічних механізмів
управління екосистемами, а також формуванні нових
підходів до використання екосистемних послуг. Про�
блеми дефініції екосистемних послуг та невизначеність
методичних інструментів їх оцінки та обліку обумовлю�
ють складність процесу їх класифікації. Разом з тим,
окремі категорії можуть бути віднесені до різних груп
екосистемних послуг, кордони, які проходять між по�
тенційними групами екосистемних послуг, є нечіткими.
Розвиток концепції екосистемних послуг обумовив по�
яву різних теоретико�методичних підходів до класифі�
кації екосистемних послуг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Науково�практичні підходи до систематизації, ти�

пології та класифікації екосистемних послуг дослідже�
но в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених�
економістів: С. Арєстов, Бас Т., Дж. Бішоп, С. Бобиль�
ов, Т. Браун, О. Веклич, Р. Грут, Г. Дейлі, Д. Загвойська,
Р. Констанца, Г. Моткін, Р. Паджіола, Р. Перелет, О. Ру�
бель, І. Сотник, В. Степанов, Дж. Фарлей, К Уолес та
інших.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є аналіз існуючих науково�прак�

тичних підходів до визначення різних видів екосистем�
них послуг, а також розроблення основних принципів
та засад формування комплексної класифікації екоси�
стемних послуг за характерними групами ознак.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Найбільш поширеним науково�практичним підхо�

дом до класифікації екосистемних послуг, який ми мо�
жемо визначити як функціональний, є підхід, викорис�
таний при формуванні класифікації, наведеній у звіті
"Оцінка екосистем на порозі тисячоліття", він включає
наступні види екосистемних послуг: послуги забезпе�
чення, регулювання, культурні послуги, що впливають
безпосередньо на людей, та послуги підтримки, які не�
обхідні для генерування та підтримки інших функцій
[10]. У цьому звіті також запропонована й інша класи�
фікація екосистемних послуг як екосистемних послуг
згрупованих за місцем їх виникнення або за видом еко�
систем: морські, берегові, послуги внутрішніх вод, лісові
екосистемні послуги, островні екосистемні послуги, по�
лярні та горні екосистемні послуги; екосистемні послуг
культивованих та місцевих екосистем.

Звичайно, така класифікація є достатньо узагальне�
ною та не враховує окремих видів екосистемних послуг,
які складно віднести до будь�якого з окреслених видів.
Відтак, багатьма вченими наводяться класифікації, що
основані на модифікації функціонального підходу. На�
приклад, Л. Хайн об'єднав екосистемні послуги забезпе�
чення та послуги регулювання до одного виду послуг та
означив їх як регулюючі. Р. Грут трансформує наведену
класифікацію та виокремлює такі види екосистемних
послуг: продовольчі (вода, рибні та тваринні ресурси, ро�
дючі землі, органічні та неорганічні речовини для вироб�
ництва, торгівлі, будівництва та ін., лікарські рослини);
регулюючі екосистемні послуги (хімічна та фізична якість
води, контроль захворюваності, ерозійний контроль, ста�
білізація клімату; регулювання якості повітря, поглинан�
ня вуглецю, азоту тощо); інформаційні екосистемні по�
слуги (культурні, релігійні, історичні, збереження біорі�
зноманіття, рекреація та туризм), підтримка життя (фор�
мування умов життя людини у природному середовищі).
Дослідники з Австралії С. Корк та Д. Шелтон вважають
за доцільне виокремлювати, поряд з іншими, екосистемні
послуги стабілізації та регенерації [14].
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Р. Паджіола та Дж. Бішоп класифікують екосис�
темні послуги, враховуючи можливість їх використан�
ня та потенціал оцінки загальної економічної вартості
[3]. Зокрема, вони виокремлюють наступні їх категорії:
екосистемні послуги прямого використання (комерцій�
ного та некомерційного використання); непрямого ви�
користання (отримання знань та інформації, забезпе�
чення доходу, занятості, якості життя та отримання
бізнес�вигод); екосистемні послуги з відкладеними аль�
тернативними вигодами (рекреація, біорізноманіття,
зникаючі види); послуги, що не використовуються та не
мають можливості бути виміряні. Функціональну кла�
сифікацію екосистемних послуг наведено також у нау�
кових працях Й. Норберга, який поділяє їх за групами:
послуги, пов'язані з окремими біологічними видами, що
регулюють функціонування екзогенні види або нале�
жать до організації біотичних організмів [12]. М. Ци�
бульникова поділяє екосистемні послуги на наступні
види: послуги життєзабезпечення, регуляторні послу�
ги, ареалоутворюючі та культурні послуги [5].

Описову класифікацію екосистемних послуг наво�
дять К. Фолк та Ф. Моберг [11] та виокремлюють відпо�
відно: поновлювані ресурсні блага, фізичні структурні
послуги, біогеохімічні послуги, інформаційні послуги,
а також соціальні та культурні послуги.

Більшість науковців висловлюють точку зору, що
класифікація екосистемних послуг має включати більш
чіткі визначення та ознаки з метою точнішого розподі�
лу послуг за відповідними категоріями та подальшого
їх включення до системи національних рахунків та бух�
галтерського обліку. Так, зокрема, К. Уолес пропонує
власні визначення термінів та альтернативні підходи до
формування класифікаційних ознак за цінностями лю�
дей, відповідно до яких він виокремлює наступні групи
екосистемних послуг: захист від хвороб, паразитів, хи�
жаків; сприятливе фізичне та хімічне природне середо�
вище; доступні ресурси; соціокультурні послуги [15].
Однак, можна зауважити, що альтернативна класифі�
кація екосистемних послуг К. Уолеса дозволяє тільки
частково перегрупувати окремі екосистемні послуги, а
не визначити нові принципи їх систематизації.

Комплексна класифікація екосистемних послуг роз�
роблена у 2011 році міжнародним органом, який був
створений з метою модернізації системи еколого�еко�
номічного обліку статистичною комісією ООН та отри�
мав відповідну назву "Узагальнена Міжнародна Класи�
фікація Екосистемних Послуг" (Common International
Classification of Ecosystem Services, далі за текстом —
УМКЕП). У цій проектній класифікації Вебером сфор�
мована наступна ієрархічна структура [9]:

1) 3 напрями згуруповані за тематичними ознаками
екосистемних послуг;

2) 9 головних класів екосистемних послуг;
3) 23 групи екосистемних послуг;
4) 59 типів екосистемних послуг;
5) варіативна кількість субтипів екосистемних по�

слуг;
6) варіативна кількість індикативних вигод, отрима�

них від екосистемних послуг.
Так, наприклад, екосистемні послуги за економічним

спрямуванням включають 3 класи екосистемних послуг
(харчові екосистемні послуги, матеріали та енергію), ко�
жен із яких вміщує від двох до чотирьох груп екосистем�
них послуг та типів, субтипів екосистемних послуг, а та�
кож індикативних вигод, отриманих від екосистемних по�
слуг. У цілому, УМКЕП ідентифікувало та класифікувало
59 різних видів екосистемних послуг, що значно більше,
ніж в усіх попередніх дослідженнях. Наприкдад, Проект
ЮНЕП ООН "Eкономіка екосистем та біорізноманіття"
(2007) досліджують 22 екосистемні послуги, міжнародна
програма "Оцінка екосистем на порозі тисячоліяття" —
18, Р. Констанца — 17 екосистемних послуг.

З метою подальшого розвитку методичних підходів
до розвитку екосистемних послуг та доцільності її вклю�

чення до СНР та бухгалтерського обліку Р. Хайнс�Янг
та М. Потчін пропонують провести узгодження цієї кла�
сифікації з традиційними класифікаціями товарів та
послуг ООН (Загальної класифікації товарів та про�
дуктів CPC�V2, класифікацією індивідуального спожи�
вання за цілями COICOP) [9]. Сьогодні існує нагальна
потреба у розробці узагальнених методичних підходів
до систематизації екосистемних послуг, оскільки бага�
то країн розробляють власні класифікації екосистем�
них послуг, які характеризуються значними відміннос�
тями, спираючись на підходи, розроблені різними нау�
ковцями. Для вирішення цих задач, на наш погляд, кла�
сифікацію УМКЕП доцільно узгодити з національними
класифікаціями товарів та послуг, а також можливос�
тями національних статистичних агентств проводити
статистичне дослідження цих послуг.

У класифікаціях екосистемних послуг, розроблених
різними країнами та міжнародними організаціями, ви�
користовуються різні терміни. Так, Проект ЮНЕП
ООН "Економіка екосистем та біорізноманіття" визна�
чають "категорії екосистемних послуг", а статистичне
агентство Швейцарії визначає "вигоди за категоріями
екосистемних послуг", що класифіковані за наступни�
ми ознаками: здоров'я, безпека, продовольчі фактори
та природне біорізноманіття, яке є передумовою фор�
мування усього переліку потоків екосистемних послуг
[13].

Для включення екосистемних послуг у механізм
функціонування економічних суб'єктів доцільно визна�
чити екосистемні послуги як економіки суспільного сек�
тору. Усі види взаємодій між бенефіціарами та стейк�
холдерами екосистемних послуг можна досліджувати
через призму благ, права на які можуть бути обмінені.
Так, у економічних дослідженнях науковці класифіку�
ють екосистемні послуги за такими ознаками: за озна�
ками відчутності: матеріальні та нематеріальні екосис�
темні послуги; за ознаками терміну надання: довгост�
рокові та короткострокові; за ознаками взаємозаміню�
ваності та взаємодоповнюваності (компліментарності);
за ознаками утилітарності; за типом блага, що відрізня�
ються відповідно до можливості контролю цінності спо�
живачами (бенефіціарами); за ознаками винятковості та
конкурентності; потенціал "монетизації" екосистемних
послуг; екосистемні послуги та права власності і корис�
тування.

Досліджуючи екосистемні послуги, Дж. Фарлей та
Г. Дейлі використовують такі поняття, як винятковість
та конкурентність [8]. Властивість конкурентності ха�
рактеризує рівень конкуренції споживачів за споживан�
ня екосистемної послуги. Якщо споживання особою
одиниці певної екосистемної послуги (блага) позбавляє
інших людей від можливості спожити цю саму послугу,
то вона є конкурентною, і навпаки, неконкурентними є
такі екосистемні послуги, отримання вигод від спожи�
вання яких однією людиною містить в собі можливість
для інших людей отримання від цієї екосистемної по�
слуги таких самих вигод у тому самому відношенні. Тоб�
то будь�хто може користуватися благом, не заважаючи
іншим.

За такими ж ознаками винятковості та конкурент�
ності, Т. Браун та Й. Бергстром виділяють чотири ос�
новні категорії екосистемних послуг: чисті приватні бла�
га, чисті суспільні блага, приватні блага з відкритим до�
ступом та клубні блага (табл. 1).

Іноді екосистемні послуги та блага можуть зміню�
вати свої властивості, наприклад, право доступу на те�
риторію заповідника може частково стати конкурент�
ним благом з введенням контрольованих лімітів рекре�
аційних навантажень. Так, зокрема, на території пасо�
вищ НПП "Деснянсько�Старогутський заповідник"
(Сумська область) існує обмеження на випас худоби (го�
лова худоби на гектар на рік). Відтак, ця худоба автома�
тично позбавляє другої можливості на випас. Наприк�
лад, можливість збору грибів, лікарських рослин та ягід
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може набувати властивостей винятковості, а значить,
видозмінитися із загального блага на приватне благо
внаслідок впровадження квитків до лісу та створення
відповідної системи контролю на території НПП "Дес�
нянсько�Старогутський заповідник".

Властивість винятковості характеризує технічну
можливість виключити неплатника з процесу споживан�
ня екосистемної послуги (блага). Винятковими є такі
екосистемні послуги, володіння правом користування
якими людиною одночасно означає для нього мож�
ливість перешкодити усім іншим людям споживати ці
послуги. Невинятковими екосистемні послуги стають за
таких умов, якщо люди не можуть бути виключені зі
сфери його споживання. Як наслідок, важко або немож�
ливо визначити плату за користування такими невик�
лючними екосистемними послугами, якими можна ко�
ристуватися без прямої оплати. Якщо неплатник авто�
матично не допускається до споживання екосистемної
послуги, то вона є винятковою.

Невинятковими у споживанні є такі ресурси, для
яких не існує технологій або інституцій, які дозволяють
одній людині споживати корисні властивості з цього
ресурсу, усуваючи при цьому від споживання всіх інших
(клімат, захист від ультрафіолетового випромінювання).
Ніхто не може усунути інших від споживання таких еко�
системних послуг, як, наприклад, регуляція СО

2
, регу�

лювання клімату, водорегуляція [2].
Відтак, для вільного доступу екосиситемні послуги

повинні відповідати ознакам конкурентності та не ви�
нятковості, що зазвичай призводить до надмірного
споживання відповідного блага та потенційно можли�
вого виснаження природного капіталу, який забезпечує
отримання відповідних екосистемних послуг [6]. По�

єднання неконкуретності та невик�
лючності екосистемної послуги доз�
воляє відносити її до категорії чис�
тих суспільних екосистемних благ.
До приватних благ з відкритим дос�
тупом за наведеними ознаками нале�
жать приватні блага зі значними по�
зитивними зовнішніми ефектами.
Окремим видом екосистемних по�
слуг як виду благ є виключні клубні
екосистемні послуги, що мають об�
межений доступ потенційних спожи�
вачів, обумовлюючи необхідність
його включення до "умовних членів
клубу", зменшуючи індивідуальні
витрати таких членів на отримання
подібних клубних екосистемних по�
слуг.

Взаємозамінними екосистемними
послугами (субститутами) можна виз�
нати такі товари або послуги, які виз�
начатимуться споживачами як замін�
ники один одного. Мірою взаємозам�
інюваності двох благ є перехресна
еластичність попиту на них. Екосис�
темні послуги з високою мірою замі�
щення характеризуються високою
перехресною еластичністю попиту, а
екосистемні послуги зі слабкою взає�
мозамінюваністю мають низьку пере�
хресну еластичність попиту.

За визначенням Котко А., усі
цінності, пов'язані з тим або іншим об�
'єктом природного походження, мож�
на класифікувати на утилітарні, або
цінності руйнівного споживання (з
англ. consumptive uses) та ідеальні, або
цінності неруйнівного споживання (з
англ. non — consumptive uses) [3]. Відтак,
за визначенням цього дослідника ути�
літарні екосистемні послуги спожива�

ються при знищенні або істотному перетворенні об'єктів�
носіїв (споживання деревини, збір не деревної продукції
лісу, полювання, рибальство тощо), а ідеальні екосистемні
послуги, такі як задоволення від відпочинку на природі або
від відвідування місць культурної та релігійної спадщини,
навпаки, можуть споживатися повною мірою та постійно
лише за умови непорушності цілісності об'єктів�носіїв.

Проведений аналіз теоретико�медодичних підходів
до класифікації екосистемних послуг показує, що в існу�
ючих сьогодні зарубіжних та вітчизняних дослідженнях
відсутнє системне бачення усього різноманіття екосис�
темних послуг та існує відмінність наукових поглядів та
підходів до визначення класифікаційних ознак та розу�
міння сутності екосистемних послуг.

З цих позицій проблема створення та формування
узагальненої класифікації екосистемних послуг у сучас�
ному науковому просторі залишається достатньо гос�
трою та дискусійною як в економічній науковій думці,
так і в інших наукових сферах, які досліджують екосис�
темні послуги (біологія, фізика хімія, географія та ін.),
що обумовлено, перш за все, відносною новизною цієї
сфери наукового пізнання та практичної діяльності.

Для узагальнення та систематизації теоретико�ме�
тодичних підходів до визначення ознак функціонуван�
ня екоситемних послуг доцільно сформувати комплек�
сну класифікацію екосистемних послуг (табл. 2). У про�
цесі класифікації екосистемних послуг, на наш погляд,
доцільно використовувати як окремі критерії, так і гру�
пи ознак, які включатимуть: функціонально�регулятор�
ну групу ознак, групу екосистемних ознак, групу ознак
часу та організаційно�економічну групу ознак.

Функціонально�регуляторна група ознак екосистем�
них послуг містить такі класифікаційні ознаки: функціо�

Таблиця 1. Класифікація екосистемних послуг за ознаками конкурентності
та винятковості (за Т. Брауном)

Джерело: [7].

ВЛАСТИ-
ВОСТІ БЛАГ 

ВИНЯТКОВІСТЬ 
Види 

екосистем-
них послуг 

Висока винятковість 
екосистемних послуги 

Низька винятковість 
екосистемних послуг 

КОНКУРЕНТ
НІСТЬ 

Висока 
конкурент-
ність  
екосистем-
них послуг 

Чисті приватні блага: 
- невідновні екосистемні 
послуги (наприклад, корисні 
копалини, метали, мінерали), 
отримані на основі 
лімітованого доступу до 
окремих екосистем та 
визначеного права власності та 
(або) користування; 
- відновні екосистемні 
послуги, такі як вода, врожай, 
рибні ресурси, отримані на 
основі лімітованого доступу та 
визначеного права власності та 
(або) користування; 
- вигоди відновлення 
психологічного стану особи 
внаслідок активного 
відпочинку (рибальство, 
полювання), отримані на 
основі лімітованого доступу та 
визначеного права 
користування. 

Приватні блага з відкритим 
доступом: 
- відновні екосистемні 
послуги, отримані з екосистем 
з відкритим доступом та 
можливим визначеним правом 
власності (наприклад , вода, 
деревина, лікарські рослини 
тощо); 
- вигоди від рекреації з 
можливим з відкритим 
доступом до екосистем та 
визначеним правом власності; 
- екосистемні послуги, 
отримання вигоди від яких не 
регулюється відносинами 
власності, однак реалізується з 
врахуванням конкурентності 
(контроль ерозії грунту, 
природна очистка води).  

Низька 
конкурентні
сть 
екосистемн
их послуг 

Клубні (колективні) блага: 
- рекреаційні екосистемні 
послуги (наприклад, 
прогулянка пішки, насолода 
природою), які обумовлені 
лімітованим правом доступу 
до окремих екосистем. 

Чисті суспільні блага: 
- рекреаційні екосистемні 
послуги, отримання яких не 
обмежується правом власності 
та користування; 
- екосистемні послуги, 
отримані внаслідок існування 
визначеного температурного 
режиму та режиму вологості, 
які не є правом власності та 
користування; 
захисні екосистемні послуги 
через ультрафіолетове 
випромінення.
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нальне призначення; характер впливу споживання;
ступінь відчутності; рівень законності використання еко�
системних послуг. Однакові види функціональних послуг
екосистем, безумовно, мають суттєві відмінності від
стадій динаміки екосистем, причин такої динаміки еко�
систем, просторових ознак, розміру та типу екосистем.

Зокрема, за типом екосистем, можна виокремити не
тільки природні екосистемні послуги, а й антропогенно�
природні екосистемні послуги та антропогенні екосис�
темні послуги. Оскільки основною метою формування
концепції екосистемних послуг є необхідність їх включен�
ня в функціонування економічної системи, то класифіка�
ція екосистемних послуг має включати також групу орган�
ізаційно�економічних ознак, яка, на нашу думку, включає
групи екосистемних послуг за можливістю економічної
оцінки, способом оплати та форми власності екосистем�
них послуг, рівень винятковості та конкурентності.

Разом з тим, екосистемні послуги як економічна кате�
горія орієнтовані на задоволення потреб бенефіціарів.
Потреби бенефіціарів екосистемних послуг формуються
і розвиваються під впливом закону їх підвищення, який
керує закономірностями руху споживачів відповідних по�
слуг як окремих груп населення, так і суб'єктів економіки.
Для окремих видів екосистемних послуг попит з боку спо�
живачів змінюється відповідно до законів розвитку еко�
систем, зокрема для екосистемних послуг підтримки та
регулювання. Однак, для інших видів екосистемних послуг
трансформація потреб у них підпорядкована класичним
економічним закономірностям розвитку потреб, а саме: 1)
на кожному етапі суспільного розвитку потреби в конк�
ретних видах екосистемних послуг обмежені певним їх
набором. Тому існує суперечність між безмежністю роз�
витку потреб у конкретних екосистемних послугах у часі
та обмеженістю цих потреб на кожний конкретний момент
часу; 2) постійне збільшення обсягу потреб людини; 3)
зміни у структурі потреб бенефіціарів екосистемних по�
слуг, що обумовлені тенденціями соціально�економічно�
го розвитку, науково�технічного прогресу тощо [1].

З цих позицій, у класифікаційній групі ознак екоси�
стемних послуг можна виокремити види екосистемних
послуг: за типами бенефіціарів екосистемних послуг;
рівнем споживчої корисності екосистемних послуг; ви�
дами потреб людини (базовими та другорядними потре�
бами людини, за А. Маслоу). За рівнем споживчої ко�
рисності, на наш погляд, доцільно виокремити абстрак�
тно�корисні екосистемні послуги (екосистемні послуги
корисні для більшості суспільства); конкретно�корисні
екосистемні послуги (корисність окремої екосистемної
послуги для окремої особи); взаємозамінні екосистемні
послуги та взаємодоповнювані екосистемні послуги.
Поряд з цим, окремі екосистемні послуги мають гранич�
ну корисність, а інші екосистемні послуги загальну ко�
рисність. Проте, формулювання цих видів корисності
для екосистемних послуг слід визначати в кожній ситу�
ації окремо для різних типів екосистем, стадій динамі�
ки екосистем, а також видів економічної діяльності та
кількості і структури бенефіціарів екосистемних послуг.

Екосистемні послуги формують добробут населен�
ня та обумовлюють ефективність функціонування
суб'єктів різних сфер економіки. Відтак, відповідно до
проведеного нами експертного дослідження значущості
екосистемних послуг, можна визначити види екосис�
темні послуги за рівнем їх внеску: екосистемні послуги
доцільно визначити як ключові в добробуті населення
та ефективності діяльності економічних суб'єктів при
їх внеску більше 50 %; вагомі — від 30 % до 50 %; суттєві
— від 15 % до 30 %; мінімальні — до 15 % добробуту
населення та ефективності економічних суб'єктів.

ВИСНОВКИ
Представлену класифікацію за запропонованими

групами ознак можна в подальшому використовувати
для формування науково�практичних методичних
підходів до управління та аналізу екосистемних послуг.

Так, потреба створення узагальненої класифікації еко�
системних послуг детермінована деякими причинами.
По�перше, така класифікація дозволить системно заф�
іксувати всі проекції багатогранної економічної кате�
горії екосистемних послуг; по�друге, така класифікація
дозволить у майбутньому визначити передумови для
більш ефективної економічної оцінки та виявлення тен�
денцій розвитку класифікованих екосистемних послуг,
а також визначити потенціал включення різних видів
екосистемних послуг до діяльності економічних су�
б'єктів.
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ВСТУП
Розвиток ринкової економіки в Україні зумовлює

поглиблене вивчення проблем фінансів суб'єктів підпри�
ємницької діяльності. Ефективна організація та функ�
ціонування фінансів підприємства впливають на рівень
державних фінансів (наповнюваність державного і
місцевих бюджетів, позабюджетних фондів) і на еконо�
мічне зростання взагалі. Особливе місце при цьому зай�
має ефективне управління формуванням та використан�
ням капіталу, що дозволяє забезпечити фінансову
стабільність підприємства та необхідний рівень прибут�
ковості.

Капітал — основна категорія ринкового суспільства,
яка постійно перебуває у русі. Як головна економічна
база створення і розвитку підприємства, капітал у про�
цесі свого функціонування забезпечує інтереси держа�
ви, власників і персоналу. Капітал підприємства харак�
теризує загальну вартість у грошовій, матеріальній і не�
матеріальній формах, інвестовану у формування його
активів. Серед чинників виробництва — капіталу, мате�
ріальних і трудових ресурсів, капітал відіграє пріори�
тетну роль [1].

Структура капіталу використовується для того, щоб
визначити пропорції між різними джерелами, які
підприємство використовує у своїй діяльності і визна�
чається співвідношенням боргів і власного капіталу
підприємства. Таким чином, структура капіталу визна�
чає шлях одержання підприємством довгострокових
фінансових ресурсів.

УДК 336.647

М. С. Федоренко,
студентка, Київський Національний Університет ім. Т. Шевченка

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ

ПІДПРИЄМСТВА ПАТ "ДАК "АВТОМОБІЛЬНІ

ДОРОГИ УКРАЇНИ"

EFFICIENCY OF CAPITAL COMPANY PJSC "SAC "MOTOR ROADS OF UKRAINE"

Дана стаття присвячена дослідженню та аналізу капіталу підприємства. Об'єктом дослідження є

підприємство ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України". Предмет дослідження — теоретичні та прак>

тичні аспекти функціонування підприємства на території України. На підставі проведеного дослідження

запропоновано шляхи вдосконалення структури капіталу та напрями використання капіталу на

підприємстві.

This paper focuses on the study and analysis of capital. The object of the research paper is an enterprise JSC

"State JSC" Motor Roads of Ukraine". Purpose of the study — theoretical and practical aspects of functioning on

the territory of Ukraine. Based on the research suggested ways to improve the capital structure and uses of

capital in the enterprise JSC "SAC" Roads of Ukraine".

Ключові слова: капітал, підприємство, фінанси, ресурси, динаміка, власний капітал, ефективність.
Key words: capital, enterprise, finance, resources, dynamics, equity, efficiency.

Капітал підприємства — накопичений шляхом збе�
реження запас економічних благ у формі грошових
коштів та реальних капітальних товарів, що залучуєть�
ся його власниками в економічний процес як інвестиц�
ійний ресурс і фактор виробництва з метою отримання
доходу, функціонування яких в економічній системі ба�
зується на ринкових принципах і пов'язане з фактором
часу, ризику і ліквідності [2].

Одним з найважливіших і складних завдань, які ви�
рішуються у процесі стратегічної оцінки фінансування
підприємства, є оптимізація структури капіталу.

Оптимізація структури капіталу фінансово�госпо�
дарюючих об'єктів на ринку є ефективним управлінням
їх власним і позиченим капіталом.

На жаль, питання, пов'язані з розробкою оптимі�
заційних моделей, не отримали ще широкого викори�
стання на українських підприємствах. Формування
структури капіталу (тобто співвідношення власних та
позичкових коштів) на багатьох підприємствах
здійснюється інтуїтивно, або згідно з традиціями, без
належного аналітично�математичного обгрунтуван�
ня.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є аналіз використання капіталу

підприємства ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги Украї�
ни".

Розглядаючи економічну сутність капіталу підприє�
мства, слід зазначити такі його характеристики, як:
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1. капітал підприємства є основним чинником ви�
робництва. У системі факторів виробництва (капітал,
земля, праця) капіталу належить пріоритетна роль,
тому що він поєднує усі фактори в єдиний виробничий
комплекс;

2) капітал характеризує фінансові ресурси підприє�
мства, що приносять доход. У даному випадку він може
виступати ізольовано від виробничого фактора у формі
інвестованого капіталу;

3) капітал є головним джерелом формування доб�
робуту його власників. Частина капіталу в поточно�
му періоді виходить з його складу і потрапляє в "ки�
шеню" власника, а частина капіталу, що накопичуєть�
ся, забезпечує задоволення потреб власників у май�
бутньому;

4) капітал підприємства є головним вимірником
його ринкової вартості. У цій якості виступає насам�
перед власний капітал підприємства, що визначає об�
сяг його чистих активів. Поряд з цим, обсяг викорис�
товуваного власного капіталу на підприємстві харак�
теризує одночасно і потенціал залучення їм позико�
вих фінансових засобів, що забезпечують одержання
додаткового прибутку. У сукупності з іншими факто�
рами — формує базу оцінки ринкової вартості підпри�
ємства [3].

Динаміка капіталу підприємства є найважливішим
показником рівня ефективності його господарської
діяльності. Здатність власного капіталу до самозростан�
ня високими темпами характеризує високий рівень фор�
мування й ефективний розподіл прибутку підприємства,
його здатність підтримувати фінансову рівновагу за ра�
хунок внутрішніх джерел. У той же час, зниження об�
сягу власного капіталу є, як правило, наслідком неефек�
тивної, збиткової діяльності підприємства.

РЕЗУЛЬТАТИ
Виступаючи носієм економічних характеристик, ка�

пітал, у першу чергу, є об'єктом економічного управлі�
ння як на мікро�, так і на макрорівні.

Як об'єкт власності та розпорядження капітал може
виступати носієм усіх форм власності — індивідуальної,
колективної та загальнодержавної. При цьому визна�
чаються певні пропорції його використання, що відби�
вається у співвідношенні власного і позичкового капі�
талу.

Капітал як об'єкт купівлі�продажу формує особли�
вий вид ринку — ринок капіталу, що характеризується
попитом, пропозицією та ціною. Попит на капітал по�

роджує прагнення до накопичення капіталу як інвести�
ційного ресурсу та фактора виробництва.

Потенційна здатність приносити доход є однією з
основних характеристик капіталу. Прибуток на капітал
виступає у формі відсоткового доходу, що отримують
власники. Економічним підгрунтям відсоткового дохо�
ду є ефект використання капіталу як інвестиційного
ресурсу або фактора виробництва. Розмір доходу на ка�
пітал, що отримує його власник, складає основу фор�
мування витрат на його залучення і використання в еко�
номічному процесі, і позначається терміном "вартість
капіталу".

Капітал — основна категорія ринкового суспільства,
яка постійно перебуває у русі. Капітал підприємства ха�
рактеризує загальну вартість у грошовій, матеріальній і
нематеріальній формах, інвестовану у формування його
активів. Серед чинників виробництва — капіталу, мате�
ріальних і трудових ресурсів, капітал відіграє пріори�
тетну роль [4].

Рівень ефективності господарської діяльності
підприємства визначається цілеспрямованим формуван�
ням його капіталу.

Основною метою формування капіталу підприєм�
ства є задоволення потреб у придбанні необхідних ак�
тивів та оптимізація його структури з позицій забезпе�
чення умов ефективного його використання.

З урахуванням цієї мети процес формування капі�
талу підприємства базується на основі таких принципів
(рис. 1).

Характеристика принципів формування капіталу
підприємства:

— урахування перспектив розвитку господарсь�
кої діяльності підприємства, процес формування об�
сягу і структури капіталу, підпорядкований завдан�
ням забезпечення його господарської діяльності не
тільки на початковій стадії функціонування під�
приємства, але і на перспективу. Значення перспек�
тивності формування капіталу підприємства дося�
гається шляхом включення всіх рахунків, пов'язаних
з його формуванням, у бізнес�план проекту створен�
ня нового підприємства;

— забезпечення відповідності обсягу залученого
капіталу до обсягу формуючих активів підприємства.
Загальна потреба в капіталі підприємства базується
на його потребі в оборотних і необоротних активах.
Ця загальна потреба в капіталі, який необхідний для
створення нового підприємства, включає дві групи
витрат:

Рис. 1. Принципи формування капіталу підприємства
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функціонування 

4. Забезпечення 
мінімізації 
затрат для 
формування 
капіталу із 

різноманітних 
джерел 

5. Забезпечення 
високоефективно-
го використання 
капіталу в процесі 
господарської 
діяльності 
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1) передстартові витрати;
2) стартовий капітал.
Стартовий капітал призначений

для безпосереднього формування ак�
тивів нового підприємства з метою по�
чатку його господарської діяльності
(подальше нарощування капіталу роз�
глядається як форма розширення
діяльності підприємства і пов'язане з
формуванням додаткових фінансових
ресурсів);

— забезпечення оптимальності
структури капіталу з позицій ефектив�
ного його функціонування. Умови
формування високих кінцевих резуль�
татів діяльності підприємства значною
мірою залежать від структури капіталу,
що використовується;

— складність процедури залучен�
ня (особливо у великих розмірах), ос�
кільки надання кредитних коштів за�
лежить від рішення інших господарю�
ючих суб'єктів (кредиторів), вимаган�
ня, у деяких випадках, відповідних
сторонніх гарантій або застави (при
цьому гарантії страхових компаній,
банків або інших господарюючих
суб'єктів надаються як правило, на
платній основі);

— забезпечення мінімізації витрат для формуван�
ня капіталу із різноманітних джерел. Така мініміза�
ція здійснюється у процесі управління вартістю капі�
талу;

— забезпечення високоефективного використан�
ня капіталу в процесі господарської діяльності. Ре�
алізація цього принципу забезпечується шляхом
максимізації показника рентабельності власного ка�
піталу при допустимому рівні фінансового ризику
[5].

Важливим для аналізу джерел фінансових ресурсів
підприємства є визначення показників структури капі�
талу. Виділяють такі показники структури капіталу
(табл. 1, 2):

1) коефіцієнт фінансової стабільності дорівнює
відношенню власного капіталу до залученого:

(1),

де К 
ф.с.

 — коефіцієнт фінансової стабільності;
ВК — власний капітал;
ЗК — залучений капітал.
Нормативне значення цього коефіцієнта для

вітчизняних підприємств дорівнює одиниці. Більшість
західних аналітиків уважають оптимальним значення
коефіцієнта фінансової стабільності від 0,5 до 0,7. У
вітчизняних сільськогосподарських підприємств ос�
таннім часом він перебуває, як правило, в межах від 4
до 6;

2) коефіцієнт структури довгострокових вкладень,
його розраховують як відношення довгострокових зо�
бов'язань до необоротних активів:

(2),

де К
СДЕ

 — коефіцієнт структури довгострокових
вкладень;

ДЗ — довгострокова заборгованість;
НА — необоротні активи.
Коефіцієнт структури довгострокових вкладень до�

помагає оцінити частку зовнішніх джерел фінансуван�
ня необоротних активів. На жаль, у більшості вітчизня�
них підприємств значення коефіцієнта структури дов�
гострокових вкладень дорівнює нулю чи майже дорів�
нює. Це є свідченням відсутності довгострокових кре�

дитів і позик у підприємства. Як наслідок, більшість із
них не мають можливостей до оновлення своїх вироб�
ничих потужностей та придбання нових технологій ви�
робництва;

3) коефіцієнт забезпеченості власним капіталом по�
казує частку власного капіталу в загальному обсязі ка�
піталу підприємства. Він відповідно дорівнює відношен�
ню власного капіталу до всього капіталу підприємства:

(3),

де К
ЗЕК

  — коефіцієнт забезпеченості власним капі�
талом;

ВК — власний капітал;
 — загальна величина капіталу підприємства.

Щодо оптимального значення цього коефіцієнта
існують різні думки. Багато аналітиків вважають, що він
не повинен бути меншим за 0,5—0,6. Хоча, наприклад, у
японських компаніях він, як правило, дорівнює 0,2—0,3.
У більшості вітчизняних сільськогосподарських
підприємств значення цього коефіцієнта коливається в
межах 0,8—0,9;

4) коефіцієнт фінансової залежності показує ча�
стку позикового капіталу в загальному обсязі капі�
талу підприємства. Він визначається шляхом:

(4),

де К
зал.

— коефіцієнт фінансової залежності;
ПК — сума позикового капіталу.
Цей коефіцієнт доповнює коефіцієнт фінансової не�

залежності, і відповідно вважається, що він не повинен
перевищувати 0,4—0,5;

5) коефіцієнт співвідношення поточних зобов'я�
зань і власного капіталу дає змогу порівняти суму
короткострокових кредитів, позикових коштів, дов�
гострокових зобов'язань, належних до виплати у по�
точному році, та кредиторської заборгованості з
власним капіталом підприємства:

(5),

де К
ПЗЕ

 — коефіцієнт співвідношення поточних зобо�
в'язань і власного капіталу;

ПЗ — поточні зобов'язання.

Таблиця 1. Аналіз показників використання капіталу
ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України за 2009—2010 рік

Значення показника 
№ 
п/п Назва показника На 

кінець 
2009 р. 

На кінець 
2010 р. 

Відхилення
(+,-) 

1 Коефіцієнт фінансової стабільності  1,16 0,94  -0,22 

2  Коефіцієнт забезпеченості власним капіталом  0,024 0,015 +0,126 
3  Коефіцієнт фінансової залежності  0,035 0,022 -0,013 

4  Коефіцієнт співвідношення поточних 
зобов’язань і власного капіталу  

 0,055 0,027 -0,028 

5  Коефіцієнт співвідношення необоротних 
активів і власного капіталу  

 1,48 1,44 -0,04 

6  Рентабельність всього вкладеного капіталу, %   0,47 1,97  +1,5 

7  Рентабельність капіталу після сплати податків, 
%  

2,4 3,39 +0,99 

8  Рентабельність власного капіталу, %  0,43  2,7  +2,27 

9  Рентабельність позиченого капіталу, %  12,2 120,6 +108,4 

10  Рентабельність перманентного капіталу,%  0,42 2,67 +2,25 

11  Коефіцієнт оборотності власного капіталу  2,55 2,46  -0,09 

12  Коефіцієнт віддачі капіталу   278,7 180,04  -98,66 

13  Коефіцієнт завантаження капіталу  0,0035 0,005 +0,0015 

14  Тривалість обороту капіталу, дні  1,29 1,99 +0,7 
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Співвідношення поточних зобов'язань і власного
капіталу не повинно перевищувати одиниці. З фінан�
сової точки зору більш сприятливим є низький рівень
співвідношення поточних пасивів і власного капіталу
[6].

Коефіцієнт фінансової стабільності, який обра�
ховується за формулою 1, зменшився на 0,22. Так,
у 2009 році він становив 1,16, що далеко не дорів�
нює оптимальному значенню цього коефіцієнта, яке
становить одиниці для вітчизняних підприємств,
хоча більшість західних аналітиків вважають, що
воно має дорівнювати від 0,5 до 0,7. Це значення є
свідченням того, що підприємство веде виробничу
діяльність майже цілком за рахунок власних ре�
сурсів, які у своїй більшості дуже обмежені. Як на�
слідок, не закуповує нову техніку, забезпеченість
сировиною та матеріальними засобами перебуває на
низькому рівні. Таке перевищення оптимального
значення спричинене значною різницею між абсо�
лютними значеннями власного і позиченого капі�
талів.

Коефіцієнт забезпеченості власним капіталом
(фінансової незалежності, автономії) підвищився на
0,126.

Коефіцієнт співвідношення поточних зобов'язань і
власного капіталу зменшився в поточному році із 0,028.
Співвідношення поточних зобов'язань і власного капі�
талу не повинно перевищувати одиниці, інакше фінан�
совий стан підприємства буде критичним. Середнє зна�
чення цього коефіцієнта 0,4—0,6 свідчить про за�
лежність товариства від короткострокового фінансу�
вання.

Співвідношення необоротних активів і власного
капіталу зменшилось на 0,04 (оптимальне значення
цього коефіцієнта, 0,5—1,3, як свідчить практика за�
хідних компаній). Це означає, що товариству повністю
вистачає власних коштів для фінансування придбан�
ня основних засобів та інших необоротних активів,
однак воно не залучає для цього зовнішнє фінансу�
вання.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу зменшив�
ся на 0,09.

Коефіцієнт фінансової стабільності, який обрахо�
вується за формулою 1, зменшився на 0,9317. Так, у 2010

році він становив 0,94, що далеко не дорі�
внює оптимальному значенню цього кое�
фіцієнта, яке становить одиниці для
вітчизняних підприємств, хоча більшість
західних аналітиків вважають, що воно
має дорівнювати від 0,5 до 0,7.

Коефіцієнт забезпеченості власним
капіталом (фінансової незалежності, ав�
тономії) підвищився на 0,01.

Коефіцієнт співвідношення поточних
зобов'язань і власного капіталу зменшив�
ся в поточному році із 1,243.

Співвідношення необоротних активів
і власного капіталу зменшилось на 0,2 (оп�
тимальне значення цього коефіцієнта,
0,5—1,3, як свідчить практика західних
компаній).

Коефіцієнт оборотності власного ка�
піталу зменшився на 0,63.

ВИСНОВКИ
В умовах ринкової економіки для

підприємств усіх форм власності і органі�
заційно�правового статусу основними
джерелами формування фінансового ка�
піталу можуть бути як власні фінансові
ресурси, так і позикові. Щодо підприєм�
ства ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги
України", то можна зробити висновок про
те, що:

1) ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" має
нестабільну структуру капіталу за досліджувані роки
(2009—2011), що свідчить про нестабільне функціону�
вання підприємства з таких причин, як: нефінансуван�
ня з боку держави та іноземних і вітчизняних інвес�
торів, недотримання норм закупівлі якісної сировини
та матеріалів для будування доріг на території держа�
ви та невиконання плану та реконструкції доріг до за�
даного терміну, тому необхідно чітко сформувати
структуру капіталу компанії, яка формується під впли�
вом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів;

2) враховуючи проведений аналіз показників вико�
ристання капіталу ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги
України", бачимо, що значення деяких показників не
відповідає нормі, тому необхідно, щоб підприємство
вело свою діяльність не тільки за рахунок власних
коштів;

3) фінансовий стан підприємства не є стабільним,
тому треба залучити зовнішні джерела фінансуван�
ня.

Отже, підприємство ПАТ "ДАК "Автомобльні до�
роги України" загалом має позитивний фінансовий
стан.
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Таблиця 2. Аналіз показників використання капіталу
ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України за 2010—2011 рік

Значення показника 
№ 
п/п Назва показника На 

кінець 
2010 р. 

На 
кінець 
2011 р. 

Відхилення
(+,-) 

1 Коефіцієнт фінансової стабільності  0,94   0,0083 -0,9317 

2  
Коефіцієнт забезпеченості власним 
капіталом  

0,015 0,005 -0,01 

3  Коефіцієнт фінансової залежності  0,022 0,007 -0,02 

4  Коефіцієнт співвідношення поточних 
зобов’язань і власного капіталу  

0,027 1,27 +1,243 

5  Коефіцієнт співвідношення необоротних 
активів і власного капіталу  

1,44 1,64 +0,2 

6  Рентабельність всього вкладеного капіталу, 
%  

1,97   0,077 -1,893 

7  Рентабельність капіталу після сплати 
податків, %  

3,39  0,44 -2,95 

8  Рентабельність власного капіталу, %   2,7  0,66  -2,04 

9  Рентабельність позиченого капіталу, %  120,6 79,9 -40,7 

10  Рентабельність перманентного капіталу,%  2,67 0,66 -2,01 

11  Коефіцієнт оборотності власного капіталу  2,46   3,09 +0,63 

12 Коефіцієнт віддачі капіталу  180,04 36,06  -143,98 

13 Коефіцієнт завантаження капіталу  0,005 0,027 +0,022 

14 Тривалість обороту капіталу, дні  1,99 9,98 7,99 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На межі XX та XXI ст. на європейському континенті

відбулися важливі для усього світу явища, а саме: на За�
ході Європи — інтеграційні процеси, створений Економі�
чний і валютний союз (далі — ЕВС), свого роду Сполучені
Штати Європи. Значущі події відбуваються і в Україні, яка
проводить економічні реформи і має реальні перспективи
інтеграції з Західною та Центральною Європою.

У даний час Західна Європа підводить підсумки більш ніж
півстолітнього досвіду інтеграції. Основою цього процесу є
спільні традиції і цінності, ідеали і принципи держав і народів.
Західноєвропейські держави пов'язані міцними узами права
Співтовариств і загальними інтеграційними інститутами, які
зосередили в своїх руках значну частину національного су�
веренітету і створили простір конструктивної взаємодії на�
ціональних держав в ім'я спільних цілей та інтересів. Створе�
но єдиний внутрішній ринок, що стало додатковим джере�
лом росту і підвищення ефективності економіки.

Незважаючи на певні труднощі в правовому закріп�
ленні інтеграції шляхом прийняття Конституції Євро�
пейського Союзу, сам процес об'єднання європейських
держав в Європейський валютний союз триває.

Дослідження міжнародного економічного ринку, особ�
ливо міжнародних валютно�кредитних відносин, являє со�
бою досить складний процес. Але саме ця область дослід�
жень стосовно Європейського Союзу (далі — ЄС), на наш
погляд, є найменш вивченої і найбільш перспективною з
точки зору впливу на світову економіку. Слід зазначити, що
в даний час у вітчизняній доктрині повномасштабної інтег�
рації у Європейський Союз наріжним каменем української
зовнішньої політики стала стратегія повноцінної і повно�
масштабної інтеграції. Сьогодні найпривабливішою модел�
лю розвитку для України є ідея об'єднаної Європи. Вико�
нання даної позиції дозволить уряду нашої країни підви�
щити стандарти життя і захистити права громадян.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У ході дослідження визначеної тематики та написан�

ня даної статті було використано праці, теоретичні по�
ложення та висновки, що містяться в роботах вітчиз�
няних науковців, а саме: Ю.А. Атаманюка, В.М. Гейця,
В.В. Козюка, Д.Г.Лук'яненка, О.Б. Лупіна, С.В. Наумен�
кова, М.І. Савлука, Ф.І. Рогача та інших. У ході дослід�
ження були використані також наукові праці зарубіж�
них авторів: Е. Аннерс, Вернер Ф. Ебке, М. Бассоні,
А. Дафф, П. Жюйар, Т.К. Хартлі, В. Моравецкого,
Н. Муссіс, Ф. Ерхард та інших.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною метою даної статті є розкриття діючого

механізму інтеграції України до Європейського валют�
ного союзу за допомогою наявного валютно�фінансо�
вого потенціалу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Європейський валютний союз — форма міжнародної

економічної інтеграції, що поєднує "Загальний ринок" з
проведенням єдиної економічної і валютно�фінансової
політики. Створення ЄВС, заснованого на загальній ва�
лютно�фінансовій політиці країн�членів, і введення
єдиної європейської валюти євро, безперечно, відносять�
ся до числа важливих подій в післявоєнній історії Євро�
пи і є одним з головних напрямів стратегії інтеграції в
рамках ЄС на нинішньому етапі. Без стабільної євро�
пейської валюти стає неможливим проводити єдину ва�
лютно�економічну політику, яка є основною передумо�
вою для переходу на новий рівень політичної інтеграції.
Єдина європейська валюта має всі шанси стати чи не най�
сильнішою в світі, оскільки є ще одним фактором еконо�
мічної стабільності ЄС, полегшити боротьбу з інфляцією,
підвищити конкурентоспроможність товарів і послуг
країн�членів ЄС в боротьбі за ринки з США і Японією.

Європейський валютний союз складається з двох
рівних за значенням частин: загальної економічної і
єдиної грошово�кредитної. Оскільки не всі країни по�
трапляють у другу частину, вони стають учасниками
першої. Адже загальна економічна політика ЄС поши�
рюється на всі країни ЄС незалежно від їх членства в
зоні євро. Таким чином, тісна взаємодія двох складових
ЄВС призводить до того, що між економічною і валют�
ною політикою часто неможливо провести явну межу.

Слід зазначити, що наявність розвиненої валютної
системи — основна умова нормального функціонуван�
ня економіки будь�якої країни. Інституційний потенці�
ал валютної сфери за останні роки зазнав істотних змін.
Банківські системи стали відігравати важливу роль у
реалізації технологічних аспектів валютного розвитку.
У даний час на тлі розвитку глобалізації переваги на
світовому фінансовому ринку отримують ті, хто вико�
ристовує сучасні технології, встановлює нові канали
доступу до своїх ринків, створює нові ринки.

У вітчизняній науковій літературі та періодичній пресі
дуже часто інтерпретацію ЄВС зводять лише до єдиної євро�
пейської валюти. Слід зазначити, що всередині ЄВС еконо�
мічний і валютний елементи даної стадії інтеграції тісно по�



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 3/2013112

в'язані між собою і окремо існувати не мо�
жуть. Загальна економічна політика по�
трібна, щоб сформувати єдиний економі�
чний простір, і для цього необхідні загаль�
на валютно�фінансова політика та єдина
грошова одиниця. Крім того, сам валютний
союз немислимий без загальної економіч�
ної політики, оскільки єдина валюта не
зможе функціонувати, якщо відрізня�
ються національні темпи інфляції, про�
центні ставки, рівні державної заборгова�
ності тощо. Тому Європейський Союз —
єдине з інтеграційних угруповань світу, яке
здатне перейти до єдиної валюти, оскіль�
ки тільки там закінчено формування єди�
ного внутрішнього ринку.

В аспекті цього особливо актуаль�
ним стає дослідження інтеграційних
процесів на європейському континенті,
виникнення і формування Європейсько�
го економічного і валютного союзу,
його місце у світовій валютній системі,
вплив на формування єдиних валютних
відносин на інших континентах.

Принциповою основою зовнішньої
політики України має стати цілісність і си�
стемність, розуміння власних національ�
них інтересів і шляхів, якими вони можуть
бути реалізовані. Тривалий підготовчий
період перетворив увесь комплекс відно�
син Україна — ЄС на стрижень стратегії економічного та
соціального розвитку нашої держави. Нині саме євро�
пейській інтеграції України підпорядковані інституційні пе�
ретворення та вся політика внутрішніх реформ [1, с. 128].

На сьогодні головними геостратегічними пріорите�
тами України є налагодження ефективної валютно�
фінансової взаємодії з ЄС. А тактичним завданням для
реалізації визначеної стратегічної мети є застосування
сучасних інтеграційних механізмів та виявлення необхі�
дного інструментарію. Даних пріоритетних напрямів та�
кож притримуються інші європейські країни, в яких
кінцевою метою є господарське зближення з Європейсь�
кою спільнотою. Незважаючи на те, що мета зовнішньо�
економічної стратегії країн�сусідів ЄС багато в чому є
тотожньою з Україною, шляхи досягнення цієї мети ма�
ють свої особливості, оскільки різні національно�госпо�
дарські системи діють за відмінними характеристиками.

На думку дослідника�економіста Лук'яненка Д.Г.,
саме відмінності різних національно�господарських си�
стем чітко відображені у сфері грошово�кредитної і ва�
лютної політики, де кожна країна на стадії перехідного
періоду застосувала свою стратегію та використовува�
ла свої засоби імплементації. І зважаючи на зростаючу
роль валютно�фінансових чинників у сучасному міжна�
родному інтеграційному процесі, саме визначення по�
казників кредитно�фінансового потенціалу, критичний
аналіз господарських засад так званого стартового поля
євроінтеграції України, обумовлює ефективність ме�
ханізмів реалізації зовнішньоекономічної стратегії
нашої держави на довгострокову перспективу [2, с. 381].

Фінансова система відіграє визначну роль у процесі
економічного зростання, оскільки вона є основою для
надання фінансових засобів при накопиченні капіталу і
розповсюдження нових технологій. Розвинена фінан�
сова система повинна:

— мобілізувати заощадження шляхом направлення
невеликих за обсягом приватних заощаджень у прибут�
кові крупні інвестиції, одночасно забезпечуючи заощад�
жувачам високий рівень ліквідності;

— мінімізувати ризики приватних вкладників, доз�
воляючи диверсифікацію інвестицій;

— зменшувати вартість отримання та оцінки інфор�
мації щодо перспективних проектів, наприклад, шляхом
створення спеціалізованих інвестиційних служб;

— допомагати проводити моніторинг інвестицій з
метою мінімізації ризику невірного управління ресур�
сами [3, с. 189].

На шляху до євроінтеграції України важливим є не
просте копіювання досвіду інтеграції інших зарубіжних
країн, а поєднання існуючих можливостей та національ�
них особливостей економіки нашої держави.

Отже, саме розвиток валютно�кредитного сектора
України в умовах поглиблення фінансової глобалізації
повинен визначати складові валютно�фінансового по�
тенціалу євроінтеграції України. Це має здійснюватися
у двох стратегічних напрямах:

— проникнення і участі України у європейських ка�
піталопотоках, у формі прямих та портфельних інвес�
тицій, а також похідних фінансових інструментів;

— формування оптимальної моделі грошово�кре�
дитної політики у контексті створення макроекономіч�
ної бази, яка відповідала б стандартам валютно�фінан�
сової інтеграції Європейського Союзу [4].

Інвестиційний бум на початку 2011 року став одним з
основних факторів, що визначив високу динаміку реаль�
ного зростання ВВП (7,7 відсотка у січні�липні 2011 року,
7,9 відсотка у січні�червні 2011 року). Європейські інвес�
тори, як правило, сподіваються на внутрішню ставку дох�
ідності в межах від 10 до 30%, а залучаючи ресурси на євро�
пейському ринку позичкових капіталів під менші відсот�
ки, задовольняються ставкою, нижчою за 20% [2]. За оці�
нками експертів, обсяги валового нагромадження основ�
ного капіталу у І півріччі 2012 року реально збільшаться
порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 22—25 %,
а обсяги інвестицій в основний капітал — за даними Дер�
жкомстату, на 32,2 відсотка (табл. 1).

Отже, з табл. 1 можна зробити висновки, що струк�
тура інвестицій в основний капітал за джерелами фінан�
сування за період 2007—2011 рр. мала зміни. У 2011 році
сума інвестицій в основний капітал збільшилася порівня�
но з 2010 роком на 58463 млн грн., що є позитивним зру�
шенням та збільшенням показника на 38,8%. За джере�
лами фінансування, збільшення відбулося: за рахунок
коштів держбюджету на 6120 млн грн. (збільшення по�
казника на 19,0%); за рахунок коштів місцевих бюджетів
— 1754 млн грн. (у відсотковому співвідношенні показ�
ник 2011 року залишився не змінним порівняно з показ�
ником 2010 року); за рахунок власних коштів підприємств

Показник 2007 2008 2009 2010 2011 
У фактичних цінах, млн грн. 
Усього 188486 233081 15177 150667 209130 
у тому числі за рахунок: 
коштів держбюджету 10458 11576 6687 9479 15599 
коштів місцевих бюджетів 7324 9918 4161 4357 6111 
власних коштів підприємств та 
організацій 106520 132138 96019 83997 112989 

кредитів банків та інших позик 31182 40451 21581 20611 37436 
коштів іноземних інвесторів 6660 7591 6859 3429 6544 
коштів населення 18348 21084 10294 20829 19573 

інших джерел фінансування 7914 10323 6176 7965 10878 

Відсотків до загального обсягу 

Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

у тому числі за рахунок: 
коштів держбюджету 5,6 5,0 4,4 6,3 7,5 
коштів місцевих бюджетів 3,9 4,2 2,7 2,9 2,9 
власних коштів підприємств та 
організацій 56,5 56,7 63,3 55,7 54,0 

кредитів банків та інших позик 16,6 17,3 14,2 13,7 17,9 
коштів іноземних інвесторів 3,5 3,3 4,5 2,3 3,1 
коштів населення 9,7 9,1 6,8 13,8 9,4 
 інших джерел фінансування 4,2 4,4 4,1 5,3 5,2 

Таблиця 1. Структура інвестицій в основний капітал за джерелами
фінансування

Джерело: [5].
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та організацій — на 28992 млн грн.; за рахунок кредитів
банків та інших позик — на 16825 млн грн. (на 30,7 %); за
рахунок коштів іноземних інвесторів — на 3115 млн грн.
(на 34,8 %); за рахунок коштів населення інших джерел
фінансування — на 2913 млн грн. Попри високі темпи зро�
стання інвестиційних витрат, слід зазначити, що на су�
часному етапі найбільш привабливими галузями українсь�
кої економіки для інвесторів є види економічної діяль�
ності, які не є основними чинниками інноваційного роз�
витку країни та не відносяться до високотехнологічних.

На сучасному етапі розвитку України рівень віддачі
від інвестицій порівняно з даними відповідних галузей
інших країн Західної Європи є достатньо високим, що
приваблює іноземних стратегічних інвесторів. Предме�
том зацікавленості інвесторів є підприємства, які
здійснюють фінансову діяльність, насамперед, банки.

За даними західноєвропейських аналітичних агентств,
однією з головних відмінностей українського ринку злит�
тя та поглинання є те, що на покупки іноземних інвесторів
припадає більш ніж 72 відсотки всього ринку [5].

Разом із тим, економіка України продовжує харак�
теризуватися істотними структурними невідповідностя�
ми і деформаціями. Так, Україна посіла 76 місце з 187
країн у рейтингу індексу розвитку людського потенціа�
лу (ІРЛП) ООН за 2011 р. При цьому Україна втратила
7 позицій у порівнянні з торішнім рейтингом — тоді Ук�
раїна була 69�ою. Тим не менше, 76�е місце за класифі�
кацією ООН входить до групи країн з високим рівнем
людського розвитку (48—94 місця).

ІРЛП — інтегральний показник, що розраховується
щороку для порівняння та вимірювання рівня життя, гра�
мотності, освіченості й довголіття як основних характе�
ристик людського потенціалу досліджуваної території.
Він є стандартним інструментом при загальному по�
рівнянні рівня життя різних країн і регіонів. Індекс пуб�
лікується в рамках Програми розвитку ООН у звітах про
розвиток людського потенціалу і був розроблений у 1990
р. групою економістів на чолі з пакистанцем Махбубом�
уль�Хаком. Індекс публікується ООН у щорічному звіті
про розвиток людського потенціалу з 1990 р. [6].

При підрахунку ІРЛП враховуються три види показ�
ників: очікувана тривалість життя — оцінює довголіт�
тя; рівень грамотності населення країни (середня
кількість років, витрачених на навчання) і очікувана три�
валість навчання; рівень життя, оцінений через ВНД на
душу населення за паритетом купівельної спроможності
(ПКС) в доларах США.

Укладачі рейтингу відзначили, що очікувана три�
валість життя в Україні — 68,5 років, у середньому в
нашій країні треба витратити 11,3 років на навчання,
рівень життя оцінений в 6,175 тис. дол. на людину, рівень
грамотності дорослого населення складає 99,7%. Зна�
чення ІРЛП України за 2011 р. становить 0,729. За да�
ними ООН, населення України в 2011 р. становить 45,2
млн осіб, на 2030 р. прогнозується вже 40,5 млн. Міське
населення складає 69,1%, середній вік — 39,3 року. За
індексом гендерної нерівності (0,335) Україна зайняла
57 місце з 146 країн [6].

Важливо зазначити, приріст іноземного ка�
піталу в Україні у 2011 році спостерігався в га�
лузях промисловості (металургія, харчова, пере�
робна, нафтова, хімічна, машинобудування), бу�
дівництві, транспорту та зв'язку, на підприєм�
ствах оптової торгівлі і посередництва у торгівлі,
операціях з нерухомістю.

Динаміка міжнародної інвестиційної позиції
України представлена у статистичному звіті На�
ціональним банком України (табл. 2) [7].

Із табл. 2 можна зробити висновок, що за пе�
ріод 2009—2011 рр. уряд України покращив показ�
ники міжнародної інвестиційної позиції та підви�
щив показники валютно�фінансового потенціалу
євроінтеграції. Незважаючи на певні проблеми
економічного характеру, якісні характеристики

особливо у фінансовій сфері мають позитивну динаміку.
Проте позитивна динаміка процесу іноземного інве�

стування в Україні гальмується певними чинниками, а
саме: нечіткою правовою системою; нестабільним еко�
номічним становищем; надмірним державним регулю�
вання; проблемами щодо визначення та встановлення
прав власності; відсутністю матеріальної інфраструкту�
ри; низьким рівнем доходів громадян; проблемами ви�
ходу на внутрішній і зовнішній ринки.

Сьогодні важливо не втратити наявні позиції інвес�
тиційного іміджу та відповідні показники валютно�
фінансового потенціалу євроінтеграції України.

ВИСНОВКИ
Важливу роль у досягненні стратегічних цілей на�

ближення України до Європейського валютного союзу
має відігравати формування дієвих правових, інституц�
іональних й економічних засад на основі узагальнення
та систематизації принципів грошово�кредитних пол�
ітик європейських країн. Разом з тим необхідно зазна�
чити, що європейська інтеграція є складним і важким
шляхом, що зумовлений передусім процесом внутрішніх
та зовнішніх трансформацій в політичній, економічній
та соціальній сферах. Саме окреслення оптимальної
моделі фінансово�кредитної системи, її самодостатність
і відповідність реальному сектору економіки на сучас�
ному етапі визначають детермінанти господарського
розвитку держави.

Література:
1. Послання Президента України до Верховної Ради

України "Про внутрішнє і зовнішнє становище України
у 2010 році". — К.: Інф.�вид. центр Держкомстату Ук�
раїни, 2010. — 182 с.

2. Лук'яненко Д.Г. Міжнародна економічна інтегра�
ція. — К.: КДЕУ, 2006. — 455 с.

3. Луцишин З. О. Глобальна фінансова архітектура
світового господарства та проблеми міжнародного руху
капіталу / З. О. Луцишин // Вісник Тернопільської Ака�
демії народного господарства: наук. журнал. Вип. 5—1.
— Тернопіль: "Економічна думка", 2004. — С. 189—203.

4. Банківська система України — результати діяль�
ності у 2011 році [Електронний ресурс]. — Режим дос�
тупу: http://www.nabu.com.ua/analysis/analysis_reserv/
pdf/Ukrainian%20banks%20market%202011%20(in%20�
Ukrainian).pdf

5. Офіційний сайт Державної служби статистики
України [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
www.ukrstat.gov.ua

6. Україна опустилася в рейтингу людського розвит�
ку ООН на 7 позицій [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://www.rbc.ua/ukr/top/show/ukraina�
opustilas�v�reytinge�chelovecheskogo�razvitiya�oon�
03112011140300

7. Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]. — Ре�
жим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/
publish/category?cat_id=44465
Стаття надійшла до редакції 05.12.2012 р.

Показник На 01.01.2010 р. На 01.01.2011 р. На 01.01.2012 р. 
Прямі інвестиції в 
Україну 52021 57985 64513 

Акціонерний капітал 
та реінвестовані 
доходи 

46943 52092 57393 

Інший капітал 5078 5893 7120 
Портфельні інвестиції 15567 20034 21743 
Цінні папери, що 
дають право на участь 
у капіталі 

2421 2773 3588 

Інші сектори 2421 2773 3588 

Таблиця 2. Міжнародна інвестиційна позиція України за період
2009—2011 рр. млн дол. США

Джерело: [7].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аргументом на користь актуальності наукової

публікації є стратегічні підходи до процесів, що по�
в'язані із запровадженням механізмів державного уп�
равління прикордонною безпекою, що закладено у
Стратегії національної безпеки України "Україна у
світі, що змінюється" від 8.06.2012 р. № 389/2012, яка
спрямована на удосконалення системи моніторингу
стану національної безпеки України, шляхом запро�
вадження показників (індикаторів) стану національ�
ної безпеки, збору, обробки та аналізу інформації про
розвиток ситуації в різних сферах національної без�
пеки, оцінки ситуації, прогнозування її розвитку і
можливих негативних наслідків та визначення меха�
нізму оперативного реагування на ризики та загрози
національній безпеці.

Для своєчасного прийняття рішень щодо протидії
наростаючій загрозі необхідний інструмент виявлен�
ня і прогнозу ступеня загострення обстановки в при�
кордонній сфері на період виконання рішення з ура�
хуванням можливості переростання процесів загос�
трення обстановки в стан загрози територіальної

УДК 351.86
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цілісності держави. Таким інструментом може бути
деякий інтегральний показник ступеня загрози, зас�
нований на обліку інформації доступних різнорідних
джерел. Показник, який ми шукаємо, повинен задо�
вольняти відомим вимогам [1]: відповідати меті своє�
часної індикації ступеня загострення обстановки,
мати ясний фізичний сенс, бути чутливим до значень
різнорідних чинників і параметрів обстановки і зруч�
ним для обчислення і використовування. Остання з
відзначених вимог може бути реалізована за наяв�
ності методики розрахунку значень такого показни�
ка.

Явним прикладом проблематики, що розглядається,
є події навколо острова Коса Тузла, що відбувалися у
2003 році в Керченській протоці. Динаміка розвитку
інциденту характерно висвітлює необхідність розроб�
ки методики визначення прикордонної безпеки. Своє�
часний та адекватний аналіз розвитку подій надає мож�
ливість вчасно проводити заходи протидії небажаній
загрозі територіальної цілісності держави. У результаті
виникає необхідність розгляду порядку дій елементів
бойового порядку під час проведення ІІ етапу спеціаль�

DEVELOPMENT METHOD OF INDICATOR BORDER SECURITY IN THE CONTEXT OF PUBLIC
ADMINISTRATION
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ної операції щодо забезпечення недоторканності дер�
жавного кордону у Керченській протоці.

У результаті виникає актуальна задача розробки
показника прикордонної безпеки і методики розрахун�
ку його значень при оцінці динаміки формування заг�
рози територіальної цілісності держави по часовим ета�
пам розвитку обстановки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Існуюча методологічна база системного аналізу і

оцінки загроз дозволяє розглядати основні законо�
мірності, які властиві процесам виникнення і реалізації
загроз [2—4].

Разом з тим, кількісно певні показники ступеня заг�
рози, а також дослідження динаміки змін значень по�
казників загострення обстановки в прикордонній сфері
національної безпеки України, виявлення періоду часу,
в який характеристика ступеня загострення переростає
в характеристику ступеня загрози, в літературі не опи�
сані.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка показника і методики,

яка дозволяє виявляти інтегральні зміни обстановки
в прикордонній сфері національної безпеки України,
визначати періоди часу збільшення/зменшення ступе�
ня загострення в військовій сфері національної без�
пеки України, прогнозувати період часу переходу ста�
ну обстановки з рівня "загострення" на рівень "заг�
роза", оцінювати швидкість зміни значень показника
ступеня загострення обстановки з метою подальшо�
го прогнозу реальних і потенційних наслідків для охо�
рони кордону, а також з метою проведення своєчас�
них заходів ситуативного управління прикордонною
безпекою.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Наявність складної та динамічної обстановки на

державному кордоні вимагає від штабів усіх рівнів уп�
равління Державної прикордонної служби України
(ДПСУ) прийняття адекватних обстановці своєчасних
рішень по охороні державного кордону. Для виконан�
ня такої задачі необхідна наявність опорних багатови�
мірних об'єктів типових ситуацій, які можуть виникну�
ти в районах відповідальності підрозділів ДПСУ, вимір�
ного показника ступеня загострення обстановки і ме�
тодики виконання розрахунків, що дозволяє своєчасно
виявляти зміни показника, прогнозувати характер її
змін і виявляти період часу, протягом якого можливий
перехід стану "загострення" обстановки в стан "загро�
за" в прикордонній сфері національної безпеки держа�
ви.

Варіанти комбінацій ознак загострення обстановки
є багатовимірними одиницями [1], що дозволяє викори�
стовувати відомий в таксономії підхід до оцінки бага�
товимірних об'єктів, допрацювавши ідею вимірювання
таксономічної відстані з урахуванням специфіки задач
оцінки ступеня загострення обстановки і її переходу в
стан "загроза".

У таксономії основним поняттям є таксономічна
відстань, під якою розуміють відстань між n�мірними
об'єктами в евклідовому n�мірному просторі. Початко�
вим етапом попередньої обробки даних є формування
матриці спостережень X

mn
 розмірністю (m×n), у кожно�

му рядку якої записуються значення всіх n ознак конк�
ретної i�й одиниці:

 mixxxX iniii ,1,)...,,,( 21 == .
У даному випадку, окремий набір (вектор X0) ознак

стану загрози формується експертами або береться на
підставі історичних даних і є переліком типових значень
ознак, що характеризують ситуацію наявності загрози
в прикордонній сфері для територіальної цілісності дер�
жави. Цей вектор записується в першому рядку матриці

спостережень X
mn

. Матриця спостережень X
mn

 містить
якнайповнішу характеристику досліджуваної множини
багатовимірних одиниць [4].

У подальшому розраховується відстань c
i0

 від кож�
ної i�ої одиниці�точки досліджуваної сукупності до
опорної точки — вектора граничного переходу проце�
су загострення обстановки і переходу в стан явної заг�
рози:
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Чим ближче одиниця (Z
i
) сукупності знаходить�

ся до опорної точки, тим меншим буде значення c
i0

.
Проте конкретне значення відстані не дає однознач�
ної характеристики ступеню віддаленості одиниці су�
купності від опорної точки. Більш інформативним є
відношення відстані c

i0
 до максимально можливої

відстані (c
0
) в досліджуваній сукупності багатовимі�

рних одиниць (d
i
* = c

i0 
/c

0
). Таке відношення лежить

у межах L
si
*∈[0; 1] і автоматично відображає ступінь

наближення i�ої одиниці�точки досліджуваної сукуп�
ності до опорної точки. Для переходу до безрозмір�
ного показника L

si
 необхідно знайти статистичну

оцінку величини c
0
.
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0
:

∑
=

==
m

i
ii c

m
ccM

1
000

1][  і ∑
=

−=
m

i
i cc

m 1

2
000 )(1σ (2).

Потім знаходиться величина с
0
:

000 σ3+= cc (3).
Далі для кожної i�ої одиниці (Z

i
) сукупності необ�

хідно знайти значення проміжного показника ступеня
загострення обстановки (ступінь відповідності поточ�
ного стану обстановки характеристиці "загроза" — L*

si
):

0

0*
c
c

L i
si = (4).

Вираз (4) забезпечує наступну інтерпретацію зна�
чень даного показника: чим менше (чим ближче до нуля)
значення показника ступеня загострення обстановки
для i�ої одиниці (Z i), тим ближче оцінювана точка роз�
ташована до опорної точки.

Протилежність напрямів зміни значень показника
та висновків про ступінь загострення обстановки є не�
зручною, тому для використання на практиці вираз (5)
необхідно змінити й отримати кінцеву формулу для по�
казника (L

st
) ступеня загострення обстановки:

0

01
c
c

L i
si −= (5).

Інтерпретується показник таким чином: чим більше
значення (Zi) показника ступеня загострення обстанов�
ки, тим ближче поточний i�й стан загострення обста�
новки до опорної ситуації "загроза".

Практичне застосування даного математичного апа�
рату розглянемо на прикладі матеріалів про події на�
вколо острова Коса Тузла, що відбувалися восени 2003
року [4—9].

В якості опорної багатовимірної точки формуван�
ня загрози може бути взято багатовимірну ситуацію
(табл. 1, остання колонка значень ознак вектора Х

у
),

пов'язану з фактом нарощування темпу проведення
робіт по зведенню гідротехнічного об'єкту Російською
Федерацією (РФ) у бік острова (21.10.03 р.) в період з
29.08.02 р. по 21.10.03 р. Стисло розглянемо події цього
періоду і представимо відповідну матрицю X спочатку
у вигляді табл. 1.

Інтервал часу з 29.08.02 р. (висунуті територіальні
претензії депутатами Крайради Краснодарського краю
до України) по 29.04.03 р. — t

1
 (проведення навчань Чор�
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номорського флоту РФ "Фарватер миру — 2003", на яких
відпрацьовувалися задачі по захопленню території суші
з моря).

З t
1
 по t

2
 (29.08.03 р. — час початку інтенсивних робіт

по зведенню гідротехнічного об'єкту).
З t

2
 по t

3
 (18.09.03 р. — проведення засідання адмі�

ністрації Краснодарського краю з питання про ситуа�
цію, що склалася, в Темрюкському районі, яка визнана
надзвичайною).

З t
3
 по t

4
 (27.09.03 р. — без попереднього спові�

щення української сторони почато інтенсивне
відновлення піщаної коси між Таманськім півостро�
вом (РФ) і островом Коса Тузла (Україна) — зведен�
ня греблі Темрюкськім дорожньо�будівельним уп�
равлінням.

З t
4
 по t

5
 (30.09.03 р. — проведення засідання Ради без�

пеки Російської Федерації з питання формування нової
програми охорони рубежів, у результаті якого було по�
ставлене першочергове завдання — визначення конкрет�
ної лінії морського кордону з Україною. Кінцевою метою
російської сторони, виходячи із заяв губернатора Крас�
нодарського краю 30.09.03 р. в програмі "25�а година", є
взяття під юрисдикцію Росії Тузлинськой Коси, яка нале�
жить Україні, але не визнається російською стороною).

З t
5
 по t

6
 (21.10.03 р. — нарощування темпу зведення

греблі у бік української території).
Відповідно до матеріалу [5—9] були виявлені дані, з

яких сформовані основні групи ознак (табл. 1). Інфор�
маційні ознаки розподілені по періодах часових етапів (t

1
— t

6
) розвитку обстановки навколо острова Коса Тузла.

Таблиця 1. Групи, зміст і кількісні значення ознак та етапи розвитку (загострення) військовоUполітичної обстановки
на державному кордоні (на прикладі подій навколо острова Коса Тузла у 2003 році)

№ 
з/п Групи інформаційних ознак 

Часові етапи розвитку 
обстановки Ху 

t1 t2 t3 t4 t5 
Група політичних інформаційних ознак 

1 Офіційні заяви керівництва суміжної держави (Росії) 
(кількість) 

1 1 2 8 9 9 

2 Офіційні засідання керівництва суміжної держави з питань 
міждержавних відносин (Росія-Україна) 
(кількість) 

1 2 1 3 1 2 

3 Затверджені плани взаємодії міністерств та відомств щодо 
вирішення дипломатичних та військових завдань в Азово-
Чорноморському регіоні (кількість) 

1 1 2 3 2 1 

4 Створення комітетів з питань взаємодії міністерств та 
відомств щодо вирішення дипломатичних та військових 
завдань в Азово-Чорноморському регіоні (кількість) 

1 1 1 2 0 1 

5 Негативні заяви щодо приналежності острова до України 
(кількість респондентів з населення прикордонних районів 
суміжної держави) 

0 20 25 30 0 0 

Група воєнних інформаційних ознак 
6 Проведені військові навчання в безпосередній акваторії 

острова Коса Тузла (кількість) 
0 2 0 0 0 1 

7 Розгортання військових баз біля острова Тузла (кількість) 4 1 7 7 1 0 
8 Підготовка військових аеродромів (кількість) 0 1 0 1 0 0 
9 Передислокація військових підрозділів у район дій, що 

плануються (кількість) 
4 1 0 6 1 1 

10 Збудовано під’їзних шляхів військового призначення 
(кількість)

0 1 0 0 0 0 

11 Затвердження сценаріїв можливих військових операцій у 
зазначеному районі подій (кількість) 

0 1 1 1 1 0 

12 Зареєстровані випадки спільної охорони спірних територій 
військовими та прикордонними підрозділами (кількість) 

0 0 2 2 1 2 

13 Кількість угруповань воєнізованих цивільних організацій у 
прикордонних районах суміжної держави (кількість) 

1 1 0 2 1 1 

Група економічних інформаційних ознак 
14 Економічні втрати Росії від проходу суден Керч-Нікольським 

каналом (млн дол. США) 
0 1 1,5 1 1 1 

15 Затверджені федеральні цільові програми, наприклад, 
«Модернізація транспортної системи Росії» (кількість)

1 0 0 2 0 1 

16 Наявність покладів нафти у районі, що досліджується (млн 
тонн) 

0 0 50 50 50 50 

17 Наявність покладів газу у районі, що досліджується (млрд 
куб.) 

0 0 200 200 200 200 

18 Наявність туристичної інфраструктури (кількість місць для 
відпочинку, тис.) 

0 0 30 30 30 30 

19 Наявність історичних місць (кількість) 0 0 200 200 200 200 
Група ознак проведення практичних дій щодо досягнення мети 

20 Проведення опитування місцевого населення острова про їх 
ставлення до можливого приєднання острова до РФ (кількість 
випадків)

0 0 0 1 1 0 

21 Проведення земельних робіт (кількість задіяного спеціального 
транспорту, шт.) 

0 0 0 42 100 105 

22 Довжина побудованої гідротехнічної споруди (тис., м) 0 0 0 0,5 2 3 
23 Ширина побудованої гідротехнічної споруди (м) 0 0 0 50 60 40 
24 Середня швидкість будівництва гідротехнічної споруди 

(машин/год.) 
0 0 0 3 4 4 

25 Відстань до острова Тузла (тис., м) 4 4 4 3,3 2 0,6 
26 Середня швидкість машинорейсів за годину 0 0 0 40 95 95 
27 Порушення лінії розмежування держав (кількість 

зареєстрованих випадків) 
0 0 0 2 3 2 
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На основі даних виявлених ознак, представлених у
табл. 1, отримано матрицю X (6) розмірністю (6×27), в
якій у кожному рядку розташовані значення ознак на
відповідний період загострення обстановки, у верхньо�
му рядку — опорні значення ознак загрози територі�
альної цілісності.

Значення кожної ознаки розташовані в своєму
стовпці. Далі матрицю (9) перетворимо в матрицю стан�
дартизованих ознак Z (7).

 9 9 1 1 0 1 0 0 1 0 … 2 
 9 1 2 0 0 0 1 0 1 0 … 3 
 8 3 3 2 30 0 7 1 6 0 … 2 
X = 2 1 2 1 25 0 7 0 0 0 … 0 , (6)
 1 2 1 1 20 2 1 1 1 1 … 0 

 1 1 1 1 0 0 4 0 4 0 … 0 

 0,988 0,408 0,816 0 0,889 0,598 1,061 0,645 0,504 0,408 … 0,627
 0,988 0,816 0,408 1,581 0,889 0,598 0,743 0,645 0,504 0,408 … 1,379

Z = 0,741 1,633 1,633 1,581 1,245 0,598 1,167 1,291 1,655 0,408 … 0,627 . (7)
 0,741 0,816 0,408 0 0,889 0,598 1,167 0,645 0,935 0,408 … 0,878
 0,988 0,408 0,816 0 0,534 1,167 0,743 1,291 0,504 2,041 … 0,878
 0,988 0,816 0,816 0 0,889 0,598 0,212 0,645 0,791 0,408 … 0,878

Після виконання розрахунків отримаємо наступні
значення:

— середнє по всіх одиницях значення відстані до
опорної точки M [c

i0
]=5,823;

— середнє квадратичне відхилення цієї відстані
σ

0
=2,885;

— статистична величина с
0
=14,47.

Відповідно до формул (7), (8), поточні значення по�
казника ступеня загострення обстановки виявляються
рівними: L

s1
=0,46; L

s2
=0,425; L

s3
=0,501; L

s4
=0,505;

L
s5

=0,696; L
so

=1.
Залежність значень показника ступеня загострен�

ня обстановки при формуванні загрози територіальної
цілісності по етапах часу представлена на рис. 1. По осі
абсцис на проміжку від t

1
 до t

о
 одиницями часу є дні.

Отримана залежність значень показника ступеня
загострення обстановки (рис. 1) дозволяє встановити,
явний вираз для лінії тренду (L

st
 — суцільна лінія):

 20002,00078,047,0 ttLst ⋅+⋅−= (8).
Дотична до лінії тренду дозволяє оцінити швидкість

зміни значення показника ступеня загострення (т. А,
рис. 1):

 
з

st
st tg

dt
dLL ϕ==′ (9).

 

1 

t5 t4 t3 t2 t1 
0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

Lst = 0,4707− 0,0078t +0,0002t2 

t 

А  φз 

Ls 

Ls=f(t) 

tо 
Рис. 1. Залежність показника ступеня загострення обстановки при
формуванні загрози територіальної цілісності держави по часовим

етапам загострення обстановки

Крім того, наявність квадратичної скла�
дової в (8) демонструє існування ненульово�
го позитивного прискорення зростання зна�
чень показника, що може бути сигналом для
прискорення в проведенні заходів протидії
загрозі, а факт подолання показником рівня
0,65 (L

st
 ≥ 0,65) з одночасною появою пози�

тивної другої похідної показника (8) і відпо�
відного збільшення кута ϕ

з
 (у межі — до 90°)

є істотною ознакою виникнення загрози на
ділянці часу t, який можна приблизно оціни�
ти з виразу (8), прирівнявши величину Ls до
одиниці.

За наявності коливального процесу змін
показника L

s
(t) (штрих�пунктирна лінія) сту�

пеня загострення обстановки (на рис. 1 ділян�
ка  t

3
!t

4
) висновки про динаміку загострення і

можливості переходу обстановки зі стану "за�
гострення" в стан "загроза" можна зробити з
використанням лінії тренда значень показни�
ка L

s
.

ВИСНОВКИ І НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, розроблений показник і методика
дозволяють виявляти інтегральні зміни обстановки в
прикордонній безпеці, визначати періоди часу
збільшення/зменшення ступеня загострення в війсь�
ковій сфері НБУ, прогнозувати період часу переходу
стану обстановки з рівня "загострення" на рівень "заг�
роза", оцінювати швидкість зміни значень показника
ступеня загострення обстановки з метою подальшого
прогнозу реальних і потенційних наслідків для охоро�
ни кордону і вжиття своєчасних заходів щодо протидії
загрозі за рахунок ситуативного управління прикор�
донної безпеки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Із набуттям незалежності України ситуація, що скла�

лася у сфері захисту державного кордону України, зокре�
ма пов'язана з низькою захищеністю території держави від
таких глобальних транскордонних викликів та загроз у при�
кордонній сфері, як міжнародний тероризм, незаконна
міграція, контрабандна діяльність, наркобізнес та торгівля
людьми, зумовила необхідність створення ефективної сис�
теми державного управління національною безпекою Украї�
ни. Цей процес передбачав прийняття та імплементацію низ�
ки грунтованих міждержавних та національних норматив�
но�правових актів, що мали на меті створення ефективної
системи захисту національних інтересів на державному кор�
доні. Відтак, одним з стратегічних пріоритетів у діяльності
органів державної влади було визначено завдання зі ство�
рення ефективної національної системи державного управ�
ління прикордонною безпекою як складової національної
безпеки України та її законодавче забезпечення.

На сьогодні в Україні на законодавчому рівні в основ�
ному врегульовані питання у сфері захисту державного кор�
дону, а саме, щодо договірно�правового оформлення
спільних ділянок державного кордону із суміжними держа�
вами, дотримання режиму державного кордону та прикор�
донного режиму, функціонування пунктів пропуску та при�
кордонної інфраструктури, реадмісії осіб, прикордонно�
представницької діяльності, а також питання нормативно�
правового забезпечення діяльності суб'єктів забезпечення
прикордонної безпеки.

У той же час, аналіз викликів та загроз національній
безпеці України у прикордонній сфері обумовлює нагальну
потребу удосконалення законодавчого забезпечення дер�
жавного управління прикордонною безпекою, що спрямо�
вана на мінімізацію протиправної діяльності та ефективний
захист національних інтересів на державному кордоні з ура�
хуванням кращих світових практик.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про

різноманітні підходи до формування ефективних механізмів
державного управління у сфері прикордонної безпеки, що
перебувають у колі наукових інтересів багатьох українсь�
ких вчених, які активно розвивають науку "Державне управ�
ління", а саме: В. Горбуліна, М. Литвина, О. Мельникова,
В. Рижих, А. Семенченко, А. Сіцінського, Г. Ситника,
В. Шамрая та інших.

При всіх обсягах та важливості проведених наукових
досліджень у сфері державного управління національної
безпеки загалом, окремі її аспекти щодо аналізу законодав�
чого забезпечення державного управління прикордонною
безпекою залишаються вивченими недостатньо і потребу�
ють подальших наукових досліджень з урахуванням транс�
кордонних глобальних викликів та загроз у прикордонній
сфері.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — проаналізувати стан законодавчого за�

безпечення державного управління прикордонною безпе�
кою України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Набуття Україною державної незалежності,  не�

обхідність захисту суверенітету, територіальної цілісності,
незалежності держави, а також вжиття спільних комплек�
сних заходів із суміжними державами з метою протидії про�
типравної діяльності на державному кордоні, обумовило
потребу створення національної системи державного управ�
ління прикордонною безпекою як складової національної
безпеки України та її законодавче забезпечення. Проведе�
ний аналіз нормативно�правових актів України з питань на�
ціональної та прикордонної безпеки дає підстави стверд�
жувати, що законодавче забезпечення державного управ�
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ління прикордонною безпекою було спрямовано на реалі�
зацію двох стратегічних напрямів.

Перший стратегічний напрям — міждержавний, був
спрямований на законодавче забезпечення державного уп�
равління прикордонною безпекою України із суміжними
державами, шляхом укладення міждержавних нормативно�
правових актів. З цією метою було запроваджено активні
державно�управлінські заходи, щодо врегулювання наступ�
них питань.

1. Договірно�правове оформлення спільних ділянок дер�
жавного кордону між Україною і суміжними державами та
захист національних інтересів України у територіальному
морі та виключній (морській) економічній зоні на основі за�
безпечення однакового правового статусу державного кор�
дону України та суміжних держав на всій його протяжності,
визнання і поваги до територіальної цілісності суміжних
держав та недоторканості державного кордону України.

Законодавче забезпечення державного управління з
врегулювання питань договірно�правового оформлення дер�
жавного кордону відбувалося шляхом укладення низки
міждержавних нормативно�правових актів, що були спря�
мовані на:

— підтвердження існуючого за радянські часи держав�
ного кордону між СРСР, Угорською Республікою, Словаць�
кою Республікою, Республікою Польща та Румунією дер�
жавним кордоном незалежної України із зазначеними сум�
іжними державами;

— делімітацію та демаркацію спільних ділянок держав�
них кордонів між Україною і колишніми радянськими рес�
публіками, а саме: Російською Федерацією, Республікою
Білорусь та Республікою Молдова;

— захист національних інтересів України у територіаль�
ному морі та виключній (морській) економічній зоні.

Слід зазначити, що на сьогодні питання законодавчого
забезпечення державного управління з врегулювання пи�
тань договірно�правового оформлення державного кордо�
ну є стратегічним пріоритетом сучасної політики національ�
ної безпеки України, з огляду на той факт, що досить зали�
шаються неузгодженими питання спільних державних кор�
донів з Російською Федерацією та Республікою Білорусь.

2. Другим питанням міждержавного стратегічного на�
пряму, на який було спрямоване законодавче забезпечення
державного управління прикордонною безпекою України
із суміжними державами мав за мету вжиття заходів з
підтримання режиму спільних ділянок державного кордо�
ну із суміжними державами, налагодження співробітницт�
ва та взаємодопомоги з прикордонних питань, організацію
та забезпечення ритмічної роботи пунктів пропуску через
державний кордон, приймання — передавання порушників
державного кордону та його режиму. Слід зазначити, що
на сьогодні з всіма суміжними країнами як на міждержав�
ному, так і на міжвідомчому рівні (між суб'єктами забезпе�
чення прикордонної безпеки) у цілому врегульовані вище�
зазначені питання.

3. Третє питання міждержавного стратегічного напря�
му, на яке було спрямовано законодавче забезпечення дер�
жавного управління прикордонною безпекою України із
суміжними державами, мали на меті уникнення прикордон�
них інцидентів та конфліктних ситуацій на державному кор�
доні, а також розгляд нагальних питань співпраці та взає�
модії в інтересах надійної охорони державного кордону
України із суміжними державами. З цією метою Україною
спільно з суміжними державами було створено прикордон�
но�представницький апарат (апарат Прикордонних Упов�
новажених та Прикордонних Представників України) що
мав повноваження у розгляді нагальних питань забезпечен�
ня прикордонної безпеки України та законодавче врегуль�
овано його діяльність.

4. Четверте питання міждержавного стратегічного на�
пряму, на яке було спрямовано законодавче забезпечення
державного управління прикордонною безпекою України
із суміжними державами передбачало співпрацю у кримі�
нально�розвідувальній та оперативно�службовій сфері з
метою протидії терористичним проявам, транскордонній
організованій злочинності, незаконній міграції та торгівлі
людьми, контрабанді наркотичних засобів, зброї, вибухо�
вих речовин та боєприпасів та іншій протиправній діяльності
на спільних ділянках державного кордону.

5. П'яте питання міждержавного стратегічного напря�
му, на яке було спрямовано законодавче забезпечення
державного управління прикордонною безпекою України
із суміжними державами передбачало участь у регіональ�

них структурах з питань зміцнення прикордонної безпеки
як у двосторонньому, так і багатосторонньому форматах
міждержавної співпраці.

Так, починаючи з 1992 року, Україна бере участь (у
якості спостерігача) у роботі Ради командувачів Прикор�
донними військами держав�членів Співдружності незалеж�
них держав (РКПВ). Участь у засіданнях РКПВ дає змогу
підтримувати ділові контакти з керівниками прикордонних
відомств держав�учасниць СНД на двосторонній основі,
здійснювати обмін інформацією про обстановку на держав�
ному кордоні, ефективно протидіяти організованій транс�
кордонній злочинності, міжнародному тероризму та іншій
протиправній діяльності.

Водночас, реалізуючи стратегічний курс на європейсь�
ку інтеграцію, Україна активно співпрацює з Місією Євро�
пейської Комісії з питань прикордонної допомоги Україні
та Республіці Молдова (EUBAM), що організувала свою
діяльність у регіоні з листопада 2005 року.

Ще одним, стратегічно важливим державно�управлінсь�
ким заходом щодо зміцнення прикордонної безпеки стало
започаткування у 2007 році співпраці України з Європейсь�
кою Агенцією з питань управління оперативним співробіт�
ництвом на зовнішніх кордонах країн�учасниць Євросоюзу
(FRONTEX). Також Україною спільно із зазначеним міждер�
жавними структурами реалізуються низка міжнародних про�
ектів і програм, що спрямовані та удосконалення загальноє�
вропейської системи прикордонної безпеки, створення су�
часних прикордонних та митних підрозділів держави та їх
технічне оснащення інноваційними високотехнологічними
засобами дистанційного контролю за державним кордоном,
удосконалення кадрового та ресурсного потенціалу суб'єктів
забезпечення прикордонної безпеки України тощо.

Другий стратегічний напрям — національний, був спря�
мований на законодавче забезпечення державного управл�
іння прикордонною безпекою України шляхом реалізації
таких завдань.

1. Перше завдання законодавчого забезпечення держав�
ного управління прикордонною безпекою на національно�
му рівні було спрямоване на забезпечення захисту суверен�
ітету, територіальної цілісності та державної незалежності
України. З цією метою на законодавчому рівні було прий�
нято низку грунтовних нормативно�правових актів, а саме:

— 16 липня 1990 року Верховною Радою Українською
РСР було ухвалено Декларацію про державний суверенітет
України, якою було визначено: "Верховна Рада України про�
голошує державний суверенітет України як верховенство,
самостійність, повноту і неподільність влади республіки в
межах її території та незалежність і рівноправність у
зовнішніх зносинах" [1];

— 12 вересня 1991 року було прийнято Закон України
про правонаступництво України від 12.09.91 року, що виз�
начив: "державний кордон СРСР, що відмежовує територію
України від інших держав, та кордон між Українською РСР
і Білоруською РСР, РРФСР, Республікою Молдова за ста�
ном на 16 липня 1990 року є державним кордоном України"
[2, с. 5];

— 4 листопада 1991 року Верховною Радою України
було прийнято Закон України "Про державний кордон Ук�
раїни", що визначає поняття державного кордону України,
як "…лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії,
які визначають межі території України — суші, вод, надр та
повітря нового простору" [3, с. 1];

— 28 червня 1996 року Конституцією України закріпле�
но конституційну норму: "Захист суверенітету і територі�
альної цілісності України, забезпечення її економічної та
інформаційної безпеки є найважливішими функціями дер�
жави, справою всього Українського народу" [4, с. 17].

Таким чином, з набуття незалежності України стра�
тегічні завдання державного управління національною без�
пеки у прикордонній сфері набули конституційно�правового
статусу.

2. Друге завдання законодавчого забезпечення держав�
ного управління прикордонною безпекою на національно�
му рівні було спрямоване на створення прикордонних та
митних органів України (суб'єктів забезпечення прикордон�
ної безпеки), визначення перспектив їх розвитку та удос�
коналення правового регулювання їх діяльності з метою
забезпечення захисту національних інтересів на державно�
му кордоні.

Законодавче забезпечення діяльності суб'єктів прикор�
донної безпеки було врегульовано слідуючими норматив�
но�правовими актами:
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— Законом України 4 листопада 1991 року "Про При�
кордонні війська України", до обов'язків яких належать
питання щодо "…забезпечення недоторканності державно�
го кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших
водоймах України, а також охорона виключної (морської)
економічної зони України" [5, с. 1];

— Розпорядженням Президента України від 14 квітня
1993 року №45/93 "Про заходи щодо підтримання режиму
державного кордону України" [6]. Зазначений Акт Глави
держави був спрямований на забезпечення постійного
підтримання режиму державного кордону та протидії про�
типравній діяльності на державному кордоні;

— Концепцією охорони державного кордону та суве�
ренних прав України в її виключній (морській) економічній
зоні" [7], що була схвалена Постановою Кабінету Міністрів
України від 22.01.1996 № 120. Документ передбачав запро�
вадження практичних механізмів державного управління,
що були спрямовані на забезпечення непорушності держав�
ного кордону та суверенних прав України в її виключній
(морській) економічній зоні як найважливішої складової
частини гарантування національної безпеки держави, її су�
веренітету і територіальної цілісності;

— Законом України від 19.06.2003 року "Про Державну
прикордонну службу України". Зазначений законодавчий
акт був спрямований на створення Державної прикордон�
ної служби України — правоохоронного органу зі спеціаль�
ним статусом, до компетенції якого належать завдання
щодо забезпечення недоторканності державного кордону
та охорони суверенних прав України в її виключній
(морській) економічній зоні, недопущення незаконної зміни
проходження лінії державного кордону, забезпечення ре�
жиму державного кордону та прикордонного режиму [8];

— Концепцією розвитку Державної прикордонної
служби України на період до 2015 року, що була схвалена
Указом Президента України від 19.06.2006 року № 546/
2006 [9] та передбачала комплекс завдання з удосконален�
ня механізмів державного управління прикордонною без�
пекою в умовах актуалізації сучасних викликів та загроз у
прикордонній сфері.

3. Третє завдання законодавчого забезпечення держав�
ного управління прикордонною безпекою на національно�
му рівні було спрямоване на матеріальне, ресурсне та техн�
ічне забезпечення суб'єктів прикордонної безпеки та при�
кордонної інфраструктури, а також усунення суперечнос�
тей та недоліків у системі захисту національних інтересів
на державному кордоні України. З цією метою було прий�
нято такі нормативно�правові акти:

— Комплексна програма розбудови державного кордо�
ну України на 1993—1998 роки, що була затверджена Ука�
зом Президента України від 16.12.1993 № 596/93 [10];

— Програма дій, що спрямована на підтримання режи�
му державного кордону України і прикордонного режиму,
розвиток Прикордонних військ України та митних органів
України до 2005 року, що була затверджена Указом Пре�
зидента України від 16.11.2000 р. № 1241 [11];

— Державна цільова програма "Облаштування та рекон�
струкція державного кордону" на період до 2015 року, зат�
верджена Постановою Кабінету Міністрів України від
13.06.2007 № 831 [12].

Зазначеними нормативно�правовими актами було сфор�
мовано національну систему державного управління при�
кордонною безпекою та визначено головний державний
орган, що здійснює єдину координацію і взаємодію компе�
тентних органів державної влади на державному кордоні —
Державну прикордонну службу України.

У подальшому, необхідність удосконалення національ�
ної системи державного управління прикордонною безпе�
кою, доведення її до рівня високорозвинутих країн світу,
обумовили прийняття "Концепції інтегрованого управлін�
ня кодонами", що була схвалена Розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 27 жовтня 2010 року № 2031�р. [13].
Документ містить концептуальні погляди на процеси забез�
печення прикордонної безпеки України у загальноєвро�
пейському форматі та є важливою складовою реалізації
стратегічного курсу держави на європейську інтеграцію.

Також, необхідність проведення широкомасштабних
змін та модернізації національної системи державного уп�
равління обумовило потребу у запровадженні в державі
широкомасштабної адміністративної реформи, щодо упо�
рядкування діяльності органів державної влади, де Прези�
дентом України було видано Указ від 24 грудня 2012 року
№ 726/2012 "Про деякі заходи з оптимізації системи цент�

ральних органів виконавчої влади" [14]. Зазначений акт Гла�
ви держави передбачає спрямування та координацію діяль�
ності Адміністрації Державної прикордонної служби Ук�
раїни через Міністра внутрішніх справ України, що потре�
бує внесення змін та доповнень у законодавчі нормативно�
правові акти, які регламентують діяльність прикордонного
відомства України.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що за роки

незалежності України було створено грунтовне законодавче
забезпечення державного управління прикордонною без�
пекою на міждержавному та національному рівнях, що спри�
яло державно�управлінським процесам забезпечення тери�
торіальної цілісності, незалежності та недоторканості дер�
жавного кордону України.

Зазначено, що забезпечення прикордонної безпеки як
невід'ємної складової національної безпеки держави щодо
захисту і забезпечення своїх національних інтересів і націо�
нальної безпеки у сфері охорони державного кордону має
базуватися на пріоритетності національних інтересів, все�
бічному аналізу глобальних викликів і загроз у прикордонній
сфері та вжиття своєчасних державно�управлінських за�
ходів з їх мінімізації.

Перспективою подальших розвідок даної проблемати�
ки є, на наш погляд, розробка нормативно�правових актів,
які регламентують діяльність прикордонного відомства Ук�
раїни і спрямовані на удосконалення державного управлін�
ня національною безпекою у прикордонній сфері.
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ВСТУП
Жодна структура, і органи державної влади в тому

числі, не можуть існувати ізольовано від зовнішнього
середовища. У відомій концепції розвитку культур бри�
танського дослідника А. Тойнбі життєво необхідний
імпульс системі надає саме її зовнішнє оточення; він
називає це "викликом", водночас зовнішнє середовище
також реагує на "виклик", що А. Тойнбі називає "відпо�
віддю": "Причина генези цивілізацій криється не в єди�
ному чиннику, а у комбінації кількох; це не єдина сут�
ність, а ставлення" [1, c. 107]. Якщо винести за дужки
релігійну термінологію А. Тойнбі, то його концепція дає
нам відповідь на важливе запитання: ставлення впливає
на розвиток системи; власне, розвиток відбувається як
серія відповідей на ті виклики, які суспільство та самі
люди ставлять перед системою, що й визначає акту�
альність дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Вивчення структури зовнішнього середовища, вияв�

лення зв'язків всередині неї, аналіз комунікаційних
зв'язків та оцінка і виокремлення пріоритетних напрямів
взаємодії органів державної влади із зовнішнім середо�
вищем містить потужний потенціал не лише для транс�
формації, а й для їхнього виживання як системи зага�
лом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Великий внесок у теоретичний аналіз взаємодії

органів державної влади із зовнішнім середовищем
здійснили такі українські та зарубіжні науковці:
Е.А. Афонін, В.Д. Бакуменко, Я.В. Бережний, О.Л. Ва�
левський, Р. Варі, Р.В. Войтович, В.В. Голубь, Л.В. Го�
нюкова, Е. Гріффін, С. Даулінг, Д. Діпхауз, О.Н. Заго�
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"ГРОМАДСЬКІСТЬ" ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З
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У статті здійснено аналіз понять "стейкхолдери", "аудиторія" та "громадськість", визначено їх основні

характеристики; проаналізовано зв'язок цих понять з репутацією, показано рівні зовнішніх і внутрішніх

стейкхолдерів у сфері державного управління.

The article analyzes the concepts of the stakeholders, the audience and the public, also the basic characteristics

of this concepts are analyzed, shows the level of internal and external stakeholders in public administration and
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родніков, М. Кагілл, Е.О. Капітонов, В.М. Козаков,
Дж. Корнеліссен, В.Г. Королько, Ф. Котлер, А.В. Кочетко�
ва, Дж. Ліз�Маршмент, М.М. Логунова, Ю.Г. Падафет,
М.І. Пірен, Г.Г. Почепцов, О.В. Радченко, В.А. Ребкало,
В. Ріндова, Є.В. Ромат, С.М. Серьогін, О.С. Тарасов,
В.В. Тертичка, О.Ю. Трубецькой, Л.М. Усаченко,
В.М. Філіпов, Ч. Фомбран, С. Хетрік, Ф.І. Шарков,
В.А. Шахов та інші.

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЗАВДАННЯ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Термін "стейкхолдери" не є дуже поширеним серед
вітчизняних науковців. Однак теоретико�методологічні
підвалини репутаційного менеджменту закладались у
працях, пов'язаних із дослідженням іміджу. Зокрема, у
науковій розробці "Формування позитивного іміджу
органів влади через підвищення якості надання адміні�
стративних та соціальних послуг" вказано, що "складо�
вими образу державного управління, представленими
через символи, що відповідним чином інтерпретувати�
муться соціокультурними групами, можуть бути такі
етапи реалізації функцій державного управління: 1) на�
міри щодо реалізації функцій державного управління,
що подаються через проекти, програми, плани тощо і у
зв'язку зі своєю ідеальністю найбільш активно викори�
стовуються під час творення образів системи держав�
ного управління; 2) власне процес реалізації функцій
державного управління; 3) результати реалізації
функцій державного управління та їх оцінювання" [2, с.
10]. У такій інтерпретації "образ державного управлін�
ня" є його репутацією, оскільки далі йдеться про оці�
нювання результатів реалізації функцій державного уп�
равління, як вказано, "соціокультурними групами", яких
можна вважати стейкхолдерами.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Стейкхолдер, зацікавлена сторона (англ. —

stakeholder) — особа, місцева спільнота чи організація,
на яку впливає діяльність органу державної влади (чи
будь�якої організації), і що сама впливає на цю
діяльність [3, с. 65]. Зацікавлені сторони можуть бути
внутрішніми (наприклад, працівники) і зовнішніми (на�
приклад, споживачі, інші органи державної влади, орга�
ни місцевого самоврядування, профспілки, громадські
організації, ЗМК тощо). Так, Р.Е. Фрімен наділяє стей�
кхолдерів трьома характеристиками: "владу впливу на
організацію, здатність легітимізувати відносини, право
терміново вимагати" [4]; організація "має не одну, а
кілька репутацій", вказує Н. Бонтіс зі співаторами [5];
cтейкхолдери — це група людей або особа, від яких "за�
лежить успіх або виживання організації" [6]; організації
не слід ігнорувати очікування громади, а слід вибудову�
вати взаємини, оскільки стейкхолдери — це "сусіди за
вибором". Г. Даулінг вважає, що репутація буде оціне�
на залежно від того, хто це робить, з якою метою і які
критерії при цьому застосовує [7]. На його думку, ре�
путація формується на основі відповідності між двома
ключовими елементами: 1) переконаннями і почуттями
різних груп зацікавлених осіб щодо організації; 2) їх
індивідуальними і колективними цінностями. Отже, з
цього випливає, що жоден орган державної влади не
матиме однорідної репутації, оскільки різні групи стей�
холдерів оцінюватимуть його по�різному. Таким чином,
унітарний підхід Ч. Фомбрана, який вказував на загаль�
ний характер репутації, зазнав помітної критики. Су�
часні підходи до аудиторії визначаються характеристи�
ками "нових медіа", які відрізняються від "старих медіа"
тим, що мають можливість пропонувати "новий зміст за
розкладом, який визначається особистим вибором спо�
живача" [8, с. 100—101]. У сучасному світі навіть люди,
які мешкають на обмеженій території, неоднаково став�
ляться до тієї самої передачі. Безперечна тенденція —
урізноманітнення змісту медіа, фрагментація та сегмен�
тація аудиторії (поділ на дедалі вужчі групи), а також
соціальна поляризація [9]. Отже, термін "аудиторія" у
широкому значенні є абстрактним і дискусійним.

Ще одна важлива категорія — "громадськість", яка
позначає соціально активну частину суспільства, яка на
добровільних засадах бере участь у суспільно�політич�
ному житті країни. Реалізація потреб та інтересів гро�
мадськості здійснюється як безпосередньо, так і через
інститути громадянського суспільства (формальні і не�
формальні: громадяни та їхні групи, громадські органі�
зації, політичні партії, професійні спілки, організації
роботодавців, благодійні організації, творчі спілки,
релігійні організації, засоби масової інформації, само�
врядні територіальні громади, органи самоорганізації
населення, трудові і навчальні колективи та інші гро�
мадські утворення).

У сучасних концепціях взаємодії влади і громадсь�
кості, остання розглядається і як комунікаційна сис�
тема, в рамках якої відбувається обмін інформацією
та поглядами і до якої кожен член суспільства юри�
дично та фактично повинен мати доступ. Зокрема,
ознакою громадськості є "принципова відкритість
аудиторії" (за Ю. Габермасом) та "аудиторія, що скла�
дається не лише з експертів" (за Г. Штромайєром).
Тому всі сфери, до яких доступ неможливий або мож�
ливий тільки для певних груп населення, не є гро�
мадськими. У буквальному сенсі визначити гро�
мадськість як якусь конкретну величину у нинішньо�
му суспільстві неможливо: її межі розмиті, вона охоп�
лює велику кількість частково об"єднаних між собою
менших угруповань, а враховуючи розмаїття публіч�
них комунікаційних дискурсів, сучасна громадськість
фрагментована. З діяльністю громадськості пов'язані
принципи відкритості, прозорості у діяльності органів
влади, громадськість пов'язана з нормативним закрі�
пленням можливості відкрито, вільно обговорювати

важливі суспільно�політичні проблеми. Сферою фун�
кціонування громадськості є публічна сфера — галузь
суспільного життя, що виконує функцію критики і
контролю щодо держави та в якій формується гро�
мадська думка. Форми співпраці органів державної
влади з громадськості різняться широтою охоплен�
ня, методами організації та завданнями, які можуть
вирішуватися за їх допомогою і вже були предметом
докладного дослідження [10; 11].

Отже, якщо аудиторія значною мірою визначаєть�
ся як сукупність осіб, чиї інтереси, потреби і смаки слід
задовольняти, громадськість є найактивнішою частиною
суспільства, то підхід до громадян як до стейкхолдерів
є принципово новим, принаймні у державах, що транс�
формуються. Відносини з громадськістю у підході, орі�
єнтованому на стейкхолдерів, базуються на формуванні
легітимності через комунікацію.

Легітимність у цьому разі — це сумарна оцінка відно�
син органу державної влади зі стейкхолдерами. В од�
ному з найвідоміших досліджень з PR вказано, що орган�
ізація врегульовує свою діяльність у відповідь на загро�
зи і нові можливості з метою поліпшення стосунків із
публікою. Все змінюється від того, "якою є система" до
того, "що система має робити" [6, с. 6]. Мета діалогу
органу державної влади зі стейкхолдерами вмотивова�
на потребою легітимізувати свої дії , а "легітимність
встановлюється, підтримується, оспорюється і захи�
щається через діалог" [12]. Отже, орган державної вла�
ди, який моніторить і відгукується на сприйняття і по�
ведінку стейкхолдерів, "досягає максимальної легітим�
ності" [13, с. 16].

Відомий британський фахівець з репутаційного ме�
неджменту Е. Гріффін вважає, що переосмислити підхо�
ди до стейкхолдерів допоможе розподіл їх за чотирма
такими категоріями: 1) люди, без яких наша діяльність
неможлива (споживачі послуг, працівники, фінансові
донори, місцеві громади, які підтримують роботу);
2) люди, які мають над нами владу (законодавчі і конт�
ролюючі органи, органи вищої виконавчої влади);
3) люди, що мають вплив на перші дві категорії (мас�ме�
діа, що мають вплив на імідж організації /орган держав�
ної влади, експертні групи, інші об'єднання, які мають
впив на наші аудиторії); 4) люди, що очікують нашого
краху (групи активістів, які борються проти певних дій,
опозиційні сили, для яких неприйнятний успіх конку�
рентів) [14, с. 110—111]. Головне завдання тут полягає
у тому, щоб правильно розставити пріоритети у роботі
зі стейкхолдерами, у такий спосіб впливаючи на пол�
іпшення репутації. На думку Е. Гріффіна, при роботі зі
стейкхолдерами, по�перше, їхній список потрібно по�
стійно переосмислювати і уточнювати, по�друге, є сенс
створити свого роду "карту стейкхолдерів", щоб розу�
міти, які ці категорії.

Ми поділяємо зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів
органів державної влади на три рівні. Кожен з цих рівнів
впливає на їхню діяльність. На першому, близькому
рівні, показано працівників (державних службовців), які
найбільше впливають на діяльність органу державної
влади і є індивідуальними носіями його репутації. На
другому, суспільному рівні, показані стейкхолдери, які
беруть участь в обміні ресурсами із зовнішнім оточен�
ням (це споживачі послуг — фізичні та юридичні, фінан�
сово�промислові групи, інвестори — тобто фінансові
донори). Третій, інституціональний рівень, включає:
центральні органи державної влади, органи місцевої
влади та місцевого самоврядування, мас�медіа, політичні
партії та рухи, громадські організації та об'єднання гро�
мадян, недержавні організації та аналітичні центри,
міжнародні організації, громади, які можуть впливати
як на діяльність органу державної влади та на його імідж
та репутацію (виказуючи як системні зв'язки, спрямо�
вані на підтримання стійкості системи, так і фінансові,
регламентуючі, інформаційні, культурні, особисті зв'яз�
ки).
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Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища
органу державної влади Є.В. Ромат розглядає як части�
ну ситуативного аналізу [15, с. 295]. Зокрема, йдеться
про вивчення основних чинників формування зовнішнь�
ого і внутрішнього середовища, небезпек і можливос�
тей (категорії менеджменту та маркетингу, що означа�
ють відповідно певний збіг негативних або позитивних
факторів та ситуацій для розвитку організації), вивчен�
ня сильних і слабких сторін діяльності організації тощо.

Однією з найбільш ефективних форм співпраці зі
стейкхолдерами є застосування стратегій корпоратив�
ної соціальної відповідальності (КСВ�стратегій). КСВ�
стратегії реалізовуються у західній та вітчизняній
бізнес�практиці. В управлінській практиці Великобри�
танії, зокрема, існує посада радника із КСВ (Minister for
corporate social responsibility). До основних характери�
стик КСВ�стратегії у комерційному секторі, згідно з
Глобальним договором ООН (1999 р.) належать: дотри�
мання громадянських прав; захист довкілля; охорона
здоров'я та безпека праці співробітників; захист інте�
ресів споживачів; внесок у корпоративну філантропію;
розвиток інновацій; інвестування у навички і навчання
протягом всього життя тощо. Згідно з міжнародним
стандартом ISO 26000, соціальна відповідальність — це
"відповідальність організації за вплив її рішень на сусп�
ільство і довкілля через прозору й етичну поведінку, яка
сприяє стійкому розвитку, здоров'ю і добробуту сусп�
ільства, враховує очікування зацікавлених сторін, відпо�
відає законодавству і узгоджується з міжнародними
нормами поведінки та інтегрована у діяльність всієї
організації і реалізується нею на практиці взаємин" [16,
с. 96]. З 2007 р. наказом Держспоживстандарту Украї�
ни № 359 було створено Національний Дзеркальний
Комітет для розробки стандарту "Системи управління
соціальною відповідальністю [17]. Водночас, "державні
структури згадують про КСВ, коли треба взяти участь
у національних або регіональних благодійних проектах
(купівля житла для багатодітних сімей, допомога лікарні
чи школі)" [18, с. 82]. Однак елементи КСВ вже впро�
ваджуються органами державної влади, зокрема, у дот�
риманні трудових практик, встановленні контролю за
якістю товарів і практик чесного ведення бізнесу, на�
данні адресної допомоги деяким категоріям населення
тощо. Отже, корпоративна соціальна відповідальність
полягає у намаганнях виправдати сподівання стейкхол�
дерів щодо якості своїх послуг і одночасно фіксуванні
високих суспільних стандартів, які сприяють підвищен�
ню загальної якості життя у країні.

ВИСНОВКИ
Отже, взаємодія зі стейкхолдерами для органів дер�

жавної влади має стати не просто обміном інформацією,
а практикою владних відносин. Такий тип взаємин М.
Фуко в курсі лекцій, прочитаних в Коллеж де Франс в
1978 р. із назвою "Треба захищати суспільство", назвав
"урядуванням" (governmentality), розуміючи під цим тер�
міном таку парадигму вибудовування влади, коли її ви�
моги постають не із зовнішніх командно�адміністратив�
них наказів, а із внутрішніх поведінкових моделей, які
добровільно вбудовуються у повсякдення: влада не пе�
редається як товар, не обмінюється, не повертається на�
зад; відповідно, людей не можна поділити на тих, хто її
має, і хто її не має; мережевий характер влади означає,
що люди і випробовують її на собі, і практикують її [19].
У такий спосіб не лише встановлюються дискурсивні
зв'язки, які містять потенціал для переговорів і конку�
ренції, а й легітимність, яка дає право органам держав�
ної влади говорити від імені та в інтересах стейкхол�
дерів. Перспективи подальших досліджень полягають у
науково�теоретичному обгрунтуванні системних і
професійних підходів до аналізу зовнішнього і внутрі�
шнього середовища у сфері державного управління з ме�
тою зміни репутації як органів державної влади, так і
держави в цілому.

Література:
1. Тойнби А.Дж. Постижение истории: сборник /

сост. А.П. Огурцов. — М.: Прогресс, 1991. — 736 c.
2. Формування позитивного іміджу органів д влади

через підвищення якості надання адміністративних та
соціальних послуг: наук. розробка / авт. кол. С.М. Се�
рьогін, В.В. Лола, І.І. Хожило та ін.: за заг. ред. С.М.
Серьогіна. — К.: НАДУ, 2009. — 32 с.

3. Корпоративная социальная ответственность биз�
неса. Экспертная оценка и практика в Украине. — К.:
ТЭФ ОЛБИ, 2008. — 160 с.

4. Driscoll C. Crombie A. Stakeholder Legitimacy
Management and the Qualified Good Neighbor. The case
of Nova Nada and JDI // Business and Society. — 40(4). —
Р. 442—471.

5. Bontis N., Booker L. & Serenko A. The mediating
effect of organizational reputation on customer loyalty and
service recommendation in the banking industry //
Management Decisions. — 2007. — №45 (9). — Р. 1426—
1445.

6. Cutlip S.M., Center A., Broom G.M. Effective Public
Relations. — 8th ed. — Upper Saddle River, NJ: Prentice�
Hall, 2000. — 656 p.

7. Dowling G.R. Creating Corporate Reputations:
identity, image, and performance. — New York: Oxford
University Press, 2001. — 299 p.

8. Webster J.G., Phalen P. The Mass Audience: The Mass
Audience: Rediscovering the Dominant Model. — Mahwah,
NJ: Lawrence Erlbaum, 1997.

9. Лалл Джеймс. Медіа, комунікації, культура. Гло�
бальний підхід; пер. з англійської. — К.: "К.І.С.", 2002.
— 264 с.

10. Афонін Е.А., Гонюкова Л.В., Войтович Р.В. Гро�
мадська участь у творенні та здійсненні державної пол�
ітики. — К.: НАДУ, 2005. — 250 с.

11. Громадянське суспільство: проблеми і напрями
інституційного розвитку: навч. посібник / за заг. ред.
Ю.П. Сурміна. — К.: НАДУ, 2008. — 55 с.

12. Metzeler M.S. The centrality of organizational
legitimacy to public relations practice // Handbook of
public relations  / R.L. Heath (Ed.).— Thousands Oaks, CA:
Sage, 2001. — Р. 321—334.

13. Patel Amisha M., Xavier Robina J., Broom
Glen.Toward a model of organizational legitimacy in public
theory and practice // Proceedings International Com�
munication Association Conference. — New York, USA,
2005. — Р. 1—22.

14. Гриффин Э. Управление репутационными рис�
ками: Стратегический подход. — М.: Альпина Бизнес
Букс, 2009. — 235 с.

15. Ромат Є.В. Трансформація моделі державного
управління рекламною діяльністю у перехідних умовах:
Моногр. — К.: Вид�во НАДУ, 2003. — 380 с.

16. Колішко Родион. Практика развития местного
сообщества на примере сотрудничества корпорации
"Индустриальній союз Донбасса" и г. Алчевска // Кор�
поративная социальная ответственность бизнеса. Экс�
пертная оценка и практика в Украине. — К.: ТЭФ ОЛБИ,
2008. — 160 с.

17. Наказ Держспоживстандарту від 13.12. 2007 р.
№ 359 "Про створення Національного "дзеркаль�
ного" комітету з розроблення міжнародного стан�
дарту з соціальної відповідальності ISO 26 000"
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
www.csr� ukraine.org/userfiles/file/наказ%20_%�
20359.jpg

18. Сапрікина Марина. Развитие КСО в Украине.
Мнения основніх групп стейкхолдеров // Корпоратив�
ная социальная ответственность бизнеса. Экспертная
оценка и практика в Украине. — К.: ТЭФ ОЛБИ, 2008.
— 160 с.

19. Фуко M. Нужно защищать общество. — СПб.:
Наука, 2005. — 312 с.
Стаття надійшла до редакції 14.01.2013 р.



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Економiка та держава № 3/2013124

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розкрити шляхи забезпечення сталого розвитку

сільських територій на засадах екологічного управління.

ВСТУП
При всіх руйнівних процесах в українському селі в ба�

гатьох з них ще не повністю втрачено, а в інших відновлюєть�
ся і нарощується певний потенціал для подальшого перехо�
ду на траєкторії сталого розвитку. До позитивних факторів
можна віднести наявність локальних тенденцій до прирос�
ту сільського населення, відновлення виробничого потенці�
алу, підвищення зацікавленості працівників до ведення са�
мостійної виробничої діяльності або до роботи по найму для
збільшення доходів, підвищення рівня життя родини. Але
одночасно виникають проблеми, що пов'язані з неефектив�
ним використанням наявних ресурсів та різким посиленням
активного втручання суспільства в хід природних процесів.
Саме тому останнім часом все частіше починають згадувати
про проблеми, пов'язані з екологією і безпекою життя на
планеті Земля. Основні теоретичні й методологічні положен�
ня, що пов'язані з вирішенням екологічних проблем
сільськогосподарського виробництва, розглядали такі нау�
ковці: Ю. Губені, О. Дацій, С. Кваша, М. Корецький, П. Мака�
ренко, М. Малік, П. Саблук, О. Царенко, А. Чупіс, В. Юр�
чишин та ін.

Але це питання й досі залишається невирішеним, незва�
жаючи на численні наукові розробки, і потребує детально�
го аналізу.

РЕЗУЛЬТАТИ
Прогнозні оцінки сталого розвитку повинні розробля�

тися в узгодженні з макроекономічними прогнозами по
країні в цілому і з регіональними прогнозами. Стагнуюча
економіка (0—2% приросту ВВП) означатиме збереження
нестійкого стану села і всього комплексу його соціальних
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проблем. Приріст ВВП на рівні 3—5% відкриває можливість
пожвавлення сільського життя і вирішення деяких соціаль�
них проблем, зокрема підвищення зайнятості та доходів
сільського населення. Але перехід на траєкторію сталого
розвитку сільського господарства можливий за умови мак�
роекономічної динаміки на рівні 6—8% приросту ВВП. Ос�
кільки ймовірність останнього варіанту не перевищує оцін�
ки 0,15—0,2, то можна припустити, що сталий розвиток
сільського господарства в масштабах країни — дуже відда�
лена перспектива. Однак реалізація цієї перспективи знач�
но диференційована в регіональному розрізі. У регіонах, що
мають сприятливі умови сільськогосподарського виробниц�
тва, вихід на траєкторію сталого розвитку сільського гос�
подарства можливий в найближчі 6—8 років. Для хронічно
депресивних районів даний перехід може взагалі не відбу�
тися в осяжній перспективі, тобто протягом 15—20 років.
Але в будь�яких умовах існують і повинні враховуватися
ризики сільського господарства, джерела і наслідки яких
впливають на всі аспекти такого розвитку.

У Дніпропетровській області є реальні перспективи і
потенціал переходу до сталого розвитку сільського госпо�
дарства та сільських територій, який включає в себе: спри�
ятливе географічне становище, природно�ресурсний потен�
ціал, готовність місцевого населення (особливо молоді) до
підприємницької діяльності та нововведень. Дніпропет�
ровська область може використовувати багато переваг ви�
гідного макроположення, включаючи обширний потенцій�
ний ринковий простір. Природно�екологічні ресурси отри�
мали міжнародне визнання.

Враховуючи особливості природно�ресурсного потен�
ціалу Дніпропетровської області, ключове значення має
розвиток агровиробничого комплексу та рекреаційної сфе�
ри. В умовах дефіциту мінеральних добрив, пестицидів та
інших видів хімічної продукції, перехід до адаптивно�ланд�
шафтного землеробства може сприяти збереженню родю�
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чості грунтів і піднесенню продуктивності рослинництва і
тваринництва. Найбільш доцільна і затребувана спеціаліза�
ція господарств області на виробництві високо вітамінізо�
ваної, екологічно безпечної продукції, розвиток садівниц�
тва, вирощування лікарських трав з подальшою переробкою
отриманої продукції та сертифікації виробництва.

Велике потенційне значення має розвиток сучасної ак�
вакультури, тобто відновлення рибних ресурсів, рибороз�
ведення та розвиток промислового рибного господарства.
Область має можливості для розвитку різноманітних видів
рекреаційної діяльності, включаючи спеціалізовані види
туризму (екотуризм, агротуризм тощо).

Для реалізації програм переходу до сталого розвитку
необхідно орієнтуватися на екологічний менеджмент (уп�
равління) та екологічно чисте виробництво. В умовах пере�
ходу до ринкових відносин створення працездатного меха�
нізму управління природокористуванням має першорядне
значення [6, c. 30]. Грамотні управлінські дії неможливі без
екологізації свідомості осіб, які приймають рішення ство�
рення системи масової екологічної інформації, розвитку
загальної безперервної екологічної освіти, підтримки та
співпраці з громадськими екологічними організаціями і ру�
хами. Нагальною проблемою став перехід від економічного
обгрунтування прийняття політичних і господарських
рішень до еколого�економічного.

Екологізація управління повинна розвивати такі сфери
діяльності людини, в яких нововведення і інтенсифікація
виробництва не призводили б до деградації екосистем. Для
цих цілей необхідно розробити рекомендації зі створення
"зелених виробництв", безвідходних технологій, замкнутих
циклів промислових виробництв, запропонувати заходи по
відновленню вже зруйнованих компонентів навколишньо�
го середовища.

Екологізація управління означає:
1) встановлення екологічних обмежень на господарсь�

ку діяльність;
2) створення системи екологічної сертифікації про�

дукції, природних об'єктів, відходів виробництва та послуг.
Під екологічною сертифікацією розуміється діяльність по
підтвердженню відповідності продукції встановленими еко�
логічними вимогами;

3) введення системи природоохоронного ліцензування
господарської діяльності, яка повинна допускатися лише за
дотримання певних екологічних вимог;

4) здійснення комплексної еколого�економічної експер�
тизи, оскільки відрив екології від економіки суперечить
принципам сталого розвитку, отже, експертиза повинна
бути комплексною;

5) розробка комплексних екологічних програм включає
в себе відповідні підпрограми: екологізація систем управлі�
ння соціально�економічним розвитком регіону, вивчення
територій, державної підтримки розвитку ринку екологіч�
них послуг і формування інфраструктури, створення регіо�
нальної системи безперервної екологічної освіти [3, c. 219].

Екологізація управління призводить до появи нового
виду управлінської діяльності, яку можна назвати — "еко�
логічне управління". Цей термін використовується поки ще
вкрай рідко. Більш поширеними є поняття, що відобража�
ють особливості таких процесів, як управління природоохо�
ронною діяльністю, управління якістю навколишнього се�
редовища, управління природокористуванням, управління
екологічними ризиками тощо. Під екологічним управлінням,
вважає А. Шилов, розуміють "управління процесами охо�
рони навколишнього середовища, організацію раціонально�
го природокористування і регулювання діяльності з експ�
луатації природних ресурсів та забезпечення екологічної
безпеки" [6, c. 287].

Паралельно з поняттям "екологічне управління" в нау�
ковий і практичний обіг входить термін "екологічний менед�
жмент". Їх основна відмінність полягає в тому, що екологі�
чне управління, здійснюється, як правило, в глобальному,
національному, регіональному масштабі, а екологічний ме�
неджмент на локальному рівні, тобто екологічний менедж�
мент є певним рівнем екологічного управління. Інакше мож�
на сказати, що екологічне управління в рамках підприєм�
ства зазвичай називають екологічним менеджментом.

Предметом екологічного менеджменту є процес еколо�
гізації управління сучасним виробництвом, його зв'язок із
зовнішнім середовищем. Крім того, вивчає становлення еко�
логічного підприємництва, створення нових технологій і
продукції, проблеми поховання відходів, раціональне вико�
ристання природних ресурсів, урбанізацію, вдосконалення

методів регулювання та контролю, компенсацію екологіч�
ного збитку, екологічну безпеку [2, c. 160].

Завдання цієї галузі наукового знання — створити тео�
рію, на основі якої можна буде сформулювати основи нау�
кової екологічної політики та запропонувати модель еко�
лого�безпечного виробництва, розробити методику форму�
вання "зеленого" бізнес�плану підприємства, організувати
систему дієвого фінансово�екологічного контролю в орга�
нізації, дати рекомендації по формуванню екологічної куль�
тури персоналу і підготовці менеджерів�екологів, обгрун�
тувати принципи взаємодії з зовнішнім середовищем.

У науковій літературі можна знайти формулювання
емпіричних законів, концепцій, основних принципів еколо�
гічного менеджменту.

В. Алексеев визначає такі принципи екологічного менед�
жменту:

— принцип опори на екологічну свідомість та економі�
чне мотивування;

— принцип випередження або запобігливості та своє�
часності вирішення проблем екологічного розвитку;

— принцип відповідальності за екологічні наслідки всіх
управлінських рішень;

— принцип інтеграції управління екологічними проце�
сами;

— принцип послідовності (безперервності, поетапності)
вирішення проблем екологічного розвитку [1, c. 158].

Дослідження в галузі екології та управління лягли в ос�
нову розроблених Міжнародною організацією по стандар�
тизації міжнародних стандартів серії ISO 14000 "Управлін�
ня якістю навколишнього середовища". Вивчення цих стан�
дартів, навчання керівників підприємств, державних служ�
бовців їх основам, потреба практики впровадження цих
стандартів в управлінні виробництвом будуть новим імпуль�
сом розвитку наукового екологічного менеджменту.

Екологічний менеджмент передбачає розроблення ре�
комендацій для створення такої системи управління, яка, з
одного боку, зменшує вплив на навколишнє середовище
технологічних процесів, а з іншого — збільшує ефективність
виробництва. У світовій практиці бурхливими темпами роз�
вивається використання в екоменеджменті таких інстру�
ментів, як процедура оцінки впливу на навколишнє середо�
вище (ОВНС), екоаудит, екологічний моніторинг, екологіч�
не страхування, підготовка "зелених" еколого�фінансових
балансів підприємств тощо [4, с. 52].

Функціями екологічного менеджменту є:
— управління процесами використання відходів вироб�

ництва;
— управління соціодинамікою культури;
— управління процесами урбанізації;
— управління станом і використанням природних ре�

сурсів;
— управління запасами природних ресурсів та проце�

сами, що пов'язані з їх відновленням;
— управління транспортом [2, c. 302—303].
Екологізація управління при переході на шлях сталого

розвитку і на глобальному, і на локальному рівнях потре�
бує якісної трансформації менеджменту. При цьому вже
сьогодні видно наступні етапи цього процесу: екологізація
класичного і розвиток екологічного менеджменту; станов�
лення екологічного менеджменту. Світовий досвід свідчить,
що екологізація виробництва і менеджменту сприяють зро�
станню прибутку.

Екологізація виробничо�господарської діяльності є
важливим елементом, який зумовлює зростання робочих
місць. З іншого боку, поліпшення якості навколишнього се�
редовища підвищує рекреаційний потенціал біосфери, ство�
рює передумови для екологічного туризму, підвищується
продуктивний і інтелектуальний потенціал людини.

Для українського підприємництва, що знаходиться в
стадії первинного накопичення капіталу, в цілому характер�
на орієнтація на отримання прибутку без врахування еко�
логічних вимог. У цьому зв'язку виникає потреба поєднан�
ня адміністративних заходів та ринкового стимулювання
процесів екологізації. Доцільна і розробка за зразком захі�
дних країн "екологічного кодексу поведінки" для корпо�
рацій, важлива також підготовка кадрів менеджерів, які ус�
відомлюють і реалізують екологічний підхід у виробничо�
господарській діяльності. Одним з важливих завдань еко�
логічного управління є створення екологічно справедливо�
го ринку, який передбачає наступні умови:

а) не отримує переваги в конкурентній боротьбі продук�
ція з більш гіршими екологічними характеристиками або
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вироблена за технологіями з відносно більш шкідливим
впливом на навколишнє середовище;

б) вилучається з обігу на ринку продукція, небезпечна
для здоров'я і навколишнього середовища [3, c. 87].

Екологічний менеджмент формується, перш за все, на
основі розвитку екологічного підприємництва. Екологічний
бізнес стає новою перспективною галуззю господарства,
локомотивом екологізації менеджменту.

Під екологічним підприємництвом розуміються види
діяльності, що безпосередньо пов'язані з поліпшенням кон�
кретної екологічної обстановки в тому чи іншому регіоні.

Основні види екологічного бізнесу:
— створення обладнання для зменшення екологічного

навантаження, у тому числі обладнання для контролю за
забрудненням навколишнього середовища, систем енергоз�
береження, ресурсозберігаючих технологій;

— виробництво товарів, які дають невелике екологічне
навантаження;

— надання послуг по захисту навколишнього середо�
вища і забезпечення екологічної безпеки;

— управління якістю навколишнього природного сере�
довища;

— екологічна освіта та екологічне інформування;
— проведення робіт по збереженню та відновленню еко�

систем, ландшафтних утворень, природних комплексів, бла�
гоустрій населених пунктів [2, c. 215].

В Україні в початковому стані перебуває екологічне
підприємництво в сфері консультування, екологічної ек�
спертизи, екологічної сертифікації, екоінформаціі тощо.
Здійснюється воно малими підприємствами, тимчасови�
ми творчими колективами. На жаль, практично слабо роз�
винене підприємництво в матеріальній сфері, що пов'яза�
не з переробкою відходів виробництва та споживання. У
ринкових умовах України для багатьох підприємств пе�
реробка відходів у товарну продукцію могла б стати од�
ним з реальних способів підвищення економічної ефек�
тивності.

Особливо це відноситься до гірничодобувних галузей,
на яких утворюється дуже багато відходів. Великий еколо�
гічний ефект і прибуток може дати діяльність з очищення
річок від затонулої деревини, збір паперової макулатури,
скляної і металевої тари тощо. Розвиток екологічного
підприємництва з використання вторинних ресурсів не по�
требує великих капітальних витрат, вкладені кошти швидко
окупаються.

Один з підходів до вирішення екологічних проблем грун�
тується на тезі "Мислити глобально, діяти локально". При

цьому слід мати на увазі, що локальний ха�
рактер діяльності виявляється в таких аспек�
тах: просторовому, коли діяльність здійс�
нюється в межах певної території; тимчасо�
вому, при якому існують чітко визначені
хронологічні рамки події; суб'єктному, при
якому розглядається діяльність конкретно�
го суб'єкта (особистості, організації, соц�
іальної групи, держави); сферними, коли
мова йде про ту чи іншу сферу людської
діяльності; культурологічному, при якому
враховується специфіка культурного роз�
витку.

Локальний підхід до вирішення екологі�
чних проблем дозволяє краще враховувати
інтереси населення, ціннісні орієнтації лю�
дей, культурний потенціал, екологічну
ємність регіону, соціально�економічні та
політичні умови їх життєдіяльності. У су�
часній соціоприродній системі існують еле�
менти, які концентрують у собі всі вищеназ�
вані аспекти локалізації. В індустріальному
суспільстві такими елементами є підприєм�
ства (фірми, компанії, концерни тощо). Про�
цес виробництва — головний фактор впливу
на навколишнє середовище. Тому, саме
підприємство є тією ланкою в ланцюзі еко�
логічних проблем, яке вимагає найбільш де�
тального розгляду.

Охорона навколишнього середовища та
раціональне використання природних ре�
сурсів є одним з найголовніших напрямів
діяльності сучасної держави і предметом
конкретних зусиль його населення. В істо�
ричному плані людство усвідомило не�

обхідність вжиття дієвих заходів з охорони природи лише
на початку XX століття, коли шкідливий вплив промисло�
вих забруднень став надавати помітний негативний вплив
на людину [5, c. 143].

На першому етапі застосовувалася стратегія "розсію�
вання" шкідливих речовин в атмосферу шляхом будівницт�
ва високих труб або видалення їх подалі від берегової зони
за допомогою трубопроводів. Однак здатність навколиш�
нього середовища самоочищуватися була досить підірвана
вже на початку 50�х років і через транскордонне перене�
сення забруднюючих речовин відбулося глобальне порушен�
ня біосфери.

На другому етапі паралельно зі стратегією "розсіюван�
ня" підприємства стали оснащуватися очисними спорудами
і фільтраційними установками для первинної переробки і
запобігання надходження забруднення в атмосферу і водой�
ми. Утворені при цьому відходи також надходили на звали�
ща, даючи вторинне забруднення.

На третьому етапі стали виникати виробництва з утил�
ізації, переробки і знешкодження побутових і промислових
відходів. Ці виробництва могли б майже повністю вирішити
проблеми, пов'язані із запобіганням забрудненню навко�
лишнього середовища, коли б не їх висока вартість. Наприк�
лад, у 70�ті роки було зроблено дуже багато для створення
маловідходних і навіть безвідходних виробництв, однак ра�
дикально це не могло вирішити завдання збереження біос�
фери.

На четвертому етапі, в ході подальшого розвитку про�
гресу, виник напряму по вдосконаленню промислового ви�
робництва для перетворення його в екологічно чисте вироб�
ництво. Метою даної стратегії стало поступове, економіч�
но вигідне перетворення виробництва із запобіганням ут�
ворення відходів у місці їх виникнення. Як відомо, на загаль�
ноєвропейській нараді по співробітництву в галузі охорони
в 1989 р. було дано наступне визначення чистого виробниц�
тва: "це виробництво, яке характеризується безперервним і
повним застосуванням до процесів і продуктам природоохо�
ронної стратегії, яка запобігає забрудненню довкілля таким
чином, щоб знизити ризик для людства і навколишнього се�
редовища" [6, c. 310].

Стосовно до процесів це раціональне використання си�
ровини та енергії, виключення застосування токсичних си�
ровинних матеріалів, зменшення кількості і ступеня токсич�
ності всіх викидів і відходів, що утворюються в процесі ви�
робництва. З точки зору продукції, чисте виробництво оз�
начає зменшення її впливу на навколишнє середовище про�
тягом всього життєвого циклу (продукту) від видобутку
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Рис. 1. Стратегія чистого виробництва

Джерело: власна розробка.
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сировини до утилізації (або знешкодження після викорис�
тання). Чисте виробництво досягається шляхом поліпшен�
ня технології, застосуванням ноу�хау або шляхом зміни
управління виробництвом і його організації.

Існує думка, що до чистих виробництв відносяться
тільки такі, в яких відходи не утворюються. Виробництва, в
яких передбачається переробка відходів, тобто рециркуля�
ція сировини (через переробку відходів), чистими вже не
вважаються. Досвід України, та й багатьох інших країн по�
казав, що організувати безвідходне виробництво в рамках
одного підприємства вкрай складно (хоча теоретично і мож�
ливо), в рамках самого регіону — значно простіше і еконо�
мічніше.

Для наочного уявлення стратегії охорони навколишнь�
ого середовища з точки зору чистого виробництва можна
використовувати схему, зображену на рис. 1, де забруднен�
ня будь�якого промислового підприємства показані у виг�
ляді трикутника, кожен кут якого позначає той чи інший вид
забруднення: стічні води, викиди в атмосферу або тверді
відходи.

Усередині кожного підприємства зазвичай є ряд техно�
логічних цехів або ділянок, на яких утворюються забруд�
нення. Вони представлені у вигляді маленьких квадратів
(рис. 1), які є первинними джерелами потоків шкідливих
речовин. На нашу думку, очисні споруди вигідніше споруд�
жувати у первинних джерел відходів, тобто відразу в місці
їх виникнення. Ця політика чистого виробництва виправ�
довує себе як з екологічної, так і з економічної точок зору.
Оскільки невеликі спочатку потоки забруднюючих речовин
зливаються в загальні рідкі та газоподібні потоки або утво�
рюють загальну масу твердих відходів, яку набагато важче
нейтралізувати.

При очищенні стічних вод, газових викидів і перероб�
ки твердих відходів утворюються вторинні забруднення,
які також необхідно очищати. При такій картині для по�
шуку найбільш оптимального шляху запобігання шкідли�
вого впливу виробництва на навколишнє середовище слід
розглядати варіанти вирішення в комплексі. Крім того,
грунтуючись на уявленні всієї схеми потоків забруднюю�
чих речовин як у внутрішній, так і у зовнішній сферах тех�
нологічного процесу, використовуючи економічні та
технічні можливості конкретного підприємства, цей прин�
цип дозволяє скласти стратегію поступового зменшення
шкідливого впливу всього, навіть складного виробницт�
ва.

Все частіше і частіше ми бачимо застосування в житті
принципу "забруднювач платить". Все більша кількість ком�
паній включає запобігання забруднення або його скорочен�
ня в свої стратегічні плани. Отже, розробка нових вироб�
ничих процесів або нових виробів поєднується з досягнен�
ням головної мети — створення вільних від забруднення
умов. Тому в наші дні найбільш актуальними стають еколо�
гічно чисті виробництва. До них відносяться ті виробницт�
ва, на яких фактично дотримуються всі встановлені для них
норми і правила, існують необхідні методи і засоби регулю�
вання та ефективне управління впливом на навколишнє се�
редовище.

У зв'язку з прийняттям більшістю країн спеціального
природоохоронного законодавства та програм зі стимулю�
вання безвідходного або чистого виробництва сама концеп�
ція та визначення безвідходного або чистого виробництва
має важливе практичне значення, оскільки мова йде в ос�
новному про економічні методи стимулювання, що пов'я�
зані з податковими пільгами, пільговим кредитуванням ви�
пуску екологічно чистої продукції та впровадженням ма�
ловідходних і безвідходних технологічних процесів і вироб�
ництв і, навпаки, введенням спеціального оподаткування
екологічно шкідливої продукції та відповідних виробництв
[5, c. 147].

Для вирішення цього питання необхідно визначити по�
няття "шкідлива продукція" і "шкідлива технологія", а та�
кож дати кількісні показники і критерії, що визначають ці
категорії.

Під "шкідливою продукцією" слід розуміти таку продук�
цію, у результаті виробництва якої економічний збиток від
забруднення перевищує вартість даної продукції.
Кількісним критерієм екологічно шкідливої продукції може
бути виконання наступної нерівності:

Зз / Вп > 1  (1),
де Зз — економічний збиток від забруднення навколиш�

нього середовища при виробництві, використанні, переробці
та утилізації даної продукції, тис. грн.;

Вп — вартість даної продукції, тис. грн.
Аналогічно, під "шкідливою технологією" слід розумі�

ти таку технологію, збиток від забруднення якої перевищує
рівень прибутку, що одернується від застосування даної
технології.

Податок на екологічно шкідливу продукцію може вста�
новлюватися у відсотках від вартості даної продукції, за�
лежно від рівня перевищення збитку над вартістю.

Станом на 1.01.2012 р. частка продукції промисловості
України, що випускається мало�і безвідходними виробниц�
твами, за оцінками експертів, становить приблизно 35%. У
структурі засобів захисту рослин від шкідників і хвороб еко�
логічно чисті біологічні препарати становлять трохи більше
10%, решта припадає на пестициди.

ВИСНОВКИ
Таким чином, для досягнення мети світового рівня важ�

ливим моментом є екологізація управління, що призводить
до появи нового виду управлінської діяльності — екологіч�
ного менеджменту. Екологічний менеджмент реалізується
в рамках підприємства і формується, перш за все, на основі
розвитку екологічного підприємництва: створення нових
технологій і продукції, розв'язання проблем поховання
відходів, раціонального використання природних ресурсів,
вдосконалення методів регулювання та контролю, компен�
сації екологічного збитку, забезпечення екологічної безпе�
ки.

Завдання екологічного менеджменту — створити тео�
рію, на основі якої можна буде сформулювати основи нау�
кової екологічної політики та запропонувати модель еко�
лого�безпечного виробництва, розробити методику форму�
вання "зеленого" бізнес�плану підприємства, організувати
систему дієвого фінансово�екологічного контролю (екоау�
дит), екологічного моніторингу та екологічного страхуван�
ня, надати рекомендації по формуванню екологічної куль�
тури та створення такої системи управління, яка, з одного
боку, зменшувала вплив на навколишнє середовище техно�
логічних процесів, а з іншого — збільшує ефективність ви�
робництва.

Процес виробництва — головний фактор впливу на на�
вколишнє середовище. Тому, саме підприємства є тією лан�
кою в ланцюзі екологічних проблем, яка вимагає найбільш
детального розгляду. На початку XXI століття актуальним
стає перехід до екологічно чистих виробництв. До них відно�
сяться виробництва, що характеризуються безперервним і
повним застосуванням до процесів і продукції природоохо�
ронної стратегії, а саме: раціональне використання сиро�
вини та енергії, виключення застосування токсичних мате�
ріалів, зменшення кількості всіх викидів і відходів, поліпшен�
ня технологій, застосування ноу�хау тощо.

Для того щоб політика чистого виробництва виправда�
ла себе як з екологічної, так і з економічної точки зору, ви�
гідніше очисні споруди зводити у первинних джерел
відходів, тобто відразу в місці їх виникнення. Досвід Украї�
ни, та й багатьох інших країн, показав, що організувати без�
відходне виробництво в рамках одного підприємства вкрай
складно, а в рамках регіону — значно простіше і економічн�
іше.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Національна безпека — одна з найважливіших сфер дер�

жавного управління. Це ключовий напрям державно�управ�
лінського впливу, який має дотримуватися на всіх етапах і у
всіх сферах впливу держави на суспільні процеси. У ході
розробки та прийняття будь�яких державно�управлінських
рішень необхідно виходити в тому числі, а інколи і виключ�
но, з позиції національних інтересів. Їх пріоритетність має
простежуватися у суспільно�політичному та соціально�еко�
номічному векторах діяльності влади. Вітчизняне законо�
давство трактує національну безпеку як захищеність жит�
тєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства
і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток сусп�
ільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація ре�
альних та потенційних загроз національним інтересам у аб�
солютно всіх сферах державного управління. Таким чином,
у цьому проявляється найвища цінність держави — захист
та забезпечення інтересів розвитку нації. З огляду на це,
логічним вбачається намагання держави створити макси�
мально комфортні умови розвитку суспільства з урахуван�
ням унеможливлення виникнення кризових ситуацій, а цим
пояснюються і спроби створити потужну систему забезпе�
чення національної безпеки, яка включає багато галузевих
та функціональних складових. Однією з таких складових є
фінансова безпека держави. Розвиток ринкових відносин,
глобалізаційні процеси в геополітиці та геоекономіці, інтег�
раційні процеси субрегіонального та міжнародного рівнів
— все це роблять фінансові ресурси одним із потужних ва�
желів політичного впливу. З огляду ж на їх важливість у
процесах забезпечення внутрішнього народногосподарчо�
го комплексу будь�якої країни, фінансові ресурси і фінан�
сові потоки потребують максимального рівня захисту від
протиправного або спекулятивного впливу як зовнішнього,
так і внутрішнього середовища держави. Через це фінансо�
вий моніторинг, як один із найпотужніших механізмів за�
безпечення стабільності та легітимності фінансових потоків,
отримує нову актуалізацію, перетворюючись в структурний
елемент державної системи забезпечення національної без�
пеки держави загалом та зокрема фінансової її частини.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам теоретико�методологічного забезпечення

розвитку системи фінансового моніторингу присвячені
праці таких вчених, як Сухоруков А.І., Барановський О.І.,
Доля Л.М., Клюско Л.А., Футоранська Ю.М., Васильців Т.Г.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням та метою даної статті є визначення системи

фінансового моніторингу в аспекті забезпечення національ�
ної безпеки із застосуванням інструментарію ресурсно�
функціонального підходу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Виходячи з логіки нормативно�правового регулювання

фінансового моніторингу, зокрема, виходячи з положень,
що містяться у Законі України "Про запобігання та проти�
дію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом" від 28.11.2002 № 249�IV, фінансовий моніторинг
можна визначити як діяльність організацій, підприємств,
установ, що здійснюють операції з фінансовими ресурсами
по виявленню таких операцій, які підлягають обов'язково�
му контролю, а також операцій фінансового характеру, по�
в'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих
злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму [7].

Система державного забезпечення реалізації фінансо�
вого моніторингу останнім часом розвивається досить швид�
ко, але не зовсім цілеспрямовано, оскільки до сьогодні не
до кінця розроблений методологічний інструментарій в цій
сфері, а відтак — вектор державного управління змінюєть�
ся в залежності від обраного управлінськими структурами
підходу до оцінки рівня фінансової безпеки. Справа в тому,
що система забезпечення як національної безпеки загалом,
так і фінансової зокрема, включає багато складових, опти�
мізація і синхронізація яких концептуалізуються у певний
структурований набір інструментів та механізмів впливу на
об'єкт управління, тобто на систему забезпечення безпеки.
На сучасному етапі розвитку теоретичних підходів до за�
безпечення національної та фінансової безпеки вихідним
елементом є оцінка рівня безпеки, а для цього частіше за
все використовують наступні підходи:

— граничний метод, який використовується в різних вар�
іаціях і може давати або дві градації: небезпечно/безпечно, або
більшу кількість рівнів оцінки, наприклад: нормальний стан,
передкризовий, кризовий, критичний тощо. Суть даного ме�
тоду полягає у визначенні рівня загрози та способів захисту,
за кожною із загроз з використанням системи індикаторів і
граничних значень. Граничний метод використовує критерій,
за яким якщо хоча б один показник системи не відповідає про�
гнозованому, то стан оцінюється як небезпечний;

— комплексний метод — на основі розрахунку інтег�
рального показника економічної безпеки;
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— метод на основі теорії економічних ризиків. Сутність
даного методу полягає в тому, що у відповідності із різними
фінансовими загрозами розраховується можливий наслідок
для фінансової системи держави. При цьому можливі втра�
ти уособлюються у величині недоотриманих бюджетних
надходжень або у ємності тіньового сектору;

— ресурсно�функціональний метод — метод економіч�
ної ефективності. Сутність даного методу полягає в тому, що
уповноважені органи державного управління в системі фінан�
сового моніторингу розробляють різні заходи щодо захисту
від загроз та ризиків, і за кожним їх видом оцінюється еко�
номічний результат. На основі цього методу рівень фінансо�
вої безпеки пропонується оцінювати на основі сукупного
критерію шляхом зважування і підсумовування окремих фун�
кціональних критеріїв, які визначаються за допомогою по�
рівняння можливої величини фінансових втрат держави, що
можуть бути завдані як бюджетам окремих рівнів, так і дер�
жавній фінансовій системі в цілому, і ефективності заходів
державно�управлінського впливу щодо запобігання цьому [5].

На нашу думку, розвиток фінансового моніторингу має
відбуватися саме з точки зору ресурсно�функціонального
підходу. У рамках цього підходу керована система розгля�
дається виключно з позиції її зовнішнього аспекту. Тобто
суб'єкт управління, перш за все, цікавлять відносини цієї сис�
теми (фінансова система держави), як цілого з іншими агента�
ми та суб'єктами, що лежать за її межами, тобто з оточуючим
середовищем. Виходячи з цього, функцією або поведінкою
системи можна назвати все те, що можна дізнатися про систе�
му, не торкаючись її внутрішнього змісту, абстрагуючись від
нього. Структура системи вважається "чорним ящиком".

Розглядаючи поведінку системи як певного цілого, не
постає питання про те, а чи не є ця цілісність адитивним ре�
зультатом взаємодії частин. Послідовно проводячи ресурс�
но�функціональний підхід, необхідно розглядати ціле як ре�
зультат взаємодії системи з оточуючим середовищем з при�
воду ресурсного забезпечення, як властивість відносин між
системою і середовищем. Поза цими відносинами цілісності
як властивості їх взаємодії просто немає. Це дуже важливо
для розуміння сутності ресурсно�функціонального підходу
як в методологічному, так і в філософському аспекті.

Ресурсно�функціональний підхід особливо інтенсивно
розвивається там, де предмет управління обмежується рам�
ками більш�менш вузькоспеціалізованого класу завдань. Що
стосується системи фінансового моніторингу, то його зав�
дання, дійсно, має досить вузьке спрямування — забезпе�
чення легітимності розподілу фінансових ресурсів у межах
економічної системи країни.

Особливість ресурсно�функціонального підходу поля�
гає в його комплексності. Дійсно, розглядаючи систему з
боку ресурсного забезпечення кожної окремої функції і
відволікаючись від внутрішнього змісту самої системи, який,
як правило, досить різнорідний за складом і природою про�
цесів, що в ній протікають, ми цілком охоплюємо цю різно�
манітність в його підсумковому вираженні — поведінці сис�
теми. Ресурсне забезпечення функцій системи — це су�
купність процесів, що породжують її, в абстрактному виг�
ляді. Комплексність ресурсно�функціонального підходу є
причиною його застосування в процесі формування та фун�
кціонування системи фінансового моніторингу.

Методологія ресурсно�функціонального підходу харак�
теризується безперечними перевагами, що полягають в ком�
плексному підході до дослідження проблематики фінансо�
вої безпеки як окремого суб'єкта фінансових відносин, так
і держави в цілому, передбачає детальне вивчення процесів,
що впливають на стан фінансової безпеки та ефективної
реалізації фінансового моніторингу. Зазначені переваги
ресурсно�функціонального підходу до проблематики роз�
робки концепції фінансового моніторингу та забезпечення
фінансової безпеки одночасно є і його недоліком, оскільки
фінансова безпека розглядається надзвичайно широко — і
в аспекті адаптації до змін параметрів зовнішнього середо�
вища, і в аспекті ресурсної забезпеченості стійкості фінан�
сової системи держави, і в аспекті якості та ефективності
впровадження фінансового моніторингу [4].

Справа в тому, що ресурсно�функціональний підхід час�
тіше за все застосовується в аспекті оцінки економічної та
фінансової безпеки суб'єкта господарювання. Тому його
інструментарій розроблений відповідним чином, однак, якщо
цей підхід застосовувати в аспекті оцінки рівня фінансової
безпеки держави в цілому, то слід дещо детально на ньому
зупиниться, а вже потім перейти до ресурсно�функціональ�
ної концепції безпосередньо фінансового моніторингу.

Відповідно до ресурсно�функціонального підходу,
найбільш ефективне використання фінансових ресурсів, з
точки зору пріоритетів національної безпеки, необхідне для
виконання цілей соціально�економічного розвитку держа�
ви, досягається шляхом запобігання загроз негативних дій
на фінансову систему держави і досягнення поставлених
функціональних цілей розвитку економічного сектору. Од�
нак, якщо ресурсно�функціональний підхід до забезпечен�
ня фінансової безпеки розглядати з точки зору пріоритетів
демократичного розвитку та принципів ринкової економі�
ки, то слід враховувати ще й свободу підприємницької діяль�
ності та прагнення приватного сектору, перш за все,
мінімізувати власні фінансові ризики, в тому числі, пере�
клавши їх на сектор державних фінансів.

Спроба охопити всі функціональні області діяльності
фінансової системи держави призводить до розмивання по�
няття фінансової безпеки, а оцінка її рівня за допомогою су�
купного критерію, що розраховується на основі експертних
оцінок за окремими функціональними критеріями стабільності
національної безпеки держави, схильна до значного впливу
суб'єктивної думки експертів. До того ж, відкритим залишаєть�
ся питання визначення рівня кваліфікації експертів. Суб�
'єктивізм ресурсно�функціонального методу виявляється як в
оцінці загроз та прогнозованих обсягів шкоди при визначенні
окремих функціональних критеріїв, так і в процесі розподілу
питомої ваги функціональних складових при розрахунку су�
купного критерію фінансової безпеки держави. Тому не по�
годжуємося з аргументом авторів ресурсно�функціонально�
го методу, який наводиться на його захист, що саме відсутність
суворого шаблону чітко заданих параметрів оцінки і дозволяє
найефективніше вибудувати гнучкий інструмент всебічної оц�
інки фінансової системи держави та її специфіку. У той же
час інтеграція показників з використанням будь�якого з відо�
мих підходів, у тому числі і за допомогою питомої ваги значу�
щості показників, призводить до зниження точності і достов�
ірності оцінки стану фінансової безпеки. Необхідно зауважи�
ти, що детальна розробка і контроль за виконанням цільової
структури фінансової безпеки держави певним чином усклад�
нює практичну реалізацію ресурсно�функціональної концепції
фінансового моніторингу [8].

Зауважимо, що аналіз ресурсно�функціонального
підходу до оцінки рівня фінансової безпеки держави доз�
воляє стверджувати, що багато його положень ідентичні
підходам до оцінки ефективності використання фінансових
ресурсів та напрямів їх використання. Тобто в даному ви�
падку система, встановивши критерій ефективності вико�
ристання фінансових ресурсів, відразу просигналізує про
порушення, пов'язані із некоректним на думку системи ви�
користанням фінансових ресурсів, що свідчить або про на�
магання їх тінізації, або про недостовірність декларованих
суб'єктами господарювання джерел їх походження.

Ресурсно�функціональний підхід нівелює сутність
фінансової безпеки держави і більшою мірою характеризує
цілі, зміст і методологію процесу її забезпечення, тобто на
перший план виходить саме фінансовий моніторинг.

Ресурсно�функціональний підхід обумовлює певну
структуру системи фінансового моніторингу в системі на�
ціональної безпеки, який пропонуємо представити наступ�
ним чином (рис. 1).

Ресурсно�функціональну концепцію розвитку фінан�
сового моніторингу слід розглядати як складову концепції
забезпечення фінансової безпеки держави в цілому. Якщо ж
проецюювати це на вітчизняні реалії, то необхідно зауважи�
ти, що забезпечення фінансової безпеки України — це
діяльність фінансових агентів, направлена на запобігання або
мінімізацію загроз фінансовій безпеці та захист національ�
них інтересів України у галузі національних та міжнародних
фінансів. Фінансовий моніторинг посідає провідне місце в цій
діяльності, охоплюючи діяльність майже всіх спеціально
уповноважених державою органів. У зв'язку з цим, і більшість
ресурсів, спрямованих на забезпечення фінансової безпеки
держави, що передбачені в бюджеті країни, мають спрямо�
вуватися на забезпечення безперебійного функціонування
саме системи фінансового моніторингу [2].

Слід зауважити, що має бути певний механізм стабілі�
зації фінансового моніторингу в межах ресурсно�функціо�
нальної концепції. І цей механізм проявляється через по�
будову системи принципів, на яких має базуватися така кон�
цепція. Пропонуємо виокремити їх. Це принципи:

— пріоритету захисту національних інтересів;
— пріоритету договірних (мирних) засобів при вирі�

шенні конфліктів;
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— своєчасності й адекватності заходів захисту націо�
нальних інтересів реальним і потенційним загрозам;

— сумлінного виконання взятих міжнародних зобов'я�
зань;

— доцільності та обгрунтованості втручання в фінан�
сові процеси за участю фінансових агентів всіх форм влас�
ності;

— економічності та оптимізації ресурсного потенціалу
системи фінансового моніторингу;

— ефективності побудови функціональних зв'язків;
— оптимальності розподілу повноважень та відпові�

дальності між державними органами, що здійснюють фінан�
совий моніторинг;

— повноти охоплення фінансових процесів та своєчас�
ності реагування на їх порушення.

При цьому, крім принципів, на яких має бути побудова�
на ресурсно�функціональна концепція розвитку фінансово�
го моніторингу в системі національної безпеки, слід виді�
лити і її елементи:

— ефективність фінансового моніторингу, тобто його
здатність забезпечувати досягнення стратегічних та тактич�
них цілей на шляху забезпечення стабільності фінансової
безпеки держави;

— однопідрядність системи фінансового моніторингу,
тобто здатність лише держави самостійно визначати цілі,
механізми та шляхи її функціонування;

— конкурентоспроможність
фінансової системи, тобто її
здатність повноцінно виконувати
свої завдання та функції в умовах
існування та впливу фінансових си�
стем інших країн та світових фінан�
сових агентів.

Для досягнення найбільшої
ефективності фінансового моніто�
рингу останній елемент є ключовим,
оскільки фінансова система, що
підлягає тиску ззовні, частіше за все
вже деформована відносно балансу
декларованих та реальних пріори�
тетів її розвитку. Фінансова неза�
лежність і фінансова безпека понят�
тя не тотожні. Так, наприклад,
вітчизняна економіка залежна від
багатьох чинників, а останнім часом
залежною стала ще й фінансова си�
стема від зовнішнього впливу МВФ.
Боргові відносини України та шля�
хи мінімізації боргових зобов'язань
об'єктивно обумовлюють пріорите�
ти розвитку економіки та фінансо�
вого сектору. Разом з тим, за умови
високого рівня конкурентоспро�
можності вітчизняної фінансової
системи держава отримає мож�
ливість диверсифікувати борговий
кошик, що в кінцевому результаті
призведе до розсіювання центрів
впливу на фінансову та економічну
системи України, однак жодний з
цих центрів не матиме достатнього
рівня впливу для одноосібної зміни
їх кон'юнктури [1].

Тому в аспекті забезпечення на�
ціональної безпеки загалом, та
фінансової зокрема, особливого
значення набуває ресурсно�функц�
іональний механізм розвитку фінан�
сового моніторингу (рис. 2).

Ресурсно�функціональний ме�
ханізм розвитку фінансового моні�
торингу може забезпечити реаліза�
цію інтеграційних і дезінтеграційних
процесів не лише з метою досягнен�
ня високого рівня конкурентоспро�
можності вітчизняної фінансової
системи, а й забезпечення її стабіль�
ності та поступового розвитку. При
цьому, організаційну складову тако�
го механізму відтворюють елементи
як носії характеристик суспільних
відносин, а економічну — економічні

важелі та регулятори впливу. Таким чином, ресурсно�фун�
кціональний механізм розвитку фінансового моніторингу —
це сукупність елементів, механізмів, інструментів та методів
організаційно�управлінського характеру, що спрямовані на
стабільний розвиток фінансової системи держави, підви�
щення рівня її конкурентності, запобігання проявам делег�
ітимізації фінансових потоків, порушення фінансової дис�
ципліни, виникненню загроз легалізації доходів, одержаних
злочинним шляхом, унеможливлення фінансування теро�
ризму та створення належних умов забезпечення фінансо�
вої безпеки країни в цілому.

ВИСНОВКИ
Таким чином, можна цілком обгрунтовано стверджува�

ти, що ресурсно�функціональний підхід забезпечує єдність
цільової орієнтації фінансового моніторингу і конкретних
завдань з можливістю їх виконання в умовах обмежених
ресурсів для практичної реалізації засад забезпечення
фінансової безпеки. Застосування цього підходу на сучас�
ному етапі розвитку системи фінансового моніторингу в
Україні обумовлюється наявністю характерного просторо�
во�часового континууму властивостей системи�атрактора
— її розмірністю, гнучкістю, змінністю масштабів, адаптив�
ністю. Тобто система фінансового моніторингу, як об'єкт
управління, розглядається суб'єктом управління в площинні
ресурсного забезпечення найбільш пріоритетних функцій,

Рис. 1. Структура ресурсноUфункціонального механізму фінансового моніторингу
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1. Структурні інструменти та регулятори впливу на реалізацію функцій 
фінансового моніторингу: 
− цілеспрямування та цілепокладання; 
− структуризація важелів управлінського впливу  та інструментів 

моніторингу; 
− структуризація за напрямами моніторингу; 
− структуризація за пріоритетністю фінансового моніторингу суб’єктів 

господарювання; 
− структуризація за глибиною фінансового моніторингу. 

2. Організація управління фінансовим моніторингом: 
− стратегічне управління системою органів фінансового моніторингу; 
− оперативне управління ланками системи державних органів фінансового 

моніторингу та групами реагування. 

3. Планування та організація проведення фінансового моніторингу: 
− стандартизація процедур фінансового моніторингу; 
− нормативно-правове регулювання проведення фінансового моніторингу та 

моделей управлінської поведінки за його результатами; 
− узгодженість та координація діяльності  державних органів з реалізації 

фінансового моніторингу. 

4. Організаційно-технічні засоби розвитку фінансового моніторингу: 
− розроблення засобів оптимізації механізмів спостереження та способів 

збору інформації; 
− використання спеціальних комп’ютерних систем; 
− визначення системи індикаторів фінансової стабільності; 
− вибір інструментів впливу на суб’єктів господарювання з метою запобігання 

порушенню законодавства в сфері легалізації доходів; 
− вибір методології прогнозування та моделювання. 

5. Інформаційно-методичне забезпечення фінансового моніторингу: 
− економічна та фінансова інформація та звітність; 
− розробка методології обробки та аналізу інформації; 
− розробка моделей реагування системи на відхилення від нормативного 

стану; 
− обмін досвідом та міжнародна співпраця. 

Побудова інформаційної бази даних суб’єктів господарювання, що є учасниками фінансових 
відносин, чия діяльність підпадає або  за наявними ознаками та тенденціями її реалізації може 
підпадати в майбутньому під характеристику діяльності щодо легалізації доходів отриманих 
злочинним шляхом чи фінансування тероризму, а також створення системи індикаторів їх 

поведінки. 

Джерело: запропоновано автором.
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з точки зору умов конкретного часового періоду. Синхро�
нізація ресурсного забезпечення та функціонального наван�
таження в рамках ресурсно�функціонального підходу за�
безпечує максимальну ефективність розвитку фінансового
моніторингу в системі національної безпеки.
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Рис. 2. РесурсноUфункціональний механізм розвитку фінансового моніторингу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суб’єкти фінансового моніторингу: 
Національний банк  України,  Міністерство  фінансів  України, Міністерство  
юстиції України,  Міністерство транспорту та зв'язку України,  Міністерство  
економіки  України,  Національна комісія з цінних   паперів  та  фондового  
ринку,  національна  комісія,  що здійснює  державне  регулювання  у сфері 

ринків фінансових послуг. 

Об’єкти фінансового моніторингу: 
дії з активами, пов'язані з  відповідними учасниками фінансових 

операцій,  які їх проводять, за умови  наявності  ризиків  
використання  цих  активів  з  метою легалізації (відмивання) 
доходів,  одержаних злочинним шляхом, або фінансування 

тероризму,  а також будь-яка інформація про такі  дії чи події, активи 
та їх учасників. 

Принципи фінансового 
моніторингу: 

− ресурсно-функціональний підхід; 
− одноваріантність прогнозів; 
− безперервність моніторингу і 
діагностики; 
− збалансованість розвитку системи 
забезпечення фінансової безпеки. 

Цілі: 
− реалізація інноваційно-спрямованої 
моделі розвитку української економіки; 
− результативність субструктурних 
елементів системи фінансової безпеки; 
− резистентність, індивідуальна 
надійність розвитку фінансової сфери; 
− мінімізація фінансових ризиків і втрат 
фінансової сфери держави; 
− уникнення злочинного спрямування 
використання фінансових ресурсів  тощо. 

Завдання: 
− аналіз фінансових потоків на предмет їх законності; 
− вибір ключових факторів впливу на фінансових 
агентів з метою запобігання нелигітимності їх 
діяльності; 
− створення дієвої системи індикаторів фінансової 
стабільності; 
− забезпечення виконання стандартів фінансової 
безпеки держави; 
− розробка методів проектування державно-
політичного механізму розвитку системи фінансової 
безпеки держави; 
− побудова ієрархії складових організаційно-
правового механізму; 
− визначення складових інструментів та ресурсів для 
запровадження механізму структурно-функціональної 
оптимізації системи фінансової безпеки тощо. 

Стадії: 
− первинний фінансовий моніторинг: 
а) обов'язковий  фінансовий  
моніторинг; 
б) внутрішній фінансовий моніторинг 
− державний фінансовий моніторинг: 
а) державний фінансовий   моніторинг  
Спеціально  уповноваженого органу 
б) державний фінансовий  моніторинг  
інших  суб'єктів державного 
фінансового моніторингу 

Процедури: 
− ідентифікація та вивчення поведінки 
фінансових агентів; 
− забезпечення виявлення фінансових операцій, 
що підлягають фінансовому моніторингу; 
− управління ризиками  щодо легалізації 
(відмивання) доходів, 
− збір, облік та обробка інформації стосовно 
легалізації доходів, отриманих злочинним 
шляхом; 
− постійний аудит фінансової діяльності 
фінансових агентів з високим ступенем 
вірогідності позазаконної діяльності; 
− перешкоджання незаконним потокам 
фінансових ресурсів; 
− виявлення походження фінансових потоків та 
доходів об’єктів моніторингу тощо.  

Джерело: запропоновано автором.
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ВСТУП
За останні 40 років сумарні матеріальні втрати від природ�

них катастроф у світі виросли майже у 16 разів, у той час, як
світовий валовий продукт — лише у 4 рази.

За останні 10 років в Україні зареєстровано понад 4,9 ти�
сячі надзвичайних ситуацій (НС), у тому числі понад 2,7 тисячі
техногенного та 1,8 тисячі природного характеру. Матеріальні
збитки, завдані надзвичайними ситуаціями за останні 10 років,
оцінюються у близько 12 млрд гривень. У 2011 році завдано
збитків на суму понад 8,5 млрд грн., непоправні людські втрати
внаслідок надзвичайних ситуацій та пожеж досягають близько
4,5 тисячі осіб щороку.

Визначення факторів ризику та епідеміології можливих НС
із урахуванням кількості населення та ймовірної кількості по�
страждалих, які можуть вимагати надання ЕМД для максималь�
но можливого зниження рівня санітарних втрат населення за
умов НС, та обсягів надання потрібної гуманітарної допомоги.

Зважаючи на те, що на сьогодняшній день майже всі НС у
світі мають комплексний характер і суттєво впливають на рівень
життя не тільки постраждалих регіонів і країн, погіршують
світові економічні показники, виникає стійка тенденція щодо
більш зваженого надання гуманітарної допомоги постражда�
лим внаслідок НС.

Кожна катастрофа визначає свої особливості реагування,
але існують схожі потреби постраждалого населення під час
планування до реагування на НС, що також слід враховувати
[1].

Метою даної роботи є дослідження процесу управління
наданням гуманітарної допомоги постраждалим внаслідок НС
мирного часу, а саме природного і техногенного характеру.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Тип і кількість поставок гуманітарної допомоги зазвичай

визначаються двома головними факторами — характером НС,
оскільки різні за своїм характером НС спричиняють різний
вплив на постраждале населення, та наявністю власних запасів
постраждалої території до виникнення НС.

У постраждалому внаслідок НС регіоні виникають першо�
чергові потреби, що вимагають негайного вирішення [2]. Відра�
зу після виникнення НС найнеобхіднішими поставками для за�
безпечення потреб системи охорони здоров'я є медикаменти та
вироби медичного призначення для лікування постраждалих і
попередження виникнення спалахів інфекційних хвороб. Після
первинної фази виникнення НС поставки мають містити сан�
технічне обладнання, продукти харчування, збірні будинки, на�
мети і будівельні матеріали.

Термінові потреби мають бути забезпечені в основному з
використанням місцевих ресурсів постраждалої території, а
також запасів прилеглих непостраждалих територій

У випадку постачання гуманітарної допомоги з�за кордону
завжди бувають затримки. Саме з цієї причини постачання гу�
манітарної допомоги, що надходить з�за кордону, слід обме�
жити тією номенклатурою потреб і ресурсів, яку неможливо
вдовольнити з власних запасів.

Перші поставки гуманітарної допомоги надходять до
пунктів перетину кордону країни (аеропорти, морські порти і
наземні прикордонні переходи) протягом перших 24—72 годин
після виникнення НС, але розвантаження, сортування, збері�
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гання і вантаж займають значно більше часу. Переважна
більшість гуманітарних вантажів надходить після того, як най�
гостріші потреби системи охорони здоров'я вже задоволені з
власних запасів. А також частина медикаментів і виробів ме�
дичного призначення може мати граничний термін використан�
ня та бути незареєстрованою у країні�отримувачі гуманітарної
допомоги, що значно ускладнить процедуру передачі та вико�
ристання за призначенням цієї допомоги.

При наданні гуманітарної допомоги слід враховувати ос�
новні принципи надання допомоги.

У межах процесу підготовки до потенційної НС необхідно
визначити джерела термінових поставок допомоги. У разі іде�
ального випадку необхідно скласти перелік ресурсів, що можуть
бути використані у випадку НС.

Накопичення запасів виключно на випадок НС у країнах,
що розвиваються, не рекомендується зважаючи на їх високу
вартість.

Після виникнення НС необхідно провести інвентаризацію
наявних матеріальних ресурсів для визначення потреб і мож�
ливостей.

У разі потреби зовнішньої допомоги, запити мають бути
лімітованими лише тими ресурсами, що відсутні у зоні НС.

Необхідно бути готовими до отримання гуманітарної до�
помоги у значних обсягах від різних регіонів своєї країни, від
сусідніх країн та різних міжнародних організацій. Кількість і
користь від такої допомоги інколи є сумнівними.

При замовленні поставок слід враховувати час, що необхі�
дний для доставки і розвантаження. Також слід мати на увазі,
що деякі потреби лишаться не закритими у разі виконання по�
ставки допомоги.

Не слід спрямовувати до постраждалих територій ніяких
видів вантажів без з'ясування потреби в ній на місцях, це є дуже
важливим для визначення пріоритетів для кожного контейне�
ра.

Спираючись на результати аналізу досвіду ліквідації
наслідків НС [1; 2] і певні рекомендації щодо організації надан�
ня допомоги постраждалим внаслідок НС [3; 5—7] можна сфор�
мулювати декілька принципів управління поставками гуманітар�
ної допомоги.

Придбання. Визначення того, що саме необхідно придба�
ти, як це придбати, а також як це використовувати для задово�
лення з'ясованих потреб.

Транспорт. Точна оцінка доступних та альтернативних за�
собів транспортування для правильної і безпечної доставки
допомоги до місця призначення.

Зберігання. Добре налагоджена система зберігання отри�
маної гуманітарної допомоги забезпечує її належну якість до
моменту, коли вона буде доставлена до кінцевого пункту при�
значення. Також допомагає у визначенні кількості резервних
запасів для подальших потреб.

Розподіл. Кінцева мета надання гуманітарної допомоги —
доставити її особам, які постраждали внаслідок НС, або орган�
ізаціям, що розподіляють її. Необхідно забезпечити збалансо�
ваний і контрольований розподіл цієї допомоги для уникнення
неправильного використання, втрат або псування поставок.

Головною метою системи управління гуманітарною допо�
могою є створення на національному рівні механізмів для ефек�
тивного управління поставками з моменту пропозицій про на�
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дання допомоги з боку донорів та до моменту доставки і розпо�
ділу в зоні НС.

Як й за інших дій за умов НС не слід імпровізувати у питан�
нях гуманітарних поставок. Необхідно створити координацій�
ний центр з цього питання і призначити посадовця для:

— визначення національної політики відносно отримання
пожертв та отримання поставок за умов НС;

— забезпечення прозорості шляхом вільного обміну інфор�
мацією між агенціями�донорами;

— організації міжгалузевої підготовки з питань управлін�
ня гуманітарною допомогою.

Додатково до цього процесу разом із системою охорони
здоров'я залучаються національні Товариства Червоного Хре�
ста, правоохоронні органи, митниця та інші неурядові органі�
зації, здатні мобілізувати національну та міжнародну допомо�
гу постраждалим внаслідок НС.

Управління інформацією та координація оперативних дій
входять до сфери дій державних і недержавних організацій, за�
лучених до процесу подолання наслідків НС.

Поставки гуманітарної допомоги після виникнення НС при�
родного або техногенного характеру викликають значні матер�
іально�технічні та адміністративні проблеми для національної і
міжнародної влади. Особливо це вірно коли поставки не були
замовлені або їх цінність у контексті відповідності реальним
потребам сумнівна.

Система управління поставками повинна бути орієнтована
на вирішення наступних проблем:

— нестача місця і транспорту або неможливість їх отрима�
ти терміново;

— нестача часу — НС вимагають швидкого та ефективного
розподілу допомоги;

— у донорів та ЗМІ складається негативне враження, якщо
місцева влада не здатна використати поставки швидко та ефек�
тивно, а також запити про допомогу мають масовий характер;

— допомога, що пропонується донорами, не обліковується;
— одна установа може отримувати значний обсяг допомо�

ги, інша — взагалі нічого;
— медичний персонал витрачає дорогоцінний час, сорти�

руючи отримані медикаменти та вироби медичного призначен�
ня, що не мають великої цінності.

Значний досвід міжнародних гуманітарних операцій [3; 4]
продемонстрував цінність єдиної системи управління постав�
ками. Багато урядів, що отримують або надають допомогу, а
також організації, які приймають участь в управління постав�
ками, використовують систему SUMA [5; 6]. Ця система, ство�
рена Панамериканською організацією охорони здоров'я; була
прийнята ВООЗ як стандарт для загального управління надзви�
чайними гуманітарними поставками необхідних ресурсів.

Головні задачі систем управління поставками включають:
— сортування та ідентифікацію гуманітарної допомоги;
— швидку ідентифікацію та встановлення пріоритетів для

розподілу поставок, терміново необхідних населенню, постраж�
далому внаслідок НС;

— внесення до бази даних всіх відомостей про надходжен�
ня допомоги;

— реєстрація відправлених вантажів;
— інформація про поставки, готові до відправки у зону НС;
— інформування національної влади та донорів про отри�

мані поставки.
Деяка частина допомоги, що надходить, задовольняє терм�

інові вимоги, інша буде корисною на більш пізніх фазах подо�
лання наслідків НС, а третя взагалі не буде використана. На ван�
тажах, що надходять, мають бути чітко позначені рівні їх пріо�
ритетності — це ключовий фактор управління зберіганням,
транспортуванням і розподілом поставок.

Зазвичай вантажі, що надходять, можуть містити різно�
манітні товари — від медикаментів до будівельних матеріалів.
Предмети життєвої важливості можуть бути поряд з неважли�
вими та зовсім непотрібними.

SUMA передбачає систему класифікації поставок гумані�
тарної допомоги, що заснована на 10�ти категоріях, що в свою
чергу, поділяються на підкатегорії. Далі наведено 10 основних
категорій: медикаменти; вода та засоби індивідуальної гігієни;
медичні витратні матеріали (набори); тимчасові житло, елект�
ротовари, будівельні матеріали; матеріально�технічні ресурси
(адміністрування); предмети особистої потреби та освіти; кад�
рові ресурси; сільськогосподарські товари, худоба; інше.

Безпосередньо після класифікації поставок до бази даних
вводиться інформація про її технічні характеристики, потенці�
ал, зовнішній вигляд, спосіб упаковки, загальну кількість тощо.
Перелік є корисним тільки у тому випадку, коли містить вичер�
пну та останню інформацію про вантажі, що надійшли.

Коли поставки пройшли сортування, класифікацію та інвен�
таризацію в пункті прийому, вони або відправлені отримувачу
або на місця постійного чи тимчасового зберігання. Вся інфор�
мація про вантажі направляється до надзвичайного інформац�
ійного центру.

Країни або агенції�донори можуть не відразу здійснювати
поставки до зони НС, але залежно від їх можливостей можуть
запропонувати направити конкретне обладнання або ресурси.
Ці дані швидко змінюються й тому можуть губитися якщо не
налагоджено систему інформування, що має чітко відстежува�
ти пропозиції та отримані вантажі.

Затримки у поставці та високі ціни на авіаперевезення ра�
зом з тривалим терміном очікування при перетинанні митних
пунктів (незважаючи на міжнародні угоди про спрощений пе�
ретин кордонів гуманітарними вантажами) є додатковими фак�
торами, які треба враховувати при попередньому запиті про
надання гуманітарної допомоги.

Витрати на авіаперевезення зазвичай вираховуються із за�
гальної суми, виділеної донором на подолання наслідків НС. Це
ще одна причина для того, щоб покращити доступність запасів
ресурсів, що існували перед виникненням НС.

Існують стандартні оперативні запаси (резерви) медичного
майна, що зберігаються на складах державної або територіаль�
ної системи охорони здоров'я, фармацевтичних компаній та при�
ватних аптечних мереж, неурядових організацій (Червоний Хрест,
"Лікарі без кордонів" та інші) або медичним службам армій та
сил охорони правопорядку. Всі ці резерви можуть бути доступ�
ними у межах та поза межами зони НС, зазвичай вони покрива�
ють базові термінові потреби при подоланні наслідків НС [7].

Локальний дефіцит може виникнути під час подолання
наслідків НС з вини трьох головних факторів:

1) раптове руйнування шляхів доставки і наявності запасів;
2) складнощі у знаходженні, доступі, сортуванні, класифі�

кації, інвентаризації, транспортуванні і розподілі запасів у зоні
НС;

3) високий рівень витрачання деяких номенклатур запасів.
Ефективна мобілізація та використання доступних запасів

ресурсів вимагають того, щоб на державному рівні проводилась
ретельна інвентаризація ресурсів, що можуть бути використані
у разі виникнення НС. Перелік цих запасів повинен містити
інформацію про місцезнаходження цих запасів і вміст. Також
має включати інформацію про постійні угоди про прискорення
доступу до запасів і механізми доставки до місць потреби.

ВИСНОВКИ
Сучасна система підходів до надання гуманітарної допомоги

постраждалим внаслідок НС мирного характеру включає пре�
вентивні заходи для попередження соціально�гуманітарних
криз, захист прав людини і фізичний захист уразливих груп на�
селення, орієнтацію на вирішення корінних проблем, що пород�
жують кризові явища, формування основ для розвитку у про�
цесі задоволення гуманітарних потреб, утвердження загальних
гуманітарних принципів тощо. Трансформація концептуальних
засад гуманітарної допомоги супроводжувалася створенням
принципово нової системи гуманітарних механізмів, які стали
основою для багаторівневої координаційної структури.

Література:
1. Реагування на виникнення надзвичайних ситуацій / під

ред. С.О. Гур'єва. — ІДУСЦЗ НУЦЗУ, УНПЦ ЕМД та МК. —
Вінниця, 2010. — 412 с.

2. Організація та управління процесом надання медичної
допомоги постраждалим внаслідок землетрусів: монографія /
С.О. Гур'єв, П.Б. Волянський, А.В. Терент'єва та ін. — Переяс�
лав�Хмельницький: СКД, 2008. — 188 с.

3. Балдинюк О.В. Вдосконалення механізмів гуманітарної
діяльності ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин:
Зб. наук. пр. Вип. 13 (Ч. І). — К.: Київ. Ун�тет ім. Т. Шевченка,
Інститут міжнародних відносин, 1999. — С. 52—59.

4. Черников П. Чем измерить ООН? Об оценке эффектив�
ности международных организаций // Международная жизнь.
— 2005. — № 2. — С. 93—102.

5. Реагирование на чрезвычайные ситуации: учебное посо�
бие. — М.: МФ ОКК и КП, 2007. — 420 с.

6.  Реагирование на чрезвычайные ситуации: руководство
по планированию на случай возникновения непредвиденных
ситуаций. — М.: МФ ОКК и КП, 2006. — 680 с.

7. Гур'єв С.О., Іскра Н.І., Терент'єва А.В. Принципи управ�
ління наданням гуманітарної допомоги постраждалим внаслі�
док надзвичайних ситуацій // Економіка & держава. — 2011. —
№ 5. — С. 105—111.
Стаття надійшла до редакції 10.12.2012 р.



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Економiка та держава № 3/2013134

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За часів існування світової цивілізації державні кор�

дони відігравали і відіграють суттєву роль у контексті
захисту суверенітету, територіальної цілісності і неза�
лежності будь�якої держави світу та були їх невід'ємною
складовою. Як свідчить світовий досвід, питання тери�
торіального перерозподілу та належності територій
упродовж всієї історії існування людства призводили до
численних військових конфліктів та протистоянь між
різними країнами світу. Зазначимо, що проблема кор�
донів залишається актуальною і у нашому ХХI сторіччі.

Новітня юридична література визначає державні
кордони як лінії, що відділяють території держав одна
від одної чи від відкритого моря і визначають межі те�
риторіального верховенства [1].

Питання державних кордонів є вкрай важливими
стратегічними питаннями в контексті захисту національ�
ної безпеки кожної світової держави. Вони визначають
межі суверенітету, територіальної цілісності та недо�
торканості державних кордонів, що є ключовими націо�
нальними пріоритетами. Світовий досвід дає підстави
стверджувати, що проблема не оформлених у договір�
но�правовому відношенні державних кордонів складає
серйозну небезпеку незалежності, державному сувере�
нітету та територіальній цілісності держави.

Також проблема договірно�правового оформлення
державного кордону набула актуальності з проголо�
шенням незалежності України та залишається не вре�
гульованою і на сьогоднішній день. Відтак, на сучасно�
му етапі державотворення врегулювання питань догов�
ірно�правового оформлення державного кордону Ук�
раїни є одним з пріоритетних напрямів державної пол�
ітики з питань національної безпеки України.

Це дає підстави стверджувати, що процеси норма�
тивно�правового врегулювання державного управління
у сфері договірно�правового оформлення державного
кордону набули актуальності з самого початку незалеж�
ності України.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналізу теоретичних та науково�практичних ас�

пектів формування та реалізації стратегії державного
управління у сфері національної безпеки присвячені
роботи науковців: В. Богдановича, О. Власюка, В. Гор�
буліна, В. Косевцова, В. Мунтіяна, А. Падеріна, І. Па�
наріна, Г. Перепелиці, Г. Почепцова, Г. Ситника, А. Су�
хорукова та інших вчених.

Науково�методологічні та практичні аспекти дер�
жавного управління у прикордонній сфері були досліджені
науковцями: М. Литвином, О. Мельниковим, А. Ми�
сиком, В. Серватюком, О. Ставицьким, Д. Хрустом, П. Ши�
шоліним. Водночас, проблеми державного управління
у сфері договірно�правового оформлення державного
кордону України залишаються невирішеними та свід�
чить про необхідність удосконалення чинної норматив�
но�правової бази у цій сфері.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — проаналізувати стан нормативно�пра�

вового забезпечення у сфері договірно�правового офор�
млення державного кордону України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розглядаючи нормативно�правове забезпечення у

сфері договірно�правового оформлення державного
кордону, зазначимо, що з набуттям державної незалеж�
ності, Україною було здійснено ряд суттєвих кроків
щодо правового врегулювання державного управління
у сфері безпеки державних кордонів.

Так, Декларацією про державний суверенітет Ук�
раїни, що була прийнята Верховною Радою Українсь�
кою РСР 16 липня 1990 року, визначено: "Верховна
Рада України проголошує державний суверенітет Ук�
раїни як верховенство, самостійність, повноту і не�
подільність влади республіки в межах її території та
незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах"
[2].
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Закон України про правонаступництво України від
12.09.91 року визначив: "Державний кордон СРСР, що
відмежовує територію України від інших держав, та
кордон між Українською РСР і Білоруською РСР,
РРФСР, Республікою Молдова за станом на 16 липня
1990 року є державним кордоном України" [3, с. 5].

Тому з метою створення національної системи дер�
жавного управління у сфері прикордонної безпеки Ук�
раїни у цілому та у сфері договірно�правового оформ�
лення державного кордону зокрема, на рівні законодав�
чого забезпечення 4 листопада 1991 року було прийня�
то Закони України "Про державний кордон України" та
"Про прикордонні війська України".

Положеннями даного Закону України від 4 листо�
пада 1991 року [4, с. 1] було нормативно визначено по�
няття державного кордону України, як: "лінія і верти�
кальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визна�
чають межі території України — суші, вод, надр та по�
вітря нового простору".

Головним державним завданням для Прикордонних
військ України, що були створені 4 листопада 1991 року,
було визначено завдання щодо "забезпечення недотор�
канності державного кордону України на суші, морі,
річках, озерах та інших водоймах України, а також охо�
рона виключної (морської) економічної зони України"
[5, с. 1].

Проведений нами аналіз дає підстави стверджува�
ти, що нормативно�правові акти у сфері договірно�пра�
вового оформлення державного кордону були одночас�
но спрямовані на реалізацію двох стратегічних завдань
у зазначеній сфері.

Перше стратегічне завдання було спрямоване на
законодавче закріплення та підтвердження існуючого
за радянські часи державного кордону між СРСР,
Угорською Республікою, Словацькою Республікою,
Республікою Польща та Румунією державним кордоном
незалежної України із зазначеними суміжними держа�
вами.

Друге стратегічне завдання передбачало норматив�
но�правове врегулювання питань договірно�правового
оформлення спільних ділянок державних кордонів між
Україною і колишніми радянськими республіками, які
стали незалежними державами після розпаду СРСР, а
саме: Російською Федерацією, Республікою Білорусь та
Республікою Молдова.

З метою удосконалення національної системи дер�
жавного управління у сфері договірно�правового офор�
млення кордону із колишніми радянськими республіка�
ми було прийнято низку грунтовних нормативно�пра�
вових актів.

Так, Договором між Українською Радянською Соц�
іалістичною Республікою і Російською Радянською Фе�
деративною Соціалістичною Республікою від 22.11.90
року визначено: "Високі Договірні Сторони визнають і
поважають територіальну цілісність Української Ра�
дянської Соціалістичної Республіки і Російської Ра�
дянської Федеративної Соціалістичної Республіки в
нині існуючих у межах СРСР кордонах" [6].

Договором між Українською Радянською Соціалі�
стичною Республікою і Білоруською Радянською Соц�
іалістичною Республікою від 31.08.91 року зазначаєть�
ся: "Сторони визнають і поважають територіальну
цілісність Української Радянської Соціалістичної Рес�
публіки і Білоруської Радянської Соціалістичної Рес�
публіки в нині існуючих кордонах" [7].

З метою правового врегулювання питань договірно�
правового оформлення із колишніми радянськими рес�
публіками, як одна із засновників Співдружності неза�
лежних держав, Україна підписала стратегічну Угоду
про створення Співдружності Незалежних Держав від
08.12.91 року, у якій зазначається (російською мовою):
"Высокие Договаривающиеся Стороны признают и ува�
жают территориальную целостность друг друга и непри�
косновенность существующих границ в рамках содру�

жества. Они гарантируют открытость границ, свободу
передвижения граждан и передачи информации в рам�
ках Содружества" [8].

Необхідність удосконалення нормативно�правово�
го забезпечення у сфері договірно�правового оформ�
лення державного кордону зумовило прийняття низки
нормативно�правових (внутрішніх) актів у цій сфері, які
створили потужне правове поле для створення націо�
нальної системи державного управління у сфері догов�
ірно�правового оформлення державного кордону Ук�
раїни. Розглянемо найбільш ключові та стратегічні до�
кументи.

Розпорядженням Президента України від 14 квітня
1993 року № 45/93 "Про заходи щодо підтримання ре�
жиму державного кордону України" [9] з метою забез�
печення постійної підтримки режиму державного кор�
дону та протидії протиправній діяльності на державно�
му кордоні, Кабінету Міністрів України було доручено
розробити та подати на розгляд Президентові України
проект "Комплексної програми розбудови державного
кордону", у якому серед інших заходів було передбаче�
но заходи щодо: "делімітації та демаркації, правового
оформлення державного кордону, включаючи його до�
говірне закріплення з Республікою Білорусь, Російсь�
кою Федерацією та Республікою Молдова".

Відтак, "Комплексна програма розбудови держав�
ного кордону України" на 1993—1998 роки, що була зат�
верджена Указом Президента України від 16.12.1993 №
596/93 стала першим внутрішньодержавним докумен�
том, що визначав систему державного управління у
сфері прикордонної безпеки [10]. У положеннях цього
документа стратегічну роль мають питання договірно�
правового оформлення державного кордону, успішне
виконання яких мало сприяти захисту державно�пол�
ітичних, економічних і національно�культурних інте�
ресів країни, ефективне підтримання законності та пра�
вопорядку на державному кордоні і у виключній
(морській) економічній зоні, створення сприятливої гео�
політичної ситуації навколо України шляхом зміцнен�
ня добросусідських відносин із суміжними державами.

З метою встановлення єдиних механізмів управлін�
ня з питань координації та взаємодії компетентних
органів державної влади з питань реалізації "Комплек�
сної програми розбудови державного кордону Украї�
ни" на 1993—1998 роки, Постановою Кабінету Міністрів
України від 8.02.1994 № 73 [11] було створено Коорди�
наційну раду з питань розбудови державного кордону
Україну (далі — Координаційна рада) на чолі з віце�
прем'єр�міністром України. До складу Координаційної
ради за посадами (назви посад на час прийняття доку�
менту) було включено керівників прикордонних та мит�
них органів України, міністрів транспорту та у справах
національностей та міграції, заступників міністрів за�
кордонних справ, фінансів, оборони, внутрішніх справ,
юстиції, економіки, культури, охорони здоров'я,
сільського господарства і продовольства, охорони на�
вколишнього природного середовища, лісового госпо�
дарства, промисловості та військово�промислового ком�
плексу, у справах будівництва та архітектури, заступ�
ників голів державних комітетів з матеріальних ресурсів,
по водному господарству, земельних ресурсів, нафті і
газу, заступник Голови Служби безпеки України, пред�
ставники МЗС, Кабінету Міністрів та інші посадові осо�
би за компетенцією.

Слід зазначити, що саме організація діяльності Ко�
ординаційної Ради дозволило створити перші ефективні
механізми державного управління національною безпе�
кою у сфері договірно�правового оформлення держав�
ного кордону. Тому, саме у період 1993—1999 років було
здійснено найбільш значні та суттєві політико�дипло�
матичні кроки у процесі договірно�правового оформ�
лення державного кордону України:

1) укладено договори про режим спільних ділянок
державного кордону України із Угорською Республі�
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кою, Словацькою Республікою, Республікою Польща,
співробітництво та взаємодопомогу з прикордонних
питань;

2) проведено делімітацію спільних ділянок держав�
ного кордону з Республікою Білорусь та Республікою
Молдова, організовано роботи з делімітації українсь�
ко�російського державного кордону;

3) започатковано переговори з Російською Федера�
цією з питань делімітації морських просторів в Азовсь�
кому та Чорному морях та Керченській протоці;

4) організовано роботу спільних прикордонних ко�
місії з перевірки проходження лінії кордону України з
Угорщиною, Словаччиною та Польщею;

5) активізовано переговорний процес з Румунією з
питань спільного державного кордону.

Необхідність забезпечення непорушності держав�
ного кордону та суверенних прав України в її виключній
(морській) економічній зоні як найважливішої складо�
вої частини гарантування національної безпеки держа�
ви, її суверенітету і територіальної цілісності обумови�
ло розробку та прийняття "Концепції охорони держав�
ного кордону та суверенних прав України в її виключній
(морській) економічній зоні" [12], що була схвалена
Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996
№ 120.

Зазначимо, що з прийняттям Верховною Радою Ук�
раїни 28 червня 1996 року Основного закону держави
— Конституції України питання забезпечення прикор�
донної безпеки та договірно�правового оформлення
державного кордону набули конституційної основи
[13], а саме:

— статтею 2 зазначається: "Територія України в ме�
жах існуючого кордону є цілісною і недоторканою";

— статтею 17 закріплено конституційну норму: "За�
хист суверенітету і територіальної цілісності України,
забезпечення її економічної та інформаційної безпеки
є найважливішими функціями держави, справою всьо�
го Українського народу".

З метою вдосконалення системи національної без�
пеки у прикордонній сфері було розроблено і прий�
нято Програму дій, спрямовану на підтримання режи�
му державного кордону України і прикордонного ре�
жиму, розвиток Прикордонних військ України та мит�
них органів України, до 2005 року (далі — Програма
дій), що була затверджена Указом Президента Украї�
ни від 16.11.2000 р. № 1241 [14]. Цей документ є логі�
чним продовженням "Комплексної програми розбу�
дови державного кордону України", а одним із стра�
тегічних завдань державного управління національ�
ною безпекою було визначено питання щодо завер�
шення договірно�правового оформлення державно�
го кордону.

Проведений нами аналіз дає підстави стверджува�
ти, що Програма дій була спрямована на реалізацію на�
ступних державно�управлінських завдань у сфері дого�
вірно�правового оформлення державного кордону Ук�
раїни:

1) забезпечення рівноправного правового статусу
державного кордону України на всій його протяжності;

2) визнання і взаємної поваги до територіальної
цілісності суміжних держав та недоторканості існую�
чого державного кордону України;

3) зміцнення та удосконалення заходів з питань ре�
жиму державного кордону та прикордонного режиму;

4)  розвиток та модернізацію прикордонних та мит�
них органів держави;

5) завершення делімітації державного кордону на
всій його протяжності та його нормативно�правове зак�
ріплення шляхом укладення відповідних міждержавних
угод про спільні ділянки державного кордону;

6) проведення демаркації державного кордону на
укладення договорів про режим державного кордону,
співробітництво та взаємодопомогу з прикордонних
питань із суміжними державами.

Щодо реалізації вищезазначених завдань, Програ�
мою дій були визначені граничні терміни та по�
слідовність договірно�правового оформлення держав�
ного кордону України із суміжними державами. Так,
упродовж 2000—2005 років державою було спрямова�
но на вирішення у сфері договірно�правового оформ�
лення державного кордону наступних стратегічних зав�
дань:

1) здійснити делімітацію сухопутної ділянки спіль�
ного кордону з Росією і забезпечити укладення Дого�
вору про державний кордон між Україною і Російською
Федерацією. Зазначимо, що це завдання, завдяки актив�
ним політико�дипломатичним зусиллям України, попри
численні блокування з боку російської сторони, було
успішно реалізовано. Делімітацію сухопутної ділянки
спільного державного кордону завершено аж у 2003
році. За результатами делімітації, 28 січня 2003 року
було укладено Договір між Україною і Російською Фе�
дерацією про українсько�російський державний кордон
[15], що ратифікований сторонами та набув чинності;

2) забезпечити укладення міждержавних договорів
про державний кордон між Україною і Російською Фе�
дерацією у Чорному та Азовському морях та Кер�
ченській протоці. На жаль, це питання на сьогодні за�
лишилося не врегульоване, а переговори з розмежуван�
ня Азовського і Чорного морів та Керченської прото�
ки, які ведуться з 1996 року під керівництвом МЗС Ук�
раїни, залишаються не продуктивними. Основна причи�
на — небажання російської сторони визнати колишній
адміністративний кордон між УРСР та РРФСР як дер�
жавний кордон між Україною і РФ. Але, проявляючи
добру волю, дружні партнерські стосунки та з метою
пошуку компромісних варіантів у розв'язанні зазначе�
ного складного питання, українська сторона підготува�
ла та 8 травня 2010 року передала російській стороні по
дипломатичним каналам проект Договору між Україною
та Російською Федерацією про розмежування Керченсь�
кої протоки лінією державного кордону та свободу суд�
ноплавства в Керченській протоці. У відповіді російсь�
ка сторона наголосила, що проект не передбачає прий�
нятного для РФ варіанту розмежування Керченської
протоки;

3) забезпечити укладення Угоди між урядами Украї�
ни і Румунії про розмежування континентального шель�
фу та виключних (морських) економічних зон у Чорно�
му морі. Зазначене питання врегульовано рішенням
Міжнародного суду ООН від 03.02.2009, яке є остаточ�
ним і обов'язковим для виконання сторонами;

4) упродовж п'яти років після укладення договорів
про державний кордон, здійснити демаркацію спільних
ділянок державного кордону з Росією, Білоруссю, Мол�
довою. Загалом на цей час процес демаркації зазначе�
них ділянок державного кордону відбувається дуже
складно. Суттєвого прогресу досягнуто лише на украї�
нсько�молдовській ділянці державного кордону, де де�
маркаційні роботи розпочались у 2002 році і вже сьо�
годні більшість спільного державного кордону демар�
ковано. Демаркацію сухопутної ділянки українсько�
російського державного кордону розпочато лише у 2010
році, демаркаційні роботи на цій ділянці державного
кордону проводяться дуже повільно. Упродовж трива�
лого часу з 1997 року немає позитивних зрушень з пи�
тань демаркації державного кордону з Республікою
Білорусь внаслідок непослідовних дій керівництва заз�
наченої республіки;

5) провести перевірку проходження лінії державно�
го кордону із суміжними країнами: Республікою
Польща, Словацькою Республікою, Угорською Респуб�
лікою та Румунією. Зазначений державний захід вико�
нано повністю, за винятком завершення перевірки
проходження спільного українсько�румунського дер�
жавного кордону. З рештою країн завершено редемар�
кацію спільних ділянок державного кордону та доку�
ментально оформлено зазначений процес.
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Таким чином, одним із основних завдань Програми
дій, спрямованих на підтримання режиму державного
кордону України і прикордонного режиму, розвиток
Прикордонних військ України та митних органів Украї�
ни на період до 2005 року було удосконалення ме�
ханізмів державного управління національною безпе�
кою у сфері договірно�правового оформлення держав�
ного кордону.

Також, Законом України від 19.06.2003 року "Про
Державну прикордонну службу України" Прикордонні
війська України було перетворено на Державну прикор�
донну службу України — правоохоронний орган зі спец�
іальним статусом (далі — Держприкордонслужба). Саме
на Держприкордонслужбу законодавець поклав завдан�
ня щодо забезпечення недоторканності державного
кордону та охорони суверенних прав України в її вик�
лючній (морській) економічній зоні, недопущення неза�
конної зміни проходження лінії державного кордону,
забезпечення режиму державного кордону та прикор�
донного режиму [16]. Cтаттею 7 Закону України "Про
Державну прикордонну службу України" визначено, що
Держприкордонслужба є "спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади у справах охо�
рони державного кордону, що реалізує державну пол�
ітику у сфері захисту державного кордону України, бере
участь у розробленні та реалізації загальних принципів
правового оформлення і забезпечення недоторканності
державного кордону та охорони суверенних прав Ук�
раїни в її виключній (морській) економічній зоні".

На законодавчому рівні персоналу Держприкордон�
служби покладено завданя щодо реалізації державної
політики з питань договірно�правового оформлення
державного кордону, а саме:

1) участь у складі делегацій України на переговорах
з іншими країнами по укладанню міжнародних дого�
ворів про державний кордон та його режим;

2) надання пропозицій щодо виконання робіт по
оформленню державного кордону;

3) контроль за дотриманням режиму державного
кордону під час його оформлення;

4) участь у комісіях по демаркації державного кор�
дону та з перевірки (огляду) проходження лінії держав�
ного кордону.

У подальшому, стан та перспективи договірно�пра�
вового оформлення спільних ділянок державного кор�
дону наочно засвідчив, що керівництво Російської Феде�
рації та Республіки Білорусь не вважає спільні з Украї�
ною ділянки державного кордону пріоритетними, тому
заходи з його посилення не адекватні тій ситуації, що
складаються сьогодні на державному кордоні. Зазначені
країни всіляко намагаються не вступати в переговорний
процес з метою правового врегулювання питань догові�
рно�правового оформлення державного кордону у відпо�
відності до усталених норм міжнародного права.

Саме тому з метою проведення демаркації спільних
ділянок державного кордону, Розпорядженням Пре�
зидента України "Про демаркацію державного кордо�
ну між Україною і Республікою Молдова" від 05.10.01
№ 265/2001�рп та Указом Президента України "Про
деякі заходи з демаркації державного кордону між Ук�
раїною і Російською Федерацією" від 06.12.05 № 1699/
2005 визначено перелік першочергових заходів з демар�
кації державного кордону на зазначених спільних
ділянках. Координацію цих заходів, здійснюваних цен�
тральними органами виконавчої влади та обласними
державними адміністраціями з демаркації державно�
го кордону між Україною і Республікою Молдова та
між Україною і Російською Федерацією відповідно,
покладено на Міністерство закордонних справ Украї�
ни. Цими ж актами Глави держави Адміністрація Держ�
прикордонслужби визначена відповідальною за дотри�
мання режиму державного кордону під час виконання
заходів, пов'язаних із демаркацією державного кордо�
ну.

Фактично питання удосконалення механізмів дер�
жавного управління національною безпекою у сфері
договірно�правового оформлення державного кордону
знайшли своє логічне продовження у "Концепції роз�
витку Державної прикордонної служби України на пе�
ріод до 2015 року", що була схвалена Указом Президен�
та України від 19.06.2006 № 546/2006 [17].

Також стратегічним завданням Державної цільо�
вої програми "Облаштування та реконструкція дер�
жавного кордону" на період до 2015 року, затвердже�
ної Постановою Кабінету Міністрів України від
13.06.2007 № 831, було визначено питання щодо завер�
шення договірно�правового оформлення державного
кордону [18].

З огляду на це та згідно чинної "Концепції інтег�
рованого управління кодонами", що була схвалена Роз�
порядженням Кабінету Міністрів України від 27 жовт�
ня 2010 року № 2031�р., яка визначила стратегічними
пріоритетами у сфері прикордонної безпеки завдання
з завершення демаркації державного кордону та зат�
вердження документів про результати проведення
спільних перевірок проходження лінії державного кор�
дону [19].

Очевидна необхідність удосконалення національ�
ної системи національної безпеки у сфері договір�
но�правового оформлення державного кордону, а
також правового врегулювання державного управ�
ління з питань державного кордону, зумовила прий�
няття у 2012 році двох стратегічних нормативно�пра�
вових актів.

1. Указ Президента України від 08.06.2012 року №
389/2012 Про рішення Ради національної безпеки і обо�
рони України від 8 червня 2012 року "Про нову редак�
цію Стратегії національної безпеки України". Актом
Глави держави безпосередніми зовнішніми викликами
національній безпеці визначено: "невирішеність питан�
ня щодо розмежування лінією державного кордону ак�
ваторії Чорного і Азовського морів, Керченської про�
токи, відсутність демаркації державного кордону Ук�
раїни з Російською Федерацією, Республікою Білорусь
та Республікою Молдова, що стримує врегулювання
правових засад забезпечення його режиму облашту�
вання, ускладнює протидію транскордонним загрозам"
[20].

2. Указ Президента України від 08.06.2012 року
№390/2012 Про рішення Ради національної безпеки
і оборони України від 8 червня 2012 року "Про нову
редакцію Воєнної доктрини України" основними тен�
денціями розвитку воєнно�політичної обстановки у
світі, що можуть суттєво загрожувати національні
безпеці України у прикордонній сфері, визначено:
"незавершеність договірно�правового оформлення
державного кордону України, внаслідок чого збері�
гається ймовірність висунення територіальних пре�
тензій до України та виникнення суперечок між дер�
жавами" [21].

Таким чином, аналіз нормативно�правового за�
безпечення національної системи державного управ�
ління у сфері договірно�правового оформлення дер�
жавного кордону дає підставу стверджувати, що з
набуттям незалежності України, одним із найважли�
віших завдань державного управління національною
безпекою є врегулювання питань договірно�право�
вого оформлення державного кордону. Зазначений
процес передбачає запровадження ефективних ме�
ханізмів державного управління, що будуть спрямо�
вані на:

— створення єдиного реєстру викликів та загроз
національній безпеці у прикордонній сфері та запровад�
ження системних заходів щодо їх мінімізації;

— запровадження ефективної державної політики
забезпечення національної безпеки у прикордонній
сфері, що має за мету захист суверенітету, територіаль�
ної цілісності, недоторканості та непорушності держав�
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ного кордону України, а також мирного врегулювання
прикордонних інцидентів та конфліктних ситуацій на
державному кордоні;

— захист політичних, економічних, військових, на�
ціонально�культурних інтересів країни, ефективне
підтримання законності та правопорядку на держав�
ному кордоні і у виключній (морській) економічній
зоні;

— створення сприятливої геополітичної ситуації
навколо України шляхом зміцнення добросусідських
відносин із суміжними державами, а також участі у гло�
бальних та регіональних світових безпекових структу�
рах;

— забезпечення правонаступництва державного
кордону України, врегулювання питань договірно�пра�
вового оформлення спільних ділянок державного кор�
дону із республіками колишнього СРСР;

— захист національних інтересів держави та забез�
печення суверенних прав України у її виключній
(морській) економічній зоні;

— удосконалення правового регулювання діяльності
органів державної влади, що мають компетенцію у сфері
охорони та захисту державного кордону України;

— створення сучасних прикордонних та митних
органів України, що здатні ефективно протидіяти транс�
кордонним глобальним викликам та загрозам у прикор�
донній сфері у відповідності до кращих світових стан�
дартів;

— імплементацію міжнародних проектів і програм,
що спрямовані на захист національних інтересів Украї�
ни у прикордонній сфері.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що сучас�

ними нормативно�правовими актами однією із ключо�
вих загроз національної безпеці України було визначе�
но незавершеність процесу договірно�правового офор�
млення державного кордону, що справляє суттєвий не�
гативний влив на питання захисту суверенітету, тери�
торіальної цілісності, незалежності держави, а також
створення ефективної системи протидії транскордон�
ним глобальним викликам та загрозам у прикордонній
сфері.

Перспективою подальших розвідок даної проблема�
тики є, на наш погляд, вдосконалення нормативно�пра�
вових аспектів державного управління національною
безпекою у сфері договірно�правового оформлення
державного кордону України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах докорінного реформування господарсько�

го механізму та перетворень, розпочатих у політичній і
соціальній сферах, пріоритетними напрямами в Україні,
що визначають проблему національної економічної без�
пеки, є послідовне проведення економічних реформ з
метою досягнення економічного зростання та високо�
го рівня продовольчого забезпечення.

Продовольче забезпечення України у контексті за�
гальної проблеми економічної безпеки є досить акту�
альним питанням сьогодення, оскільки саме на ньому
концентруються концептуальні напрями продовольчої
політики за нових умов формування ринкових відносин.

Значення продовольчої незалежності держави у
розвитку ринкової економіки підсилюється залежністю
країни від імпортного продовольства, що призводить до
таких негативних макроекономічних наслідків, як змен�
шення валютних резервів, зростання зовнішнього бор�
гу, експорту дефіцитних ресурсів, тобто проблеми за�
безпечення продовольством населення та ціноутворен�
ня на сільськогосподарські продукти. І все це не тільки
проблеми територій — господарські і політичні, але і
проблеми державної безпеки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

На актуальність проблеми державної політики про�
довольчого забезпечення вказують численні теоретичні
дослідження і узагальнення як вітчизняних, так і зару�
біжних вчених, зокрема праці А.І. Алтухова, В.Я. Амб�
росова, Ю.Д. Білика, В.І. Бойка, О.І. Дація, С.М. Кваші,
М.Х. Корецького, А.С. Лисецького, І.І. Лукінова,
П.М. Макаренка, В.В. Маслакова, Л.Ю. Мельника,
В.М. Олійника, Б.Й. Пасхавера, Е.Е. Румянцевої, П.Т. Саб�
лука, І.Н. Топіхи, В.О. Точиліна, М.Й. Хорунжого,
Ю.С. Хромова, Г.В. Черевка, О.М. Шпичака, В.В. Юр�
чишина, наукового доробку вчених, які займаються
проблемами продовольчої безпеки — І.Я. Богданова,
В.М. Гейця, Б.В. Губського, Я.А. Жаліла, В.І. Мунтіяна,
С.І. Пирожкова, В. Сенчагова, В.Т. Шлемка та інших вче�
них�економістів, а також деякий власний нагромадже�
ний досвід з досліджуваного питання.
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МЕТА РОБОТИ
Метою роботи є:
— обгрунтувати методологію оцінки стійкості ме�

ханізмів забезпечення фізичної доступності продоволь�
чого забезпечення населення;

— дослідити світову практику регулювання і підтри�
мування продовольчої безпеки.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Проблеми державної політики продовольчого за�
безпечення населення потрапили у поле зору представ�
ників вітчизняної науки державного управління по�
рівняно недавно. Чинником виникнення та постійного
посилення уваги до цих проблем є трансформаційна
криза української економіки, яка охопила всі сфери і
стала суттєвою перешкодою на шляху забезпечення ста�
лого розвитку економіки та суспільства. Тому питання
забезпечення розвитку, прогнозування та передбачува�
ного регулювання продовольчої незалежності та без�
пеки України може розглядатися як один із найважли�
віших пріоритетів, який вимагає посиленої уваги нау�
ковців до вивчення всього комплексу питань, пов'яза�
них з продовольчою безпекою і, зокрема, питань удос�
коналення методології оцінки стійкості продовольчого
забезпечення населення [3, с. 172].

Світова практика регулювання і підтримування про�
довольчої безпеки виробила досить чіткі вимірники, а
саме:

— щодо імпорту продовольства, тут існує певна
критична межа на рівні 25%: перевищення її викликає
згортання власного виробництва, поступове перетво�
рення країни в імпортозалежну, зростання витрат на
імпорт продовольства за рахунок скорочення інших
соціально важливих витрат і як результат — втрату
продовольчої незалежності — одного з важливіших
компонентів економічної і політичної безпеки держа�
ви. Ця критична межа актуальна і для України. Імпорт
деяких видів продукції харчової промисловості
збільшився з 30 до 40% обсягу їх споживання. Імпорт
м'яса виріс за 2009 рік у 3,8 раза, молока та яєць — у
1,9 раза;
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— другим вимірником вважається рівень достатності
харчового раціону, тобто розмір фактично спожитого
продовольства порівняно з науково обгрунтованими
нормами; критичною межею цього показника є 50% —
половина раціональної науково обгрунтованої норми,
недосягнення якої свідчить про зростання недоїдання і
пряму загрозу наближення голоду та дестабілізаційних
фізіологічних, демографічних і соціальних процесів;

— третім показником, який є певною мірою модиф�
ікацією другого, вважається межа енергетичної наси�
ченості харчового раціону.

Із наведених вимірників випливає, що політику про�
довольчого забезпечення можна характеризувати на ос�
нові певних показників, в основу яких слід покласти такі
критерії:

— рівень самозабезпечення;
— доступність продовольства;
— достатність харчового раціону.
Прийнято вважати, що країна знаходиться у стані

продовольчої безпеки, якщо вона здатна забезпечити
достатню кількість продуктів харчування всім громадя�
нам за нормальних умов та мінімально необхідне — за
надзвичайних обставин. Тобто продовольчу безпеку
можна визначити як стан захищеності населення краї�
ни від недостатнього харчування, а тим більше від голо�
ду, та наявність у держави необхідних для цього мож�
ливостей [5].

Виходячи з зазначених критеріїв оцінки рівня про�
довольчого забезпеченя, вважаємо, що першим етапом
аналізу оцінки стійкості механізмів забезпечення фізич�
ної доступності продовольчого забезпечення населен�
ня України має бути встановлення причин, що негатив�
но впливають на рівень продовольчого забезпечення
країни. Встановлення причин дає можливість не тільки
проаналізувати вплив тих чи інших чинників, а й буду�
вати прогнози на майбутнє щодо стійкості продоволь�
чого забезпечення, або навпаки.

Другим етапом повинен стати аналіз можливих не�
передбачуваних факторів. Зокрема, на стійкість забез�
печення продовольством можуть впливати аварійні фак�
тори. Вершиною аномально негативного впливу на па�
раметри системи є катастрофи. Під катастрофою слід
розуміти стрибкоподібні зміни, що виникають у вигляді
раптової відповіді системи на плавну зміну зовнішніх
умов. Всі катастрофи, як відомо, підпорядковані трьом
закономірностям:

— просторової приуроченості,
— повторюваності, причому, чим сильніше сила руй�

нувань, тим менше вірогідність повторення її знову,
— залежність руйнувань від розмаху.
При аналізі катастроф вважаємо доцільним врахо�

вувати наступні фактори:
— вірогідність катастрофи;
— вірогідність виникнення якісно руйнівних про�

цесів;
— різні зовнішні умови;
— наслідки катастрофи.
На третьому етапі доцільно проаналізувати джере�

ла надходження продовольства. З цією метою дослід�
ження пропонується проводити за трьома джерелами
надходження продовольства, якими є:

— вітчизняне виробництво продовольства;
— надходження з країн близького зарубіжжя;
— надходження з країн далекого зарубіжжя.
Слід зазначити, що наявність багатьох джерел над�

ходження продовольства застраховує від різного роду
негативних випадків і водночас не дозволяє країнам�
експортерам продовольства використовувати його як
інструмент політичного тиску [5].

На наступному етапі аналізу доцільно перейти до
аналізу реального кількісного вираження стійкості про�
довольчого забезпечення населення, тобто до встанов�
лення певних меж для кожного типу стійкості ме�
ханізмів продовольчого забезпечення. Отже, четвертим

етапом аналізу має стати оцінка продовольчого забез�
печення та встановлення типу стійкості його механізмів.

П'ятим етапом має стати аналіз механізмів розвит�
ку харчової промисловості та прогноз формування
стійкості продовольчого забезпечення.

До числа показників, що характеризують розвиток
харчової промисловості, на нашу думку, доцільно відне�
сти наступні:

— індекс фізичного обсягу виготовленої продукції;
— обсяг виготовленої продукції;
— капіталовкладення;
— чисельність персоналу;
— рівень рентабельності;
— рівень прибутку (збитку).
Порівняльну ж характеристику пропонуємо здійс�

нювати на підставі аналізу:
— ввозу продуктів харчування;
— вартості набору основних продуктів харчування;
— величини прожиткового мінімуму на одну люди�

ну;
— чисельності наявного населення;
— середньодушового доходу на місяць.
Тож, скориставшись запропонованою моделлю ме�

тодології оцінки стійкості механізмів продовольчого
забезпечення, проведемо оцінку стану продовольчого
забезпечення населення України [5, с. 118].

У першу чергу, зупинимось на розгляді аналізу при�
чин, що призводять до зниження стійкості механізмів
продовольчого забезпечення населення.

Останнім часом в Україні спостерігається тенденція
до погіршення рівня продовольчого забезпечення насе�
лення, а добове споживання населенням України про�
дуктів харчування знаходиться на межі критичного
рівня та найгірше серед країн Європи [6]. За рівнем спо�
живання продовольства країна перейшла з 7 місця в 1990
р. на 71�е місце серед країн світу. Сучасний стан продо�
вольчого забезпечення характеризується в основному
негативною динамікою виробничих показників.

Власники домогосподарств самостійно визначають,
яку продукцію вирощувати чи виготовляти, в яких об�
сягах та за якими каналами реалізувати, що не дає мож�
ливості здійснювати розрахунки по прогнозуванню
рівня продовольчого забезпечення країни на майбутнє.
До того ж, як і кожен товаровиробник, господар виро�
щує саме ту продукцію, яка для нього є найбільш дохід�
ною, що в результаті може призвести до виникнення
надлишку одних видів сільськогосподарської продукції
і водночас до виникнення дефіциту інших видів про�
дукції, тобто в даній ситуації держава практично не
змозі здійснювати регулювання обсягів виробництва,
тобто іншими словами, на даному етапі в Україні прак�
тично відсутні дієві механізми регулювання обсягів ви�
робництва продовольства [1].

З метою досягнення стабільності продовольчого
забезпечення держава має вжити цілий ряд заходів щодо
зацікавленості господарств населення в збільшенні об�
сягів виробництва окремих видів продукції і водночас
щодо їх захисту від монопсонії, яка сформувалась се�
ред основних споживачів сільськогосподарської про�
дукції — переробних підприємств.

Необхідно підкреслити, що з проблемами продо�
вольчого забезпечення тісно пов'язані і питання еколо�
гічної безпеки. Сільськогосподарське виробництво є
однією з найважливіших причин погіршення екологіч�
ної ситуації в Україні і у світі (падіння родючості земель,
забруднення водоймищ ядохімікатами тощо). З іншої
сторони, деградація природних ресурсів стала серйоз�
ним обмеженням розвитку тваринництва та рослинниц�
тва. В екологічної ситуації, що склалась за останні роки
в агропромисловому комплексі України, не відбулося
будь�яких позитивних змін. У результаті росту цін об�
сяги робіт по збереженню та підвищенню продуктив�
ності грунтів щорічно скорочуються. Практично припи�
нене будівництво протиерозійних гідротехнічних спо�
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руд. Обсяги робіт по створенню захисних лісових на�
саджень скоротилися в порівнянні з 1990 р. у 4 рази. У
результаті прогресує деградація грунтів. Щорічні втра�
ти грунтів сільськогосподарських угідь становить 1,5
млн т родючого грунту, приріст площ, постраждалих від
ерозії, досягає 1,5 тис. га, а збільшення площі ярів 80—
100 тис. га. Збиток від ерозії оцінюється приблизно в
20—30 млн грн. щорічно (у цінах 1990 р.), що становить
близько 10% доходу, заробленого сільським господар�
ством. При збереженні існуючих тенденцій через 20—
25 років поля України можу втратити в середньому 5—
10 см гумусного горизонту. Тож, ерозія грунтів — серй�
озна загроза продовольчій безпеці країни.

Залишається актуальною проблемою і забруднення
сільськогосподарських угідь і водних об'єктів важкими
металами, фтором і іншими небезпечними токсинами
внаслідок викидів промисловими підприємствами. Це
одна із причин низької продуктивності сільськогоспо�
дарських угідь. Так, урожайність зернових і зернобо�
бових культур в Україні в 3—4 рази нижче, ніж у
Західній Європі, майже у 2 рази нижче, ніж у Канаді, і в
4 рази нижче, ніж у США.

Наступною причиною загрози продовольчого забез�
печення країни слід вважати недостатнє використання
аграрним сектором економіки значного природного
потенціалу країни і, як наслідок, низьку ефективність
використання сільськогосподарських угідь та природ�
них ресурсів, високі втрати продукції.

У сільському господарстві та переробній промисло�
вості використовуються переважно застарілі технології.
Донині продуктивність праці, фондовіддача, енерго� та
матеріаломісткість кінцевого продукту, ефективність
капіталовкладень, норма прибутку, а також показники
конкурентоспроможності продукції не набули пріори�
тетного значення в реалізації політики уряду щодо аг�
ропромислового сектора національної економіки [2, с.
141].

В Україні з розрахунку на 100 грн. валової продукції
затрати живої праці за 1990—2009 роки скоротилися з
83 до 52 люд.�год, а уречевленої — зросли з 35 до 50
люд.�год, тобто інтенсивність зниження сукупних зат�
рат праці була низькою і знаходилася в межах 1—1,5
люд.�год за рік. У поточний період цей показник набу�
ває тенденції до деякого зростання, проте очікуваного
підвищення продуктивності праці не спостерігається з
наступних основних причин:

— по�перше, через недостатньо відпрацьовану взає�
моузгодженість машин у комплексах і зниження експ�
луатаційно�технологічної надійності більшості машин
на 20—30 %, а в екстремальних умовах — на 30—45 % і
більше;

— по�друге, не відповідає нормативам (0,95—0,98)
технічна надійність машин, яка щорічно знижується на
10—20 % і більше на наступні роки експлуатації. Усу�
ненню несправностей і ремонт техніки відволікають
значні трудові ресурси, а також кошти на їх виконання;

— по�третє, відчутно позначається низька універ�
сальність, одноопераційність і незавершеність багать�
ох комплексів машин вітчизняного виробництва. На�
приклад, ніяк не може бути виправдана наявність у сис�
темі машин і в сільськогосподарських підприємствах
великої кількості типів сівалок, тоді як є можливість за
рахунок універсалізації скоротити їх до 2—3 типів (зер�
но�травяні, буряко�кукурудзяно�овочеві).

Слід зазначити, що цінові механізми на технічні за�
соби і сільськогосподарську продукцію не врегульо�
вані, а співвідношення між цінами на промислову та
сільськогосподарську продукцію не відповідають ані
внутрішнім вимогам відтворювального процесу, ані
світовим стандартам. Окрім того, причиною зниження
рівня продовольчого забезпечення є те, що виробни�
чий потенціал сільськогосподарського виробництва
України різко зменшився. Специфіка сільського гос�
подарства (сезонний характер, переважна потреба в

коштах і матеріальних ресурсах на підготовчому та
початковому етапах виробництва, тривалий оператив�
ний цикл, суттєва залежність від природно�кліматич�
них умов тощо) та відкритість аграрних ринків для
імпорту продовольства в умовах глобалізації торгівлі
зумовлюють необхідність проведення державної пол�
ітики протекціонізму.

Головним недоліком є те, що немає законодавчого
забезпечення договірних відносин між виробником
сільськогосподарської продукції та державою, яка має
гарантувати збут її за цінами, які відображають сусп�
ільно необхідні витрати на виробництво. Вони мають
бути сталими на певний період (3—4 роки), тобто в ме�
жах освоєння основних технічних засобів і ресурсів —
складових вартості продукції [4, с. 51].

Сільськогосподарське виробництво сімнадцять
років уже неплатоспроможне через те, що ціни на про�
мислову продукцію в 6,35 раза вищі по відношенню до
цін на сільськогосподарську продукцію, що негативно
вплинуло на величину експлуатаційних витрат і со�
бівартість продукції, а це призвело до втрати попиту
сільськогосподарських підприємств на техніку. Через це
обсяги придбання нової техніки зменшилися в десятки
разів, а окремих машин — припинилися повністю.

Аналіз продуктивності основних засобів по вироб�
ництву продукції рослинництва показав, що домінуюче
значення в її собівартості мають технічні засоби, а тому
ефективне використання їх є дієвим заходом зменшен�
ня витрат часу і коштів.

ВИСНОВКИ
Таким чином, нагромадження негативних економі�

чних результатів, відсутність ефективного механізму
матеріально�технічного забезпечення сільськогоспо�
дарських товаровиробників, велика енергомісткість ви�
робництв не дозволяють стабілізувати фінансовий стан
аграрного сектора. За останнє десятиліття за обсягами
виробництва більшості найважливіших видів сільсько�
господарської продукції країна виявилася відкинутою
на 15—20 років назад. Розширення ввезення в Україну
іноземних продуктів, які традиційно вироблялись у
нашій державі, та недостатня конкурентоспроможність
вітчизняних виробників приховує загрозу забезпечен�
ня продовольчої безпеки.
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ВСТУП
Інформаційна безпека є складовою загальної без�

пеки і стрімко розвивається як у всьому світі, так і в
Україні, глобальна інформатизація охоплює всі сфери
держави — економічну, військову, політичну, промис�
лову і т.п. Інформаційна безпека, як і будь�який інший
об'єкт, має загрози, які посягають як на цілісність фізич�
ну, так і її похідних.

Історично інформація завжди мала величезне зна�
чення в побуті людей і завжди їй відводилося особливе
місце, багато уваги приділялося розвитку засобів і ме�
тодів її захисту.

Сьогоднішні умови політичного і соціально�еконо�
мічного розвитку країни викликають загострення про�
тиріч між потребами суспільства в розширенні вільного
обміну інформацією і необхідністю збереження окре�
мих обмежень на її поширення. Відсутність дієвих ме�
ханізмів регулювання інформаційних відносин у
суспільстві та державі призводить до багатьох негатив�
них наслідків.

Метою даної статті є аналіз стану інформаційної
безпеки України та виявлення основних проблем її за�
безпечення для наукового обгрунтування удосконален�
ня і подальшого розвитку законодавства нашої держа�
ви в інформаційній сфері, політики і методології дер�
жавної системи інформаційної безпеки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Актуальність статті зумовлена новими небезпеками,

загрозами, викликами й ризиками сучасного світу. Про
проблеми інформаційної складової, що виникають в
умовах глобальної світової інтеграції і призводять до
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жорсткої міжнародної конкуренції в інформаційному
просторі пишуть багато вітчизняних і зарубіжних дос�
лідників — С. Антимонов, О. Власюк, В. Гавловський,
В. Горбулін, В. Гурковський, В. Ліпкон, О. Логінов,
О. Панарін, Г. Ситник, Д. Хеллі та ін. Геополітичні ас�
пекти нових загроз досліджують З. Бауман, З. Бже�
зинський, С. Караганов, Е. Тофлер та інші дослідники.

Аналіз стану інформаційної безпеки України пока�
зує, що до основних проблем забезпечення інформа�
ційної безпеки належать проблеми загальносистемно�
го характеру, пов'язані з відсутністю наукового обгрун�
тування і практичної апробації політики і методології
державної системи інформаційної безпеки. За характе�
ром це правові та нормативно�правові, науково�технічні,
економічні, організаційні, кадрові проблеми тощо.

З метою запобігання, парирування і нейтралізації
загроз інформаційної безпеки застосовуються базові
методи. До них відносяться правові, програмно�технічні
та організаційно�економічні методи.

Правові методи передбачають розробку комплексу
нормативно�правових актів та положень, що регла�
ментують інформаційні відносини в суспільстві, керів�
них і нормативно�методичних документів щодо забез�
печення інформаційної безпеки.

Пріоритетним завданням є створення законодав�
чої і нормативно�правової бази забезпечення інфор�
маційної безпеки, а саме нормативно�правової бази
щодо розподілу і використання персональної інфор�
мації з метою створення умов для інформаційних сто�
сунків між органами державної влади і суспільства,
формування передумов досягнення соціального ком�
промісу, створення умов становлення соціального
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партнерства як основи демократичного розвитку сус�
пільства, розробки регламенту інформаційного обміну
для органів державної влади і управління, реєстру
інформаційних ресурсів, закріплення відповідальності
посадових осіб, громадян за додержання вимог інфор�
маційної безпеки.

 Як відомо, інформаційна безпека, захист якої згідно
ст. 117 Конституції України, поряд із суверенітетом,
територіальною цілісністю та економічною безпекою,
є найважливішою функцією держави, досягається шля�
хом розробки та впровадження сучасних безпечних
інформаційних технологій, побудовою функціонально
повної національної інфраструктури, формуванням і
розвитком інформаційних відносин тощо.

Таким чином, можна стверджувати, що інформа�
ційна безпека визначається здатністю держави, сус�
пільства, особистості, по�перше, забезпечувати дос�
татні і захищені інформаційні ресурси та інформаційні
потоки для підтримки своєї життєдіяльності і життє�
здатності, стійкого функціонування і розвитку. По�
друге, протистояти інформаційним небезпекам і заг�
розам, негативним інформаційним впливам на індиві�
дуальну і суспільну свідомість і психіку людей, а та�
кож на комп'ютерні мережі та інші технічні джерела
інформації. По�третє, виробляти особистісні й гру�
пові навички та вміння безпечної поведінки. І голов�
не: підтримувати постійну готовність до адекватних
заходів у інформаційному протиборстві, ким би воно
не було нав'язано.

Серед основних геополітичних змін в інформаційній
сфері, котрі відбулися на початку ХХI століття, можна
зафіксувати наступні:

— інформаційний простір західних держав стрімко
перетворюється в єдиний глобальний інформаційний
простір, де домінуючу роль у контролі над інформацій�
ними потоками відіграють США і ЄС;

— формується глобальна інформаційна інфраструк�
тура на основі мережі Інтернет та посилюється просто�
рова взаємозалежність країн;

— істотно розширився військово�інформаційний
простір, що контролюється державами�членами НАТО;

— у глобальному інформаційному просторі посилю�
ються процеси, пов'язані з розвитком відносин партнер�
ства і суперництва;

— однією з основних сфер геополітичного проти�
борства стає інформаційний простір глобального, регі�
онального і національного рівнів.

За довгостроковими прогнозами експертів, перспек�
тиви світового розвитку визначатиме глобальне пере�
групування сил внаслідок інформаційного прогресу в
США, ЄС, Японії, Китаї, Індії та Росії.

Крім того, на думку автора, передбачається розви�
ток трьох геостратегічних та інформаційних Центрів
світу, перш за все, американського під егідою США,
Європейського (ЄС) та азійського (Китай, Індія, Япо�
нія).

Останнім часом Російська Федерація також нама�
гається стати одним з інформаційних Центрів світу та
здійснює активний інформаційний вплив на постра�
дянському просторі [6].

Україна в такій міжнародній конструкції посідає
особливе місце завдяки своєму геополітичному розта�
шуванню.

Історичний досвід свідчить, що країни, які не спро�
моглися своєчасно поповнити національний інформа�
ційний простір більш ефективними технологіями, спо�
вільнювали свій економічний розвиток. І навпаки, краї�
ни, що мали потужний інформаційний потенціал, швид�
ко відновлювали свою роль у світовому розподілі сфер
впливу навіть після воєнних поразок. Тому наповнення
національного інформаційного простору новітніми тех�
нологіями, що здатні істотно підвищити як адекватність
відображення реальності, так і продуктивність інфор�
маційної діяльності в суспільстві, є нагальною потре�

бою, що у свою чергу визначає можливості захисту на�
ціональних інтересів.

Ключові проблеми інформаційної безпеки обумов�
лені наступними факторами розвитку інформаційної
сфери:

— стрімке формування глобального інформацій�
ного простору та революційні зміни в інформаційній
сфері активізують нові глобальні виклики і загро�
зи;

— більшість країн світу вже зіштовхнулася з про�
блемами кібертероризму, кіберзлочинності та іншими
проблемами інформаційної безпеки;

— протягом останніх десятиліть спостерігається
тенденція до поширення інформаційної агресії і насил�
ля;

— набувають поширення агресивна реклама, спро�
би маніпуляції свідомістю людини, періодично прово�
дяться інформаційно�психологічні операції;

— майже у 120 країнах світу ведуться розробки
інформаційної зброї або її елементів (розробки зброї
масового знищення — у близько 20 країнах);

— наслідки використання сучасної інформаційної
зброї є співставними із застосуванням зброї масового
ураження;

— новітні виклики і загрози в інформаційній сфері
становлять реальну загрозу безпеці людства та міжна�
родному правопорядку;

— жодна держава світу в умовах інформаційної гло�
балізації не здатна самостійно забезпечити власну
інформаційну безпеку.

Серед системних проблем інформаційного вимі�
ру, які потребують наукового і правового опрацю�
вання на рівні колективної безпеки, в першу чергу,
потрібно розглянути перегляд принципів і механізмів
міжнародних відносин та співробітництва в галузі
інформаційної безпеки [3]. Існує необхідність
міжнародно�правового визначення ключових понять
в інформаційній сфері (у т.ч. розмежування понять
"інформаційна безпека", "кібербезпека", "кіберзло�
чинність", "кібертероризм", "інформаційний теро�
ризм" тощо).

Важливим напрямом у сфері інформаційної безпе�
ки є пошук балансу між правами людини та потребою
суспільства і держави в інформаційній безпеці, а також
посилення юридичної відповідальності за використан�
ня в інформаційній сфері сил і засобів, які створюють
загрози життю і здоров'ю людини. Крім того, актуаль�
ним залишається розробка сучасних моделей інформа�
ційної безпеки [9].

До основних правових механізмів протидії загрозам
інформаційній безпеці можна віднести кодифікацію
інформаційного законодавства України та його гармо�
нізацію з нормами і стандартами міжнародного інфор�
маційного права, а також здійснення прикладних досл�
іджень і розробок у сфері інформатизації та правової
інформатики.

Кодифікація інформаційного законодавства та роз�
виток інформаційної сфери повинні бути засновані на
наступних принципах:

— верховенство права;
— гарантованість права на інформацію, додержан�

ня інформаційних прав і свобод людини і громадяни�
на;

— захищеність персональних даних, особистого та
сімейного життя людини;

— забезпечення свободи інформаційної діяльності
та вільного доступу до інформаційних ресурсів, крім ви�
нятків, визначених законами;

— захищеність національних інтересів і дотриман�
ня балансу інтересів людини, суспільства і держави в
інформаційній сфері;

— формування правових засад для розвитку вироб�
ництва вітчизняних інформаційних технологій, ресурсів,
продукції та послуг;
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— гарантованість інформаційної безпеки та незво�
ротність юридичної відповідальності за правопорушен�
ня.

Для здійснення кодифікації інформаційного зако�
нодавства необхідна розробка та прийняття Інформац�
ійного кодексу України, як основного закону в інфор�
маційній сфері.

Важливе місце у правовому полі повинні займати
систематизація, удосконалення і подальший розвиток
законодавства України за окремими функціональними
сегментами інформаційної сфери.

Основними напрямами прикладних досліджень і
розробок у сфері правової інформатики можуть бути
наступні:

— дослідження актуальних проблем правової
інформатики та системної інформатизації нормотвор�
чої, правозастосовної і правоосвітньої діяльності;

— розробка і впровадження інформаційно�право�
вих підсистем електронного парламенту та електронно�
го уряду;

— розробка електронних систем і баз даних у галузі
держави і права;

— опрацювання технологічно�правових основ фор�
мування і розвитку електронно�мережевої економіки,
електронного банкінгу тощо;

— розробка технологічно�правових засад захисту
баз персональних даних, інформації з обмеженим дос�
тупом і технічного захисту інформації.

ВИСНОВКИ
Таким чином, реалізація зазначених досліджень і

розробок, систематизація та удосконалення норматив�
но�правових актів за окремими функціональними сег�
ментами інформаційної сфери сприятиме розвиткові
інформаційного законодавства та більш ефективному
забезпеченню інформаційної безпеки в умовах сучас�
ної глобалізації та інтеграції України до світового
інформаційного простору.
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