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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах розвитку європейського інтеграційного

процесу, в якому Україна бере активну участь, загост�
рюється значення збалансованого та справедливого,
недискримінаційного розвитку її зовнішньоекономіч�
них, зокрема, зовнішньоторговельних зв'язків з євро�
пейськими партнерами. Починаючи з 1991 року, коли
Україна здобула незалежність, наша країна та ЄС за�
початкували відносини, що динамічно розвивалися. У
1998 році Україна і ЄС зробили рішучий крок до покра�
щення своїх відносин шляхом укладення Угоди про
партнерство та співробітництво, яка разом із Планом
дій Україна�ЄС забезпечили правову і практичну осно�
ву для подальшого розвитку стосунків Україна�ЄС [7].
У березні 2007 року було розпочато переговори щодо
укладення нової угоди на заміну Угоди про партнерство
та співробітництво. Після вступу України до Світової
організації торгівлі у травні 2008 року в новій угоді були
закладені перспективи створення поглибленої і всеохоп�
люючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС [13, с.
1].

Необхідність вдосконалення договірних відносин
ЄС, зокрема у сфері торгівлі, зі східними сусідами було
визнано ще 2003 року (наприклад, у документі Євро�
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визначено основні статті українського експорту та імпорту. З підписанням Угоди про асоціацію України

з ЄС, обидві сторони зобов'язалися лібералізувати торгівлю як товарами, так і послугами. У дослідженні

проведено аналіз основних статей Угоди, що стосуються торгівлі послугами та наведено пріоритетні на[
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пейської Комісії Communication on Wider Europe —
Neighbourhood: a New Framework for Relations with our
Eastern and Southern Neighbours, COM (2003) 104 Final).
Європейська Комісія висунула пропозиції щодо "угод
про поглиблену та всебічну вільну торгівлю" у своєму
Повідомленні від 2006 року про посилення Європейсь�
кої політики сусідства, у якому зазначила, що з часом
виконання планів дій у рамках Європейської політики
сусідства, особливо у регуляторних сферах, підготує
грунт для укладення угод нового покоління "про по�
глиблену та всебічну торгівлю" з усіма партнерами ЄПС,
на зразок угоди, щодо якої ЄС має намір провести пе�
реговори з Україною [6, с. 8]. У лютому 2008 року ЄС і
Україна розпочали переговори щодо основних еле�
ментів Угоди про асоціацію, що охоплює поглиблену та
всеохоплюючу зону вільної торгівлі, політична частина
якої була підписана 21 березня 2014 року, а економічна
— 27 червня 2014 року.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження проблем зовнішньоекономічних від�

носин України з ЄС знайдено у працях таких вчених, як
Л. Бальцеровича, І. Бураковського, О. Зелінської, Б. Ко�
шеля, С. Лутца, В. Мовчан, В. П'ятницького, О. Сушка,
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М. Хайлієра та Р. Хорольського. Серед українських вче�
них�економістів торгівлю послугами України з ЄС вив�
чали Р. Боднар, В. Корчун, В. Єлейко, І. Єлейко, Ю. Чи�
риченко та інші. Останній, зокрема, зазначає, що зов�
нішньоекономічні послуги є товаром, який не проходить
митного контролю і на який не оформлюється вантаж�
на митна декларація. Послуги не набувають форми ма�
теріальних об'єктів, на які поширюються права влас�
ності. Реалізація послуг та їх виробництво невідокрем�
лені один від одного. Головним у торгівлі послугами є
те, що має відбутися операція купівлі�продажу, яка
охоплює діяльність суб'єктів господарської діяльності
України й іноземних суб'єктів господарської діяльності
(резидентів та нерезидентів), побудована на взаємовід�
носинах між ними, що має місце як на економічній те�
риторії України, так і за її межами [11].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження ринку послуг України

в контексті підписання Угоди про асоціацію з ЄС та ви�
значення перспективних напрямків у торгівлі послуга�
ми між Україною та її стратегічним партнером — Євро�
пейським Союзом.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З 23 квітня 2014 року в торговельній політиці ЄС

передбачаються односторонні митні преференції для
товарів, що походять з Україні (далі ОМП), що визна�
чено постановою Європейського парламенту та Ради ЄС
№ 374/2014 від 16 квітня 2014 року "Про скорочення
або ліквідації мит на товари, що ввозяться з України".
ОМП є частиною пакету допомоги ЄС для України у
зв'язку з надзвичайною економічною та політичною
ситуацією в країні. Їх прийняття є політичним рішен�
ням і де�факто односторонньою імплементацією торго�
вельної частини Угоди про асоціацію Україна�ЄС у ви�
гляді так званої поглибленої зони вільної торгівлі. Ці
преференції мають тимчасовий характер, чинність яких
мала закінчуватися в листопаді 2014 року, або до на�
брання чинності ЗВТ.

Частина Угоди про асоціацію щодо створення зони
вільної торгівлі (ЗВТ) є невід'ємною складовою Угоди
про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
і становить майже 85% від загального обсягу Угоди.
Положення цієї частини передбачають лібералізацію
торгівлі як товарами, так і послугами, лібералізацію
руху капіталів і до певної міри руху робочої сили.
Відмінною рисою ЗВТ Україна�ЄС є комплексна про�
грама адаптації регуляторних норм у сферах, пов'яза�
них з торгівлею, до відповідних стандартів ЄС. Це доз�
волить значною мірою усунути нетарифні (технічні) ба�
р'єри у торгівлі між Україною та ЄС та забезпечити роз�

ширений доступ до внутрішнього ринку ЄС для украї�
нських експортерів і навпаки європейських експортерів
до українського ринку. На додаток до зниження тариф�
них ставок і зниження торговельних бар'єрів, Угода пе�
редбачає регулювання доступу до ринку послуг, регу�
лює інтелектуальну власність та захищає запатентовані
товари в ЄС та географічні назви [10, c. 22—23]. Таким
чином, поглиблена і всеосяжна ЗВТ має забезпечити
поступову інтеграцію економіки України до внутрішнь�
ого ринку ЄС.

Як зазначають В. Корчун та О. Наневич, у структурі
зовнішньої торгівлі України з перших років незалеж�
ного розвитку торгівля послугами займала важливе
місце, забезпечуючи реалізацію сприятливого, певною
мірою унікального геоекономічного розташування між
Російською Федерацією та іншими країнами СНД та
Європою [5]. Експорт послуг України завжди перева�
жав над імпортом, ніколи не фіксувалося негативне
сальдо. Аналіз статистичних даних за 2005—2013 роки
свідчить, що протягом цього часу загальний експорт
послуг України розвивався динамічно, за винятком 2009
року, коли в результаті кризи в економіці він скоротив�
ся, хоча вже в наступному році повернувся на докризо�
вий рівень. Подібна динаміка характеризує експорт по�
слуг до країн Європи (табл. 1).

Тепер розглянемо докладніше структуру торгівлі
послугами України з країнами Європи за видами послуг
в 2012 і 2013 роках (табл. 2). Як видно з таблиці структу�
ри торгівлі послугами України транспортна галузь є
визначальною в порівнянні з іншими, що в свою чергу
обумовлено географічним положенням України, розви�
неною мережею залізничного сполучення і конкурен�
тоспроможними цінами на транспортування вантажів
українськими перевізниками в порівнянні з іноземними.
Варто також відзначити зростання експорту комп'ютер�
них та інформаційних послуг, адже в нашій країні ви�
робничі суб'єкти, що працюють в даній сфері за спів�
відношенням ціна — якість на міжнародному ринку, ста�
ють все більш конкурентоспроможними. Високоякісні
фінансові, страхові, аудіовізуальні, особисті, культурні
та рекреаційні послуги Україні вигідно імпортувати з
Європейського Союзу.

Враховуючи, що Угода про асоціацію України з ЄС
передбачає лібералізацію торгівлі, можна очікувати
й пожвавлення торгівлі послугами між Україною та
ЄС. Зокрема лібералізація торгівлі послугами перед�
бачає:

— поступову взаємну лібералізацію заснування
підприємницької діяльності;

— транскордонне надання послуг;
— співпрацю щодо електронної комерції;
— основи торгівлі іншими видами послуг, зокрема,

Таблиця 1. Зовнішня торгівля України послугами з країнами Європи

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Експорт послуг (всього),  
млн дол. США 6135 7506 9039 11741 9598 11759 13792 13599 14836 

в т.ч. в країни Європи),  
млн дол. США 1870 2361 3154 4176 2936 3298 4104 4027 4973 

Частка країн Європи в експорті 
послуг України,% 30,5 31,5 34,8 35,6 30,6 28 29,8 29,6 33,5 

Імпорт послуг (всього),  
млн дол. США 2935 3719 4981 6468 5174 5448 6235 6736 7608 

в т.ч. з країн Європи),  
млн дол. США 1220 1704 2402 3489 2640 2421 2814 3056 3556 

Частка країн Європи в імпорті 
послуг України,% 41,6 45,8 48,2 53,9 51 44,4 45,1 45,4 46,7 

Сальдо торгівлі послугами з 
країнами Європи, млн дол. 
США 

650 657 752 687 296 877 1290 971 1417 

Складено за: Державна підтримка українського експорту [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrexport.gov.ua/
ukr/torg_posl/?country=eu; Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2013 році. — К.: Державна служба статистики
України, 2014. — С. 109.
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комп'ютерними, поштовими і кур'єрськими, телекому�
нікаційними, фінансовими, транспортними та ін;

— лібералізацію заходів сторін щодо в'їзду та тим�
часового перебування на їх території постачальників
послуг: ключового персоналу, бізнес�відвідувачів, ке�
рівників, фахівців, випускників�стажерів продавців
бізнес�послуг, постачальників договірних послуг, неза�
лежних фахівців [8].

В Угоді про асоціацію між Україною та ЄС послу�
гам присвячується розділ ІV [9]. Згідно з положеннями
Угоди має відбутися поступова лібералізація торгівлі
більшістю послуг, крім видобутку і переробки ядерних
матеріалів, зброї та боєприпасів, міжнародних авіапе�
ревезень, аудіовізуальних послуг (ст. 87). Українські
компанії зможуть відкривати філії в країнах ЄС, а укра�
їнські інвестиції в ЄС отримають додатковий захист.
Однак Угода встановлює і обмеження на експорт по�
слуг, а також згідно з Угодою Україна зобов'язується
почати поступове зближення національного законодав�
ства у цій сфері з нормами відповідного регулювання
ЄС, що відзначено зокрема в Додатках ХVI�В і ХVI�Е.

Особливої уваги заслуговує частина 3 розділу ІV
"Транскордонне надання послуг", ст. 93 п.1 якої зазна�
чає, що для забезпечення доступу на ринок за допомо�
гою транскордонного надання послуг кожна Сторона
повинна створити режим регулювання ринків послуг
постачальників послуг не менш сприятливий, ніж уже
встановлений Сторонами.

У секторах, в яких існують зобов'язання щодо за�
безпечення доступу на ринок, заходи, які Сторона не
повинна підтримувати або приймати, як на основі тери�
торіального поділу, так і на основі всієї території, якщо
це не визначено інакше в Додатках ХVI�В і ХVI�Е до цієї
Угоди, визначаються таким чином:

— обмеження щодо кількості постачальників по�
слуг, як у формі кількісних квот, монополій, ексклюзив�
них постачальників послуг, так і вимог перевірки еко�
номічних потреб;

— обмеження стосовно загальної вартості тран�
закцій або активів у рамках надання послуг у формі
кількісних квот або вимог перевірки економічних по�
треб;

— обмеження стосовно загальної кількості операцій
з надання послуг або стосовно загального обсягу по�
слуг, що виражається в умовних кількісних одиницях у
формі квот або вимог щодо перевірки економічних по�
треб [9].

З урахуванням ряду застережень і винятків, в тому
числі, в розрізі окремих секторів економіки, що стосу�
ються національних режимів підстави підприємств у
країнах�членах ЄС та в Україні, Сторони повинні взає�
мно гарантувати створення такого національного режи�
му та функціонування дочірніх компаній, філій та пред�
ставництв юридичних осіб, який був би не менш сприят�
ливим, ніж той режим, який застосовується до власних
юридичних осіб або юридичних осіб третіх країн, при�
чому, повинен обиратися той режим, який є кращим.

У секторах, де зобов'язання щодо доступу на ри�
нок описані в Додатках ХVI�В і ХVI�Е до цієї Угоди, з
урахуванням всіх умов і застережень в них, кожна Сто�
рона повинна гарантувати щодо послуг і постачаль�
ників послуг іншої Сторони і стосовно всіх заходів, що
впливають на транскордонне постачання послуг, ре�
жим не менш сприятливий, ніж той, який застосовуєть�
ся до таких самовласних послуг і постачальників по�
слуг (ст. 88).

Ще однією з умов постачання послуг між сторона�
ми є ліцензування (ст. 103—105). Під ліцензуванням тут
мається на увазі процедура отримання постачальником
послуг або інвестором дозволу від компетентного орга�
ну (регулятора) на поставку послуг, в тому числі, через
здійснення інших видів діяльності, ніж надання послуг.
При цьому ліцензійні процедури повинні застосовува�
тися тільки до тих категорій послуг і постачальників
послуг, які визначені специфічними зобов'язаннями
Сторін. Наприклад, під ліцензування підпадають по�
штові та кур'єрські послуги, однак, через три роки після
набрання чинності Угоди ліцензування буде вимагати�
ся тільки для універсальних послуг з чітким визначен�
ням критеріїв та умов отримання ліцензії, строків прий�
няття рішення про подачу заявки на отримання ліцензії,
причин для відмови в видачі такої ліцензії, а також про�
зорої та недискримінаційної процедури оскарження
такої відмови (ст. 112).

Таблиця 2. Структура торгівлі послугами України з країнами Європи за видами послуг

Складено за: Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2013 році. — К.: Державна служба статистики України, 2014.
— С. 122—125.

  

  

2012 2013 
Експорт Імпорт Експорт Імпорт 

млн 
дол. 
США 

в % до 
загального 
обсягу 

млн 
дол. 
США 

в % до 
загаль-
ного 
обсягу 

сальдо 
млн 
дол. 
США 

в % до 
загального 
обсягу 

млн 
дол. 
США 

в % до 
загального 
обсягу 

сальдо 

Європа 4027,3 29,6 3055,9 45,4 971,4 4973,6 33,5 3556,0 46,7 1417,6 

Транспортні послуги  2161,6 53,7 734,8 24,1 1426,8 2150,0 43,2 839,9 23,6 1310,1 

в тому числі: 
морські 461,5 21,4 81,5 11,1 380,0 401,3 18,7 90,3 10,7 311,1 

повітряні 785,3 36,3 337,2 45,9 448,1 752,7 35,0 463,2 55,2 289,5 

залізничні 354,3 16,4 157,3 21,4 197,0 471,9 21,9 98,2 11,7 373,7 

трубопровідні 9,7 0,5 0,5 0,1 9,2 12,9 0,6 2,7 0,3 10,2 

Подорожі 113,6 2,8 210,9 6,9 -97,4 89,3 1,8 266,6 7,5 -177,3 

Будівельні послуги  20,2 0,5 55,3 1,8 -35,1 25,2 0,5 164,0 4,6 -138,9 

Страхові послуги  41,6 1,0 122,9 4 -81,3 26,5 0,5 129,0 3,6 -102,5 

Фінансові послуги  24,5 0,6 549,4 18 -524,9 66,4 1,3 519,0 14,6 -452,6 

Комп’ютерні послуги  364,1 9,0 197,7 6,5 166,4 476,3 68,8 165,7 47 310,6 

Роялті та послуги 
ліцензування  18,2 0,5 180,0 5,9 -161,9 26,7 0,5 316,4 8,9 -289,7 

Різні ділові, професійні і 
технічні послуги  991,0 24,6 581,0 19 409,9 713,4 14,3 771,4 21,7 -57,9 
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Згідно з Угодою, якщо Україна введе всі вимоги,
визначені в Угоді, в тому числі і в Додатках ХVI�В і
ХVI�Е, то сфери поштових, кур'єрських (ст. 109, 110),
фінансових (ст. 125—133), телекомунікаційних послуг
(ст. 115—124), а також морського судноплавства (ст.
135) стануть повноправною частиною ринку послуг
ЄС.

Що стосується регулювання ринку фінансових по�
слуг, то тут варто зупинитися на двох моментах. По�
перше, виключенням з вищенаведених положень є
діяльність держави у сфері надання фінансових послуг,
що стосуються функціонування, пенсійної системи та
системи соціального захисту, та центрального банку
країни або центрального державного органу, що
здійснює монетарну політику (ст. 130). По�друге,
відповідно до режиму національного регулювання
ринків фінансових послуг кожна із Сторін повинна га�
рантувати постачальникам фінансових послуг з іншої
Сторони вільний доступ до платіжних та клірингових
систем, управління якими здійснюють публічні ком�
панії, і до необхідних для нормального ведення бізне�
су каналів фінансування та рефінансування. Однак цей
пункт не надає доступ до кредитора останньої інстанції
(ст. 132).

Створення ефективної системи державного пру�
денційного нагляду (ст. 126) над ринками фінансових
послуг на основі кращих міжнародних стандартів, про�
зорої дозвільної системи (ст. 127) та усунення бар'єрів,
що перешкоджають конкуренції у сфері розробки та
впровадження нових видів фінансових послуг і як на�
слідок імплементація положень цієї Угоди в національ�
не законодавство, дозволить створити прогнозоване і
сприятливе для ведення бізнесу та залучення інвес�
тицій регуляторне середовище. Особливо важливі у
цьому контексті є взаємні зобов'язання Сторін щодо
забезпечення вільного доступу фінансових компаній
платіжної і клірингової інфраструктури, що допомо�
же в майбутньому уникнути конфліктів, пов'язаних зі
штучною монополізацією ринків платіжних систем [3,
c. 57].

Угода докладно описує регулювання ринку міжна�
родних морських транспортних послуг, однак варто
звернути увагу на один момент. Положення цієї Угоди
не повинні перешкоджати застосуванню положень
інших морських угод, укладених між Україною та ЄС,
що виходять за рамки цієї Угоди. Якщо положення цієї
Угоди є менш сприятливими, ніж положення чинних
договорів, то застосовуватися повинні останні. Якщо ж
положення таких угод є несумісними з положеннями
цієї Угоди або ідентичні, то застосовуватися повинні
положення цієї Угоди (ст. 135, п. 11).

Що стосується скоординованого розвитку та по�
ступової лібералізації транспортного сектора, питань
взаємного доступу до ринків автомобільних, залізнич�
них та внутрішніх водних перевезень, то вони повинні
вирішуватися шляхом підписання окремих угод (ст.
136).

Щодо комп'ютерних послуг, то сторони зобов'язу�
ються здійснити лібералізацію сектора комп'ютерних
послуг (відповідно до вимог глав цієї Угоди 2—4), беру�
чи до уваги, що надання комп'ютерних та пов'язаних з
ними послуг передбачає також надання й інших (в тому
числі, електронних) послуг, які не підпадають під кла�
сифікацію, наведену в цій Угоді (ст. 108).

Якщо Україна візьме на себе зобов'язання лібералі�
зувати ринки комп'ютерних послуг, поштових та кур'є�
рських послуг, а також телекому�нікаційних послуг, та
приведе норми їхнього регулювання до рівня європейсь�
ких стандартів, наша країна зможе створити сприятли�
ве конкурентне середовище для роботи компаній�поста�
чальників відповідних послуг. Це, в свою чергу, призве�
де до полегшення транскордонного руху таких послуг
та дозволить вирішити цілий ряд важливих для бізнесу
проблем, а саме: уточнення принципів та напрямів діяль�

ності регулятора в частині регулювання монопольних
ринків і забезпечення недискримінаційного доступу
третіх сторін до електронних комунікаційних мереж,
удосконалення процесу ліцензування та розподілу час�
тотного і номерного ресурсу і т.п., оскільки сьогодні ці
питання в Україні вирішуються непослідовно і непро�
зорим способом. Несвоєчасне вирішення цих проблем
може призвести до штучної монополізації ринків, за�
вищення цін на відповідні послуги для споживачів, галь�
мування проникнення нових технологій на окремі рин�
ки (наприклад, Україна досі не змогла виділити частоти
під функціонування мобільного зв'язку покоління 3G,
тоді як окремі країни ЄС вже почали розгортання ме�
реж наступного покоління — 4G) [1]. Спрощення транс�
кордонного руху послуг також спростить вихід на євро�
пейські ринки для достатньо конкурентоспроможного
сектора вітчизняних IT компаній.

Поступова лібералізація ринків міжнародних
транспортних перевезень дозволить створити умови
для зростання рівня конкуренції на цих ринках, що за
інших рівних умов буде сприяти підвищенню якості
надання відповідних послуг і зростанню інвестицій в
розвиток відповідної інфраструктури (зокрема, портів,
доріг, залізної дороги і т.д.). Цей момент особливо важ�
ливий для України як досить великого транспортного
коридору, який з'єднує країни ЄС та Азії. Наприклад,
співпраця України з Польщею в секторі транспортних
послуг та поступова уніфікація стандартів транспорт�
них перевезень дозволить усунути ряд діючих бар'єрів
для транскордонного руху товарів і пасажирів, що, в
свою чергу, може стати вагомим стимулом для зрос�
тання обсягів пасажиро� і вантажоперевезень транс�
портними компаніями, а відтак, і зменшить витрати
споживачів на транспортні послуг. Також співпраця в
рамках спільних проектів ЄС (зокрема, можлива участь
України у проектах структурних фондів ЄС) дозволить
залучати додаткові інвестиції на розвиток і модерні�
зацію наявної і побудови нової транспортної інфраст�
руктури, отримати доступ до нових технологій в транс�
портному секторі, зокрема, таких, як інтелектуальні
транспортні системи, використання інноваційних видів
палива тощо.

Спрощення та уніфікація регулювання сектора елек�
тронної торгівлі повинна створити певні стимули для
зростання цього відносно молодого ринку. Сьогодні
наявність різних регуляторних моделей, які застосову�
ються в Україні та країнах�членах ЄС для регулювання
електронної торгівлі, значною мірою перешкоджають
динамічному зростанню обсягів електронної торгівлі.
Також очевидно, що взаємне відкриття ринків приведе
до розширення присутності європейських компаній на
українському ринку електронних послуг, що сприяти�
ме його розвиткові [3, c. 60].

ВИСНОВКИ
Відкриття європейського ринку послуг для бізнесу

означатиме посилення конкуренції з одного боку, та
полегшення доступу на ринки країн�членів ЄС, з іншо�
го. В першу чергу це стосуватиметься тих сфер послуг,
де Україна має конкурентні переваги   надання послуг у
сфері інформаційно�комунікаційних технологій. Угода
створить умови для поглиблення торговельно�економ�
ічних відносин України з ЄС, тому що компанії ЄС змо�
жуть вести бізнес в Україні на тих же умовах, що і в ЄС.
ЗВТ у короткостроковій перспективі призведе до
збільшення експорту з ЄС товарів на український ри�
нок за відсутності ризику значного збільшення імпорту
українських товарів в ЄС, тому що багатьом українсь�
ким товарам уже полегшили доступ на ринок ЄС у зв'яз�
ку з використанням генералізованої системи префе�
ренції ЄС.

Разом з тим, необхідно розуміти той факт, що еко�
номічні вигоди від зони вільної торгівлі прийдуть до
України не відразу. Неготовність вітчизняної економі�



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 3/201510

ки до реалій відкритого ринку призведе до її значного
спаду, проте українським керманичам слід чітко усві�
домлювати, що загрозою для вітчизняної економіки є
не європейські інвестиції, а якраз їх брак. Можливими
є й окремі труднощі. Наприклад, можна очікувати тим�
часового зростання витрат, пов'язаних із адміністратив�
ними та правовими змінами. Додаткових видатків від
бізнесу потребуватиме дотримання високих стандартів.
Вільна торгівля з таким потужним партнером, як Євро�
пейський Союз означатиме для українських компаній
більшу конкуренцію, якої можуть не витримати слабші
фірми. Однак якщо зона вільної торгівлі з ЄС і призве�
де до певних втрат у короткостроковій перспективі, то
безперечними й вагомими будуть виграші на середні та
довші терміни. У зв'язку з відкриттям нового і досить
об'ємного ринку європейські компанії мають альтерна�
тиву: або розширити експорт капіталу в Україну, нала�
годжуючи тут своє виробництво, або збільшити експорт
готової продукції, інвестувавши хіба що в логістику.

Таким чином, імплементація Угоди про асоціацію
Україна�ЄС відкриває вченим нові горизонти для по�
дальших досліджень, а отримані дані можуть бути ви�
користані як вітчизняними, так і зарубіжними компа�
ніями, що зацікавлені у веденні бізнесу в Україні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для прикордонних територій розвиток транскор�

донного співробітництва відіграє все більш значну роль
у підвищенні життєвого рівня населення, становленні
громадянського суспільства; у транскордонних регіонах
відкриваються нові перспективи отримання фінансової
допомоги для вирішення спільних та ідентичних про�
блем, а також створюються умови для розвитку нових
інноваційних�організаційних форм співпраці, що прой�
шли випробування часом у країнах Європейського Со�
юзу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання становлення та розвитку транскордонно�

го співробітництва вже протягом тривалого часу є пред�
метом уваги науковців. Теоретичним і практичним пи�
танням транскордонного співробітництва, виявленням
різних інституційно�організаційних форм розвитку
транскордонних регіонів, присвячені праці таких про�
відних дослідників, як П. Біленький, І.Будкін, І.Вахович,
М. Долішній, С. Кіш, М.Мальська, Н.Мікула, Ю. Мако�
гон, В. Пила, В. Приходько, І. Тимечко, І. Школа, М. Ян�
ків та ін.

Водночас не вирішеними залишаються проблеми,
пов'язані з виявленням резервів підвищення ефектив�
ності функціонування транскордонних регіонів з ура�
хуванням досвіду ЄС.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення основних інституційних

форм розвитку транскордонних регіонів країн ЄС.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Першою інституційною формою цілісного розвит�

ку транскордонних регіонів у Європі, що грунтувалась
на відповідних організаційних засадах і системних
принципах соціально�економічної еволюції, можуть
вважатися єврорегіони. Єврорегіони — це одна з
організаційних форм транскордонних відносин, де у
межах своєї компетенції та за згодою центральних
державних органів — на базі спеціальних розшире�
них повноважень на міжнародне співробітництво —
місцеві органи влади прикордонних областей мають
можливість розробляти спеціальні комплексні про�
грами економічної, культурної та гуманітарної взає�
модії, реалізувати конкретні транскордонні еко�
номічні проекти, вирішувати проблеми зайнятості,
інфраструктури, екології. Єврорегіони можуть ство�
рюватися як юридична або не юридична особа, мають
свою організаційну структуру та визначені джерела
фінансування. Формування єврорегіонів передбачає
також можливість створення організаційної структу�
ри та системи фінансування у формі міжнародних
міжрегіональних асоціацій, об'єднань, консорціумів
тощо [1].
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Єврорегіони почали активно формуватися у 60—
70�х роках ХХ століття, коли інституційні основи
транскордонної співпраці в Європі набули свого дос�
татнього розвитку. Перший єврорегіон — Регіо Басі�
лієнсіс, був створений у 1963 р. у регіоні верхнього
Рейну. До його складу увійшли земля Баден (Ні�
меччина), департамент Верхній Ельзас (Франція) та
район Базель (Швейцарія). Функціонування цього
єврорегіону започаткувало налагодження прямого
співробітництва між прикордонними адміністративно�
територіальними одиницями держав, що мають різний
політичний устрій, створивши тим самим позитивний
прецедент інституційного оформлення діяльності
транскордонного регіону, поряд із внутрішніми регіо�
нами держав Європи [2]. Відтак, категорія регіональ�
ної політики вийшла за межі виключно національного
законодавства і набула свого поширення у міжнарод�
ному (транскордонному) масштабі.

На сучасному етапі в Європі налічується понад
120 єврорегонів і 14 великомасштабних транскордонних
об'єднань, більшість з яких були сформовані протягом
90�х років минулого століття. Основними стимулами
розвитку єврорегіонів на нинішньому етапі еволюції
транскордонного співробітництва дослідники вважа�
ють: наявність сформованої інституційної бази та нор�
мативно�правового забезпечення; удосконалення ме�
ханізмів фінансової допомоги ЄС, пов'язаних із розвит�
ком транскордонної співпраці та соціально�економіч�
ною еволюцією транскордонних регіонів; розширення
ЄС та використання відлагоджених у попередні роки
інструментів європейської інтеграції, зокрема у транс�
кордонній площині, з внутрішніх на зовнішні кордони
ЄС [3].

За словником визначень ЄС, єврорегіон — це фор�
ма співробітництва прикордонних територій сусідніх
держав, метою створення якого є зміцнення добросу�
сідських стосунків, культурних і господарських кон�
тактів, спільне інвестування, боротьба з наслідками
стихійних лих та охорона історико�культурної спад�
щини.

До основних принципів формування єврорегіонів
належать принципи добровільності, рівноправності,
консенсусу та паритетності співфінансування [3]. Таким
чином, діяльність єврорегіонів сприяє реалізації прин�
ципів функціонування транскордонних регіонів загалом,
а також безпосереднім чином пов'язана з розвитком
їхніх структуротворчих складових. Адже завдяки ко�
ординації зусиль та спільному фінансуванню транскор�
донних проектів у межах єврорегіону суттєво підви�
щується ефективність роботи органів місцевого само�
врядування, розвивається транскордонна інфраструк�

тура, активізується транскордонний бізнес, відбуваєть�
ся еволюція транскордонних ринків, підвищується
якість людського капіталу транскордонного регіону
тощо.

Водночас слід відзначити, що формування єврорег�
іонів лише частково сприяє вирішенню тих проблем, які
виникають у процесі функціонування сучасних транс�
кордонних регіонів.

У зв'язку із цим, протягом останнього часу, поряд з
єврорегіонами набули також поширення інші інститу�
ційно�організаційні форми транскордонної співпраці,
сконцентровані в межах транскордонних регіонів. На�
самперед це стосується транскордонних кластерів,
європейських угруповань територіального співробіт�
ництва, транскордонних партнерств, транскордонних
промислових парків тощо.

Транскордонні кластери можна визначити як
групи незалежних компаній та асоційованих інсти�
туцій, що географічно зосереджені у транскордон�
ному регіоні, співпрацюють та конкурують, спеціал�
ізуються в різних галузях, проте пов'язані спільни�
ми технологіями та навичками і взаємодоповнюють
одна одну, об'єднуючись для реалізації спільних про�
ектів чи виготовлення спільних продуктів, що в
кінцевому підсумку дає можливість отримання си�
нергетичних та мережевих ефектів, дифузії знань та
навиків тощо [4].

Теоретичні основи створення кластерів на євро�
пейському континенті були сформульовані в першій
половині ХХ століття. На національному рівні вони
вперше з'явились під час Великої депресії у Великобри�
танії [5]. З середини 80�х кластери набули поширення і
на транскордонному рівні, оскільки виступили важли�
вим елементом підвищення конкурентоспроможності
транскордонних регіонів. Основною перевагою транс�
кордонного кластеру є інтегрування в єдине ціле різних
складових транскордонного регіону, на основі викори�
стання переваг міжнародного поділу праці та транскор�
донної спеціалізації. Характерною особливістю транс�
кордонних кластерів є те, що їх учасники розміщені у
різних податкових, митних, законодавчих середовищах
сусідніх країн, однак можуть мати спільні підприємства
та організації, користуватися спільною інфраструкту�
рою, і функціонують насамперед на транскордонних
ринках. Водночас інтенсивність мережевих взаємодій у
кластері обмежується наявністю кордону, який створює
додаткові бар'єри для вільного руху товарів, робочої
сили, капіталу. Бар'єрами для налагодження співпраці
можуть бути різний менталітет, традиції, мова, культу�
ра, негативні сторінки історії. Для того, щоб кластери
стали успішними, потрібен час. Численні приклади

Ранг країни серед 75 держав 
Європи за рівнем 

конкурентоспроможності 
кластерів 

Ранг за рівнем 
державного 
розвитку 
кластерів 

Загальний 
кластерний 

ранг 

Загальний 
ранг за 

розвитком 
сфери 
бізнесу 

Загальний ранг за 
мікроекономічним 

розвитком 

Фінляндія 4 7 2 2
Великобританія 5 5 3 3
Німеччина 7 3 4 4
Швеція 9 14 8 6
Нідерланди 14 10 10 7
Данія 22 21 9 8
Австрія 16 11 12 12
Бельгія 5 16 15 13
Франція 21 13 21 15
Ірландія 10 26 22 20 
Італія 1 4 24 24
Іспанія 30 18 25 25
Португалія 32 38 32 36
Середній показник 
конкурентоспроможності ЄС 19 17 16 16 

Середньозважений показник 
конкурентоспроможності ЄС 14 11 13 12 

Таблиця 1. Розподіл країн за рівнем кластерного розвитку
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свідчать про те, що на формування кластеру потрібно
близько десятиріччя, щоб розробити вагому та реальну
конкурентну перевагу [6].

Лідируючі позиції у здійсненні сучасної кластерної
регіональної політики ЄС займають Будапешт, Варша�
ва і Прага. Європейські транскордонні кластери, так
само, як і регіональні, формуються, виходячи з пріори�
тетів їхньої спеціалізації: продовольчі, будівельні,
транспортно�логістичні, фінансові, готельно�турис�
тичні, промислово�індустріальні, сервісно�обслуговуючі
тощо. Нинішні кластерні утворення в державах ЄС до�
сягнули достатньо високого рівня свого розвитку (табл.
1) [5].

Створення кластерів, сформованих на основі регіо�
нальної спеціалізації, сприяло підвищенню конкурен�
тоспроможності територіальних утворень у цілій
Європі. За даними досліджень, як правило, найбільш
ефективними кластерами виявляються ті, що мають у
своєму складі найбільшу кількість галузей або взаємоз�
в'язків між різними установами [5]. Сучасні транскор�
донні регіони країн ЄС повною мірою включилися в про�
цеси кластеризації і отримують синергетичні ефекти на
транскордонних ринках [7].

Крім того, слід зазначити, що в країнах�членах ЄС
сьогодні реалізуються спеціальні стратегії щодо під�
тримки формування та розвитку кластерів, які є або ча�
стиною національних стратегій підвищення їх конкурен�
тоспроможності, або частиною регіональних програм
для стимулювання територіального розвитку. У нових
країнах�членах ЄС кластерний підхід використовуєть�
ся для прискорення змін та стимуляції бізнесу до інно�
вацій [8].

Найбільш яскравими прикладами функціонуван�
ня транскордонних кластерів у контексті розвитку
транскордонних регіонів Європи є транскордонне об�
'єднання навколо затоки Ересунн на території Данії
та Швеції, включаючи "Долину Медікон", розміщену
на півночі ЄС, між датським регіоном (столиці Копен�
гаген) і шведським Сконе (цей кластер нараховує 26
лікарень, 12 університетів з 4 тис. дослідників та 135
тис. студентів, створивши 30 тис. робочих місць більш
ніж на 160 підприємствах, що функціонують у фар�
мацевтичній галузі) [11]; транскордонний кластер біо�
технологій, який об'єднує мережу численних фарма�
цевтичних і біотехнологічних фірм, університетські
лікарні та університети в регіоні Орезунд між Данією
та Швецією; німецько�голландський транскордонний
кластер у м. Твенте, який охоплює регіональні клас�
тери і мережі в технологічних секторах пластмас, ме�
талообробки та біомедичному секторі; німецько�гол�
ландську мережу регіональних кластерів постачаль�
ників, технічних агентств та інноваційних установ на�
вколо транснаціональних корпорацій Ocе і Nedcar (м.
Венло); "Долину Доммель" на бельгійсько�голландсь�
кому кордоні, яка складається з регіональних клас�
терів фірм високих технологій та інноваційних орган�
ізацій; автомобільний кластер між Португалією й
Іспанією тощо [6].

У 2006 році уряд Норвегії запропонував ідею ство�
рення Поморської зони для розвитку потенціалу кож�
ного із партнерів у співпраці: порт Кіркенес та порт
Ліінхамарі, аеропорт Кіркенес та аеропорт Ліінхамарі,
спільні економічні зони та інші заходи. Основні цілі —
розвиток транскордонного співробітництва у промис�
ловості та бізнесі між підприємствами Печенгського
району та муніципалітету Сьор�Варангер у Поморській
зоні, сприяння створенню нових підприємств велики�
ми державними та міжнародними промисловими
підприємствами, підготовча робота із встановлення
діалогу та початок співробітництва. Центральну роль
у цьому транскордонному кластері має відігравати
"Промисловий парк Кіркенеса", а основним результа�
том реалізації проекту повинне стати поліпшення умов
для створення нових підприємств на основі знищення

перешкод, розвитку виробничого потенціалу, спільно�
го маркетингу та координація управлінських зусиль
[10].

Є також успішні приклади створення транскордон�
них регіональних кластерів за участю країн Централь�
но�Східної Європи, зокрема кластера скла: Верхня Ав�
стрія (Aвстрія) — Баварія (ФРН) — Богемія (Чехія), тек�
стильного кластера: Нижня Австрія (Aвстрія) — Боге�
мія (Чехія), технологічного кластера: Штирія (Австрія)
— Словенія, а також інших [11].

Інша форма транскордонного співробітництва в
межах транскордонних регіонів — Європейські угру�
повання територіального співробітництва (ЄУТС), ви�
никли в межах ЄС після прийняття у 2006 році Євро�
парламентом і Радою Європи Регламенту № 1082/
2006, пов'язаного з основними процедурами створен�
ня ЄУТС. Відповідно до цього регламенту, ЄУТС є об�
'єднаннями, створеними з метою сприяння транскор�
донній, транснаціональній та/чи міжрегіональній
співпраці між країнами ЄС для зміцнення їх економі�
чного та соціального єднання. Членами такого угру�
повання можуть бути держави�члени ЄС, органи рег�
іональної влади, органи місцевого самоврядування,
громадські установи та організації, інші юридичні осо�
би, а також об'єднання, що складаються з вище пере�
лічених учасників. Основною відмінністю ЄУТС від
інших інституцій транскордонної співпраці, зокрема
єврорегіонів і транскордонних кластерів, є їх право�
суб'єктність, набуття статусу юридичної особи, воло�
діння власним майном, достатньо широке коло потен�
ційних учасників, яке може охоплювати всі складові
транскордонного регіону, а також чітка цільова орі�
єнтація на виконання пріоритетних завдань цього об�
'єднання на всіх трьох рівнях регіональної політики
ЄС — транскордонному, транснаціональному і міжре�
гіональному. Ще однією перспективною формою роз�
витку транскордонної співпраці, спрямованою на
підвищення ефективності використання ресурсно�
економічного потенціалу транскордонного регіону в
межах ЄС, є транскордонні партнерства. Вони висту�
пають організаційною формою транскордонного
співробітництва, яке здійснюється на основі добро�
вільної співпраці двох чи більшої кількості територі�
альних громад, їх представницьких органів, місцевих
органів виконавчої влади, громадських організацій,
юридичних і фізичних осіб, що розташовані по різні
боки кордону та діють на основі формалізованої уго�
ди з метою виконання спільних проектів і програм,
спрямованих на вирішення соціальних, благодійних,
освітніх, наукових та управлінських завдань. Євро�
пейський досвід засвідчує значний позитивний вплив
транскордонних партнерств на розвиток транскор�
донних регіонів, насамперед, в частині створення пе�
редумов для ефективного вирішення наявних про�
блем, підвищення конкурентоспроможності економ�
іки в межах усього транскордонного регіону, активі�
зації інноваційних процесів і запровадження реаль�
них механізмів узгодження інтересів влади, бізнесу,
науки та освіти при розробці стратегічних програм
розвитку транскордонних регіонів [12].

Досліджуючи сучасні організаційні форми розвит�
ку транскордонного співробітництва в контексті дивер�
сифікації системи зовнішньоекономічних зв'язків у ме�
жах транскордонних регіонів країн ЄС, не можна оми�
нути увагою також діяльність транскордонних промис�
лових зон і парків.

Політика використання транскордонних промис�
лових зон отримала найбільшого поширення у транс�
кордонних регіонах західної Європи і, як показала
практика, значною мірою сприяє економічному роз�
витку прикордонних територій, стимулюючи іннова�
ційно�інвестиційний розвиток транскордонних регі�
онів, ефективне використання наявних ресурсів та
сприяючи створенню робочих місць у периферійних,
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віддалених від центру районах. Наприклад, у 84 основ�
них промислових зонах та бізнес�парках Австрії про�
тягом останніх кількох років функціонувало понад
1700 компаній, більше 100 із них розміщуються в двох
найбільших індустріальних парках в Нижній Австрії та
Зальцбурзі, де існують транс�кордонні бізнес�парки
вздовж національних кордонів з Угорщиною та Чехією.
Так, у транскордонному промисловому парку Хайлі�
генкройц�Сентготтхард (Австрія, Угорщина) на площі
30 га розміщені понад 30 фірм машинобудівної, буді�
вельної, харчової промисловості, транспорту, логісти�
ки, консалтингу тощо. Промисловий Парк Access
Гмюнд�Чеське Веленіце (Австрія, Чехія) — перший
європейський транскордонний бізнес�парк із комплек�
сним інкубатором і центром обслуговування, де понад
40 високотехнологічних фірм розміщені на 83 га (з них
33 на австрійській стороні і 50 на чеській), створений
до вступу Чехії до ЄС.

Важливою перевагою транскордонних промислових
парків є сприяння розвитку транскордонного бізнесу та
диверсифікації транскордонних ринків за рахунок вер�
тикальної інтеграції виробництва, високого рівня логі�
стики та прискорення процедур митного оформлення
вантажів і перетину ними кордону [3].

ВИСНОВКИ
Основними інституційними формами розвитку

транскордонних регіонів, що грунтуються на сучасних
пріоритетах регіональної політики ЄС, виступають
єврорегіони, транскордонні кластери, Європейські уг�
руповання територіального співробітництва, транскор�
донні партнерства, а також транскордонні промислові
зони та парки.

Кожна з окреслених форм розвитку транскор�
донних регіонів чинить свій вплив на розвиток
зовнішньоекономічних зв'язків у їхніх межах, вили�
ваючись у становлення відповідних механізмів сти�
мулювання торговельного та інвестиційного співро�
бітництва між прикордонними регіонами сусідніх
держав Європи.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В останні роки в багатьох економічно розвинутих

країнах світу, як відомо, чітко намітилась тенденція по�
стійного розширення асортименту та збільшення об�
сягів виробництва різноманітних за призначенням та
технологіями виробництва текстильних матеріалів і ви�
робів медичного призначення. Це, в свою чергу, обумо�
вило появу в цих країнах окремих спеціалізованих
ринків цих товарів. Враховуючи перспективи розгортан�
ня виробництва нанотекстилю медичного призначення
в нашій країні і значні обсяги його імпорту (особливо
після підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС),
на часі створення такого ринку і в Україні.
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF MEDICAL NANO[TEXTILES MARKET IN UKRAINE

Метою статті є обгрунтування концепції для нанотекстилю медичного призначення як нового товару

на вітчизняному товарному ринку. Наведено класифікацію нових типів медичного текстилю різного цільо[

вого призначення, що набувають все більшого поширення у світі. Розглянуто чинники, які характеризу[

ють медичний нанотекстиль, як новий товар на ринку України. Основну увагу приділено обгрунтуванню

інноваційних властивостей цього товару, економічної, екологічної та технологічної доцільності впровад[

ження його на вітчизняний ринок, вивченню специфіки формування даного ринку. Розглянуто ряд важ[

ливих аспектів інформаційного забезпечення ринку медичного нанотекстилю в Україні. Обгрунтовані

критерії та методику тестування нанотекстилю медичного призначення як нового товару на ринку Ук[

раїни. Сформульовано особливості розробки маркетингової концепції для медичного нанотекстилю як

нового товару на вітчизняному ринку. Запропоновано напрями проведення подальших досліджень, ос[

новні з яких повинні стосуватись вивчення перспектив налагодження серійного виробництва окремих

видів медичного нанотекстилю в Україні.

The aim of the article is to substantiate the concept for nano[textile for medical needs as a new product in the

domestic commodity market. It was given the classification of new types of medical textiles for different purposes,

which are becoming increasingly common in the world. The factors that characterize medical nano[textile as a

new product in the market of Ukraine were considered. The main attention was paid to the justification of this

product's innovative features, as well as economic, environmental and technological feasibility of its introduction

in to the domestic market, the specificity of the formation of the mentioned market. A number of important

aspects of information provision of medical nano[textile market in Ukraine were considered. Criteria and methods

of testing of nano[textiles for medical purposes as a new product in the market of Ukraine were substantiated.

The features of development of marketing concept for medical nano[textile as a new product in the domestic

market were formulated. Directions for further research, the main of which shall apply to study the prospects of

mass production of certain types of medical nano[textiles in Ukraine were proposed.

Ключові слова: ринок медичного нанотекстилю, економічна доцільність, новизна асортименту, методи�
ка тестування.

Key words: market of medical nano�textiles, economic feasibility, novelty of range, methods of testing.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Як свідчить аналіз літературних джерел [1; 2; 3; 6;

7], проблеми досліджень властивостей нанотекстилю
медичного призначення та розробки засад формування
спеціалізованого ринку для реалізації такої продукції
відображені у працях цілого ряду авторів, таких як Кри�
чевський Г.Є. [1], Олтаржевська Н.Д. [2], Осипенко Н.І.
[3], Рябушко В.І., Захарова С.Л., Тондаре Н. [6], Бут�
шер К. [7], Хуфнер Д. [8]. Однак праці згаданих авторів
не містять даних про конкретні напрями вирішення про�
блем формування в Україні спеціалізованого ринку на�
нотекстилю медичного призначення. Враховуючи цей
факт, дослідження шляхів вирішення проблем форму�



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 3/201516

вання згаданого ринку носить актуальний для вітчиз�
няної економіки характер.

Як свідчить аналіз літературних джерел [1; 2; 3; 8],
значним поштовхом для суттєвого розширення асорти�
менту, вдосконалення властивостей і збільшення обсягів
виробництва нанотекстилю медичного призначення у
всьому світі в останні роки стало його широке застосу�
вання у різних галузях медицини та фармацевтики. Ви�
робництвом медичного нанотекстилю зайнялись цілий
ряд компаній у текстильній, легкій та інших галузях про�
мисловості, що використовують сучасні нано�, біо� і
хімічні технології.

Використання названих технологій, які свідчить
світова практика, дозволило створити принципово нові
типи медичного текстилю різного цільового призначен�
ня, а саме [1; 2; 3; 6; 8]:

— багатофункціональні та "інтелектуальні" види
текстилю медичного призначення із широким спектром
лікувальної і профілактичної дії, отримані на основі на�
нотехнологій;

— тонковолокнисті просочені фармацевтичними
препаратами текстильні структури для обробки ран і
пухлин;

— високостерильні текстильні матеріали і вироби
одноразового використання у хірургії та онкології;

— нові типи медичного текстилю із біополімерів,
здатних до саморозкладання після їх застосування;

— нові типи поліпропіленових матеріалів і виробів
медичного призначення, які відрізняються від тради�
ційних більшою еластичністю, міцністю та легкістю.

Характеристика основних видів текстильних мате�
ріалів і виробів медичного призначення [1], для прикла�
ду, наведені в таблицях 1—2.

Разом з тим, широке застосування сучасних нано�
технологій для виробництва медичного текстилю вима�
гає більш глибокого вивчення негативного впливу на�
ночастинок різного хімічного складу і будови на
організм людини. Недостатньо вивчена та обгрунтова�
на і економічна доцільність застосування нанотехно�
логій для виробництва текстилю медичного призначен�
ня. Все це обмежує використання нанотехнологій саме
для формування асортименту, екологічної безпечності
та гігієнічності різноманітних за призначенням тек�
стильних матеріалів і виробів медичного призначення.

Враховуючи зростаючі обсяги використання нано�
текстилю медичного призначення у світі та перспекти�
ви розгортання виробництва такої продукції в Україні,
на наш погляд, доцільно розглянути ряд важливих про�
блем інформаційного забезпечення та формування
спеціалізованого ринку для згаданої продукції у нашій
країні. В даній роботі обмежимось постановкою та по�
шуком шляхів вирішення тільки окремих проблем цьо�
го різнопланового завдання.

МЕТОЮ СТАТТІ
Метою статті є розробка та обгрунтування кон�

цепції для нанотекстилю медичного призначення як

нового товару на вітчизняному товарному ринку, що
створить певні передумови для успішного розвитку та�
кого ринку в Україні.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ЙОГО
АВТОРСЬКА ТРАКТОВКА

Як показали наші дослідження [4; 5], для формуван�
ня будь�якого товарного ринку чи його окремого сег�
менту, включаючи і вітчизняний ринок нанотекстилю
медичного призначення, необхідно:

— вивчити та узагальнити реальні потреби в конк�
ретних видах текстильних матеріалів і виробів медич�
ного призначення для різних галузей медицини;

— обгрунтувати економічну, екологічну та техно�
логічну доцільність виробництва чи імпорту основних
видів нанотекстилю медичного призначення;

— обгрунтувати сфери найбільш раціонального ви�
користання різноманітних видів нанотекстильних мате�
ріалів і виробів медичного призначення;

— вивчити ймовірний негативний вплив нанотехно�
логій, що застосовуються для виробництва медичного
текстилю, на здоров'я людини та забруднення довкіл�
ля;

— створити необхідний банк даних для інформа�
ційного забезпечення суб'єктів вітчизняного ринку на�
нотекстилю медичного призначення;

— обгрунтувати вибір критеріїв, методів і показ�
ників для оцінки лікувальної здатності, екологічної без�
печності, довговічності, надійності та зручності у за�
стосуванні різних видів нанотекстилю медичного при�
значення.

Окрім цього, для забезпечення успішного функціо�
нування вітчизняного ринку нанотекстилю медичного
призначення, на нашу думку, необхідно вирішити на�
ступні проблеми:

— сформулювати, обгрунтувати та уніфікувати ви�
моги до класифікації, асортименту, властивостей, рівня
якості нанотекстилю, що застосовується у різних галу�
зях медицини;

— вивчити та узагальнити позитивний зарубіжний
досвід виробництва та практичного використання нано�
текстилю у різних галузях медицини;

— створити серії нових вітчизняних стандартів для
нанотекстилю медичного призначення, в яких би рег�
ламентувались вимоги: до термінів і визначень основних
понять, номенклатури показників якості, норм, кри�
теріїв і методів оцінки якості, процедура оцінки основ�
них властивостей, специфіка маркування, символи дог�
ляду тощо;

— внести необхідні доповнення і корективи в існу�
ючу систему сертифікації, аудиту та експертизи якості
текстильних матеріалів і виробів медичного призначен�
ня;

— запровадити обов'язкову державну статистичну
звітність про обсяги виробництва та збуту основних
видів нанотекстилю медичного призначення;

— розробити ефективні організаційно�еко�
номічні механізми управління маркетингом на вітчиз�

№ 
з/п 

Назва виробу чи
матеріалу Будова та волокнистий склад текстильного матеріалу 

1 Штани та сорочки для хірургів Ткані та неткані поліпропіленові волокна 

2 Шапочки для хірургів Неткані віскозні полотна 
3 Маски для хірургів Неткані віскозні та лавсанові полотна
4 Шкарпетки для хірургів Трикотажні поліамідні, поліефірні бавовняні полотна 
5 Драпіровка хірургічних кімнат Ткані та неткані поліефірні та поліетиленові полотна 
6 Лікарняний одяг Тканини бавовняні та поліефірні 
7 Лікарняна постільна білизна Білизняні бавовняні тканини
8 Уніформа для медперсоналу Тканини бавовняні та поліефірні
9 Памперси для людей похилого віку Неткані поліефірні, поліпропіленові бавовняні полотна 
10 Абсорбційні матеріали Неткані суперсорбційні бавовняні полотна 
11 Пелюшки лікарняні Неткані віскозні та ліоцелові полотна 

Таблиця 1. Асортимент текстильних виробів медичного призначення
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няному ринку нанотекстилю медичного призначен�
ня.

Цілком зрозуміло, що успішне вирішення згаданих
проблем можливе тільки в рамках міжгалузевої держав�
ної програми із залученням для її виконання фахівців
різного профілю (медиків, біологів, хіміків, технологів,
економістів, екологів, маркетологів та ін.).

Як відомо, ринок нанотекстилю медичного призна�
чення, як і будь�який інший товарний ринок, характе�
ризується такими показниками [4]: місткість, потенціал,
характер попиту та типологія споживачів, наявність та
інтенсивність конкуренції, структура асортименту то�
варів, рівень цін, специфіка просування медичного на�
нотекстилю, наявність мережі каналів розподілу для
доведення товарів до кінцевих споживачів, тривалість
життєвих циклів конкретних видів нанотекстилю медич�
ного призначення тощо.

Розглядаючи медичний нанотекстиль як новий то�
вар на ринку України, першочергову увагу необхідно
приділити обгрунтуванню: новизни цього товару, еко�
номічної, екологічної та технологічної доцільності його
впровадження на ринок; перспектив зростання попиту,
можливості вітчизняних текстильних підприємств за�
безпечити асортиментну структуру даного ринку, реаль�
них потреб окремих галузей медицини в конкретних
видах нанотекстилю, необхідності державної підтрим�
ки створення такого ринку в нашій країні.

Успішне вирішення піднятих проблем вимагає пере�
дусім розроблення, обгрунтування та тестування кон�
цепції нанотекстилю медичного призначення як нового
товару на вітчизняному ринку. Створення такої кон�
цепції — це складний процес, який вимагає [4]:

— глибокого та всебічного аналізу всіх чинників, від
яких залежить функціонування ринку медичного нано�
текстилю та його окремих сегментів;

— більш детальної характеристики переваг і не�
доліків конкретних видів нанотекстильних матеріалів і
виробів медичного призначення вітчизняного виробниц�
тва порівняно з їх зарубіжними аналогами;

— вибору обгрунтованих критеріїв і методик тесту�
вання медичного нанотекстилю як нового товару на рин�
ку;

— виявлення тих ключових властивостей і переваг,
які сприятимуть зростанню попиту на нанотекстильні
матеріали і вироби медичного призначення.

Успішному вирішенню піднятих питань повинні
сприяти всебічні маркетингові дослідження. Саме на базі
комплексних маркетингових досліджень можуть бути
отримані відповіді на такі питання:

— який асортимент нанотекстильних матеріалів і
виробів медичного призначення необхідно сформувати
на вітчизняному ринку для найбільш повного задово�
лення потреб різних галузей медицини;

— які види маркетингових досліджень необхідно
провести для виявлення реальних потреб ринку в медич�
них нанотекстильних виробах вітчизняного та зарубі�
жного виробництва;

— які засоби просування необхідно застосувати для
налагодження ефективного інформаційного зв'язку між
виробниками (імпортерами) нанотекстилю медичного
призначення та його фактичними споживачами.

Важливо зазначити, що нанотекстиль медичного
призначення як новий товар на вітчизняному ринку, на
думку фахівців [1; 2], вимагатиме і нових підходів до мар�
кетингу цієї продукції. Завданнями маркетологів ком�
паній�виробників нанотекстилю медичного призначен�
ня буде пошук нових контактів на ринку, створення но�
вих ринкових сегментів на основі унікальних властиво�
стей продукції, забезпечення поінформованості учас�
ників ринку про переваги нових виробів та підтримання
з клієнтами (лікарнями, госпіталями, поліклініками,
медичними центрами) відносин успішного співробітниц�
тва.

Таким чином, розробка концепції маркетингу для
нанотекстилю медичного призначення як нового това�
ру на ринку України зводиться до вивчення та обгрун�
тування:

— новизни цього товару та сфер його найбільш ра�
ціонального використання;

— найбільш ефективних каналів розподілу нанотек�
стилю медичного призначення;

— економічної, екологічної та технологічної доці�
льності виробництва нанотекстилю медичного призна�
чення в Україні чи його імпорту;

Таблиця 2. Асортимент медичних імплантатів на основі текстилю

№ 
з/п 

Назва 
виробів 

Назва 
матеріалів 

Назва 
волокон 

1 Біологічно розкладальні 
шовні матеріали 

Монофіламентна 
нитка 

Колагенові, полігліколеві, 
полілактидні поліефірні, 
поліпропіленові, 
поліетиленові 

2 Штучне сухожилля Тканина, тасьма Поліефірні, поліпропіленові, 
поліетиленові, колагенові 

3 Штучні зв’язки  Тасьма Поліефірні, вуглецеві, 
колагенові 

4 Штучні хрящі Тасьма Поліетиленові 

5 Кровоносні судини Трикотаж 
круглов’язаний 

Поліефірні, 
політетрафторетиленові 

6 Тканинна штучна шкіра Трикотаж 
плосков’язаний 

Колагенові, полілактидні, 
хітозанові 

7 Елементи серцевого 
клапана Трикотаж Поліефірні, 

політетрафторетиленові 

8 Волокна для нервів Нанофіламентні 
нитки 

Поліефірні, 
політетрафторетиленові 

9 Штучні елементи кісток – Силіконові, поліацетатні, 
поліетиленові 

10 Штучні судини В’язані вироби Поліетилентерефталатні 
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— визначення місткості та товарної структури по�
тенційного ринку медичного нанотекстилю;

— вивчення, узагальнення та прогнозування реаль�
ного попиту на основні види нанотекстилю медичного
призначення на найближчі роки;

— оцінювання реальних сировинних, технологічних,
фінансових і інших можливостей вітчизняних підпри�
ємств у забезпеченні насичення внутрішнього ринку
необхідними обсягами нанотекстилю медичного призна�
чення.

При цьому одним із найбільш складних серед на�
званих питань є вивчення реального попиту на конк�
ретні види нанотекстилю медичного призначення.
Складність вирішення цього завдання обумовлена
відсутністю в нашій країні державної і галузевої ста�
тистичної звітності про обсяги виробництва та збуту
такої продукції. Отримання такої інформації вимагає
проведення системних маркетингових досліджень і
певних фінансових затрат як з боку виробників нано�
текстилю медичного призначення, так і з боку його
продавців.

Поглиблених маркетингових досліджень вимагають
і інші проблеми на ринку нанотекстилю медичного при�
значення, а саме:

— визначення критеріїв оцінки ринкового потен�
ціалу вітчизняного ринку нанотекстилю медичного при�
значення;

— вивчення чинників, які визначають структуру та
особливості функціонування цього ринку;

— визначення переліку критеріїв сегментації вітчиз�
няного ринку нанотекстилю медичного призначення;

— визначення критеріїв оцінки та рівня конкурен�
тоспроможності основних видів нанотекстилю медич�
ного призначення.

У рамках розробки концепції для нанотекстилю ме�
дичного призначення як товару�новинки на вітчизняно�
му ринку необхідно врахувати той факт, що дана про�
дукція практично не застосовувалась вітчизняними спо�
живачами раніше і, у багатьох випадках, є маловідомою
для них. Враховуюче це, існує доцільність не тільки з
проведення спеціально розроблених кампаній з рекла�
ми новинок у середовищі медиків та фармацевтів, але й
проведення тестових продажів найбільш затребуваних
на ринку нових видів нанотекстилю медичного призна�
чення. Основним завданням, як виробників, так і про�
давців нанотекстилю медичного призначення, на наш
погляд, є найбільш повне задоволення виявленого на
ринку попиту у різних видах згаданої продукції, наро�
щування її присутності на ринку та поступове розши�
рення цього ринку за рахунок виведення на нього но�
вих високотехнологічних видів медичного нанотексти�
лю.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

На основі проведених нами досліджень доведено
економічну, екологічну та технологічну доцільність
формування в Україні спеціалізованого ринку нанотек�
стилю медичного призначення. Основними споживача�
ми на цьому ринку повинні стати медичні заклади різно�
го профілю та сфер діяльності, а також фармацевтичні
підприємства. Встановлено, що в основі концепції на�
нотекстилю медичного призначення як нового товару
на вітчизняному ринку лежить необхідність задоволен�
ня потреб вітчизняної медицини та фармацевтики у ви�
сокоякісних, екологічно безпечних матеріалах та виро�
бах нового покоління, що сприятимуть більш ефектив�
ному лікуванню пацієнтів, скороченню витрат на ліку�
вання та обслуговування хворих у лікарнях, а також
вирішенню цілого ряду інших важливих завдань. Перс�
пективи подальших досліджень, на наш погляд, повинні
стосуватись вирішення проблем організації серійного
виробництва окремих видів медичного нанотекстилю в
Україні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний період соціально�економічного розвит�

ку країни характеризується виникненням нових умов
господарювання в регіональних системах, оновлен�
ням функції самоврядування і положення в міжрег�
іональних зв'язках та відносинах, на передній план
висуваються нові проблеми та пріоритети в забезпе�
ченні ефективного соціально�економічного розвит�
ку країни та її регіонів, що потребує удосконалення
методології комплексного розвитку продуктивних
сил та методів оцінки трансформації соціально�еко�
номічної структури економіки країни у відповідності
до нових ринкових відносин та механізмів господа�
рювання, забезпечення відтворювальних процесів в
просторових координатах єдиного економічного
простору країни, обгрунтування концептуальних
засад трансформації соціальної сфери в напрямі
ефективної реалізації людського потенціалу. Інтег�
ратором та рушійною силою соціального розвитку є
соціальна інфраструктура, рівень розвитку окремих
складових якої не відповідає вимогам та потребам
населення.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Основи соціального розвитку та особливості функ�
ціонування соціальної інфраструктури знайшли відоб�
раження в багато численних наукових працях вітчиз�
няних вчених, зокрема в роботах Є.М. Лібанової [3],
Ю.М. Данилишина [3], В.М. Новікова [4], Н.П. Бутка [4],
А.Г. Мазура [4], Н.О. Рынгач [5], Т.М. Качали [5],
М.Х. Корецького [3], Н.С. Завізєної [4], В.И. Захарчен�
ка [4], Т.А. Заяц [5], Е.В. Макарової [4] та інших. Дос�
татньо глибокі розробки стосовно соціального розвит�
ку стосуються, як правило, окремих проблем і інфраст�
руктурних підсистем при недостатньому вивченні і дос�
лідженні теоретико�методологічних питань розвитку
даної сфери. Поза увагою залишаються загальні питан�
ня розробки концептуальних основ, обгрунтування кон�
цепцій та парадигм організації і розвитку соціальної
сфери в трансформаційний період.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є обгрунтування концептуаль�

них засад трансформації та системної організації соці�
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альної інфраструктури, що передбачає заповнення існу�
ючої прогалини в даній сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У процесі розвитку нашої країни змінюється харак�

тер, умови і фактори соціально�економічних відносин,
з'являються нові виклики державному управлінню,
здійсненню соціальної політики по забезпеченню соці�
ального розвитку. Збалансований і пропорційний со�
ціальний розвиток як процес якісного покращення рівня
життя з врахуванням таких складових, як соціально�
економічний розвиток, соціальне забезпечення та соц�
іально�економічна напруга забезпечує ефективна
діяльність соціальної інфраструктури, виконуючи
функції із задоволення суспільних потреб. Важливою
умовою підвищення рівня розвитку соціальної інфрас�
труктури та якості життя соціуму є пошук і впрова�
дження нових прогресивних підходів узгодження та
здійснення політики ефективного соціального розвит�
ку, розробка адекватних механізмів її реалізації на ос�
нові обгрунтування виважених пріоритетів формуван�
ня та функціонування соціальної інфраструктури. При
виокремлені пріоритетів соціальної інфраструктури
важливо використання і застосування критерію еконо�
мічного прогресу як найважливішого сутнісного і якіс�
ного показника та показника зрушень в еволюції та
трансформації інфраструктурної системи, які сприяють
розвиткові потреб, інтересів, цілей людини. "Пріорите�
ти потребують обгрунтування системи критеріїв їх ви�
окремлення, оцінки, аналізу зовнішніх факторів розвит�
ку, можливостей і обмежень, вибору стратегії, тобто
основних першочергових заходів і методів досягнення
цілей, прогнозування сценаріїв розвитку та етапів реа�
лізації стратегічних планів на основі обгрунтування ме�
тодологічних засад та розробки концепції розвитку і
організації основних сфер соціальної інфраструктури
[1].

Концепція в період, коли рушаться існуючі форми
соціальних відносин, відбувається зміна системи цінно�
стей, відпадають старі проекти та програми, набуває
сили поляризація доходів, дезінтеграція суспільства,
стає фундаментом стратегії соціального розвитку. Кон�
цепція загалом є системою поглядів, генеральним замис�
лом, що визначає стратегію дії при здійсненні відповід�
них реформ, проектів, планів. програм. "Основополож�
ними є три взаємопов'язані принципові положення, зок�
рема — орієнтація на ефективність, вертикальна інтег�
рація, компетентісний підхід, на які потрібно спиратись
при обгрунтуванні концептуальних підходів в даному
випадку до трансформаційних процесів та трансформа�
ційної динаміки соціальних структур" [2]. Концепція
визначає стратегію соціальної політики для реформу�
вання й побудови соціальної держави в близькій перс�
пективі. Вона має передбачати, насамперед, реформу�
вання соціальної сфери з одночасним вирішенням гос�
трих соціальних проблем і зокрема: бідності і соціаль�
ної нерівності та несправедливості в доходах, оплаті
праці; безробіття в різних формах його прояву; пробле�
ми населення похилого віку; процеси в галузях соціаль�
ної сфери. Концепція, визначаючи напрями соціальної
політики, виступає в якості теоретичної і методологіч�
ної бази соціальних програм в контексті соціального
реформування. При цьому враховується та вирішуєть�
ся ряд принципових питань — рівні стартові умови для
кожного громадянина, незалежно від місця проживан�
ня, віку і національності; оптимальне визначення пріо�
ритетів розвитку суспільства при розв'язані проблем
бідності, безробіття, усунені недоступності до нормаль�
них житлових умов, освіти, медичних послуг, розподілі
поточних доходів.

Трансформаційна динаміка повинна мати в основі
радикальні соціальні реформи, впровадження яких за�
безпечить реформування, перехід на поступово ринкові
основи. Базовими положеннями концепції мають бути:

введення прозорої системи на доходи фізичних осіб;
введення єдиного соціального податку; введення нако�
пичувальної компоненти до трудової пенсійної систе�
ми, монітаризація пільг, тобто компенсаційних пільг
грошовими виплатами; впровадження реформ в галузях
соціальної інфраструктури, адже соціальна сфера має
бути адаптована до ринкових умов. Специфіка економ�
ічного зростання потребує якісно нової робочої сили,
яка володіє іншими параметрами фізичного і психолог�
ічного здоров'я, високим інтелектуальним і освітньо�
професійним потенціалом, характеризується особливим
моральними орієнтирами.

Концепція та її базова основа — оновлена парадиг�
ма соціального розвитку в своїй основі базується на
тому, що локомотивом розвитку є соціальні групи, які
володіють кваліфікаційними і трудовими можливостя�
ми соціальної активності і мобільності. Парадигма є
концептуальною ідеєю, моделлю постановки проблеми
та методів її вирішення з врахуванням особливостей
трансформації соціально�економічних процесів.

Варто наголосити, що розвиток соціальної інфра�
структури є динамічним процесом, якому властиві як
кількісні, так і особливо якісні зміни під впливом пере�
орієнтації і структурних зрушень в регулятивному
впливі певних факторів. Структурні зрушення соціаль�
ної інфраструктури — це зміни пропорцій між її підси�
стемами в просторово�часовому вимірі. Факторами
структурних змін є чинники ендогенного (природні,
фінансові ресурси, ринок праці, кон'юнктура, платосп�
роможність населення) та екзогенного характеру
(світові ціни на основні види ресурсів, грошова політи�
ка держави, політична ситуація), а факторами транс�
формаційних процесів є також: ендогенні (інвестиції,
інституційні зміни, інноваційний розвиток, ступінь тех�
нологічного укладу) і екзогенні (глобалізаційні зміни,
міжнародна інтеграція, транснаціональна мережа,
міжнародна кон'юнктура, ринкова організація) чинни�
ки. Фактори є рушійними силами, що визначають роз�
виток, тип, динаміку соціальної інфраструктури в ме�
жах країни та її регіонів.

Соціальна інфраструктура у своєму розвитку під�
владна дії економічних законів, часовим проявом дії
яких є закономірності просторово�часового розвитку і
функціонування складових соціальної інфраструктури,
на базі яких формуються принципи. Тому у формуванні
концепції ефективного розвитку соціальної інфра�
структури важлива роль належить виявленню та виок�
ремленню принципів врахування та базування, які є не�
від'ємною складовою розробки парадигми та стратегі�
чних напрямів її діяльності.

Пріоритетність соціальної інфраструктури в умовах
глобалізації та інтеграції, входження у світовий ринок
господарювання потребує як врахування принципів за�
гальноекономічного, так і формулювання принципів
специфічного характеру стосовно соціального розвит�
ку. Якщо до принципів загальноекономічного характе�
ру відносяться принципи комплексності, системності,
науковості, пропорційності, збалансованості, пріори�
тетності, ефективності, оптимальності, сталості, то
принципами специфічного характеру є соціальної оріє�
нтації, соціальної узгодженості, соціального вирівню�
вання, емержентності, континуальності, функціональ�
ної інтеграції, флуктуативності, єдності соціального
простору, базуючись на яких і оптимізується обгрун�
товуються концептуальних основ розвитку та систем�
ної організації соціальної інфраструктури.

Принцип соціальної орієнтації як основа крите�
ріальної характеристик соціальної інфраструктури є
провідним серед усього комплексу принципів розбудо�
ви соціальної інфраструктури. Особливого значення він
набуває для нашої дійсності, оскільки соціальна спря�
мованість розбудови української держави та реформу�
вання економічної системи, які зараз відбуваються, на�
були особливого значення; а неповне врахування, а інко�
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ли й ігнорування соціальних наслідків неефективного
розвитку економіки привело до різкого падіння рівня
життя населення, зростання соціальної диференціації
та напруженості. Цей принцип визначає націленість на
досягнення добробуту населення, стимулювання його
соціальної активності та прагнення соціального прогре�
су.

Підгрунтям формування концепції розвитку та
організації соціальної інфраструктури є врахування як
складового її елементу значного кола наукових методів
дослідження, зокрема використовувались: монографі�
чний, історичний, абстрактно�логічний, економіко�ста�
тичний, системно�комплексного та системно�структур�
ного аналізу, структуризації, економіко�математично�
го моделювання, факторного аналізу, логічного аналі�
зу та порівняння, індексного і порівняльного аналізу,
аналізу та синтезу, причинно�наслідкового зв'язку, ба�
лансового та нормативного, розрахунково�конструк�
тивного, економічного та програмно�цільового прогно�
зування, програмування, метод систематизації, струк�
турних цілей, експертних оцінок.

В основі структурних трансформацій соціальних
систем лежить зміна компонентів — елементів систе�
ми, потужностей і масштабів виробництва та надання
послуг, взаємозв'язків та виробничих відносин, зміна
форм організації та територіальних пропорцій різноп�
ланового характеру, формування нових прогресивних
форм і видів територіальної організації її продуктив�
них сил згідно ринкової самоорганізації регіональних
систем, базових процесів їх ринкової трансформації.
До останніх відносяться: переорієнтація чинників
діяльності, інституційні зміни; зростання територіаль�
ної самоорганізації в системах та поляризація їх роз�
витку; формування нового організаційно�економічно�
го механізму регулювання розвитку та структурної
перебудови; посилення диференціації та дезінтеграції
функціонально�галузевого розвитку; посилення стра�
тегічного управління та зростання самоорганізації в
підсистемах, їх програмне регулювання; набуття рин�
кового профілю основними структурними підрозділа�
ми інфраструктури та нового механізму їх регулюван�
ня.

Процес трансформаційних перетворень у своїй ос�
нові має включати такі положення, як: оптимальне по�
єднання лібералізму і соціальних гарантій; систему ра�
дикального підвищення трудової мотивації, орієнтова�
ну на всі групи і верстви населення; надання централь�
ного місця серед соціальних інститутів сім'ї; активіза�
цію місцевого самоврядування, доброчинних органі�
зацій, соціальних інститутів; взаємодію державних і ре�
гіональних зусиль; ешелонізацію заходів по часовому
інтервалу у взаємодії з технологією побудови соціаль�
них програм у межах соціальної політики; врахування
тендерних і національно�етнічних аспектів стану насе�
лення.

Основна задача соціальних трансформацій — знай�
ти відповідь на соціальні виклики, які пов'язані з по�
гіршенням стану населення. Тому особливо важливим
вихідним пунктом соціальних рішень в процесі рефор�
мування даної сфери є чітке визначення і формування
назрілих соціально�економічних задач, які склались у
суспільстві, виявлення їх гостроти і пріоритетності. Уза�
гальнено з точки зору нагальності вирішення соціаль�
них проблем можна виокремити їх три групи: по�пер�
ше, це бідність, пов'язана з подоланням соціальної не�
рівності; по�друге, реформування в галузях соціальної
інфраструктури — охорони здоров'я, освіти, житлово�
комунального господарства, соціального обслуговуван�
ня, культури, спорту, що відповідають на соціально зна�
чимі потреби населення; по�третє, це стан населення,
його відтворення.

Орієнтирами трансформаційного маневра в соці�
альній сфері є попередження та усунення загроз со�
ціальної безпеки, які пов'язані з погіршенням умов і

якості життя, розширення адаптаційних можливостей
населення, підтримка формування середнього класу,
гарантії соціальної стабільності, підтримка та укріплен�
ня вузлового соціального інституту — сім'ї для знижен�
ня соціальної нестабільності.

Отже, в умовах трансформації економіки і станов�
лення конкурентної системи господарювання відбу�
ваються радикальні зміни її багатоукладної системи,
де, як відмічалось, значна роль відводиться соціаль�
ним трансформаціям — покращенню демографічної
ситуації, постійному підвищенню якості і рівня жит�
тя, скороченню розриву між багатими і бідними вер�
ствами населення, підтримці багатонаціональної
культури, гуманітаризації суспільних процесів. Вар�
то наголосити, що основною рушійною силою сучас�
ного цивілізаційного процесу є гуманітарні чинники
— освіта, наука, культура, здоров'я, особисті якості,
цінності та світогляди людини. Виходячи із свого
європейського вибору, наша країна започаткувала
процес трансформаційних змін, покладаючи в основу
свого подальшого розвитку інтереси людини, її праг�
нення жити в гармонії зі світовими цінностями, з сус�
пільством і природою. Ці пріоритети стратегічного
плану закладені в концепції, головна ідея якої це —
принциповій підхід, що пропонує інтеграцію в єдину
систему всіх гуманітарних чинників розвитку суспіль�
ства та становлення їх як факторів інтеграції та кон�
солідації українського суспільства. Завданням кон�
цепції є пошук відповідей на вимоги трансформації,
що постали перед сучасною країною. Один з пріори�
тетів у формуванні суспільства знань — створення
розвинутого національного інформаційного просто�
ру і інформаційного суспільства.

Базуючись на основних критеріях, за якими визна�
чаються домінуючі, першочергові напрями соціальної
інфраструктури, та враховуючи її функціональне при�
значення, сучасний стан розвитку та якісні зрушення у
взаємодії складових, першочерговими можна визначи�
ти такі напрями: прискорений комплексний розвиток
соціальної інфраструктури із зростанням її частки у
вартості внутрішнього валового продукту; вдосконален�
ня відносин власності; прискорення інституційних пе�
ретворень; інвестиційно�інноваційне забезпечення роз�
ширеного відтворення; формування регіональних ринків
соціальної інфраструктури; розширення нормативно�
правового поля; прискорення формування соціальних
стандартів; побудову національної системи суспільних
знань як ключового фактору досягнення якісно більш
високих соціальних та економічних результатів; форму�
вання суспільства знань, можливості яких при практич�
ному застосуванні стануть засобом самореалізації роз�
витку особистості, важливим чинником людського роз�
витку; сприяння соціальній активності громадян, ста�
новлення громадського суспільства.

Цілепокладання у формуванні стратегічних пріо�
ритетів соціальної інфраструктури, їх реалізація ви�
будовуватись може таким чином з використанням на�
ступних кроків: перший — визначення базової верти�
калі на основі статистичної інформації і відповідних
розрахунків; другий — побудова цільової вертикалі;
третій — обгрунтування і розрахунок прогнозних да�
них по осі часу із взаємоув'язкою всіх індикаторів по
кожному напрямку та їх корегування. Базуючись на
цільових установках та використовуючи нормативи як
державні гарантії, можливим є здійснення реформу�
вання всієї системи заходів, реалізація соціальної по�
літики з врахуванням домінант та пріоритетів соціаль�
ного розвитку.

Умовно пріоритети можна розподілити на пріори�
тети реального часу, тактичні та статистичні (ди�
намічні). Пріоритети реального часу показують, які з
них на даний часовий період є домінуючими, першо�
черговими для реалізації. Тактичні пріоритети харак�
теризуються відносною стабільністю, незмінністю
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протягом певного періоду поряд з іншими пріорите�
тами розвитку процесу чи явища. Статистичні, або ди�
намічні розраховані на певну перспективу і є дієвими
на довгостроковий період. Їх виокремлення стосуєть�
ся певною мірою управлінського аспекту. Важливим
є перехід від статичних моделей, які відображають
економічний і соціальний стан на певному етапі їх
функціонування, до динамічних моделей і побудови
такої системи моделей, де кожна наступна є більш
досконалим породженням попередньої, що забезпе�
чує можливість управління процесом конструювання
моделей з випередженням, враховуючи задані харак�
теристики точності, вірогідності й стійкості. Систе�
ми моделей створять замкнутий контур регулювання
— "модель�організація і управляння�соціоекономіка�
модель", що дасть змогу здійснити спостереження за
динамікою поведінки, зокрема соціальної інфра�
структури, своєчасно змінити її структурні зв'язки і
вплив зовнішніх чинників для того, щоб забезпечити
як відстеження так і своєчасне виявлення можливих
у майбутньому негативних тенденцій розвитку та
вибір найбільш прийнятних варіантів з оцінкою близь�
ких і віддалених наслідків в контексті визначений
пріоритетів демократичного розвитку.

Стратегічна мета демократичного розвитку має
відповідати інтересам національної безпеки країни, її
новим геополітичним реаліям, піднесенню соціально�
економічного розвитку з урахуванням національних
цінностей і пріоритетів. Завданням формування демо�
кратичної політичної свідомості громадян, набуття
ними досвіду та навичок активної вільної поведінки і
становлення на цій основі громадянської демократич�
ної культури набуває першочергового, пріоритетно�
го значення на шляху трансформаційного розвитку
країни. Поставленні завдання потрібно розв'язувати
шляхом загальної соціалізації, політичного вихован�
ня та освіти громадян та спрямовувати конкретні за�
ходи на: визнання, творче засвоєння цінностей і норм
демократії; прийняття всіма громадянами ідеї само�
достатності і суверенності особистості; формування
поваги до демократичного правопорядку; утверджен�
ня в українському суспільстві верховенства прав і за�
конів; виховання цивілізованих форм вияву актив�
ності; виховання якостей терпимості, лояльності, пол�
ітичної толерантності, готовності до компромісів і
партнерства.

У прагненні до досягнення поставленої мети — все�
бічний і ефективний розвиток соціальної інфраструк�
тури — варто концентруватись на таких стратегічних
пріоритетах як: повне розкриття ділового потенціалу;
орієнтація на споживача, інтеграція в єдину соціаль�
но�економічну систему. В плані концепції вимогами на
перспективу є: постановка коротко та довгострокових
цілей; планування і розробка програм розвитку і роз�
будови основних сфер інфраструктури; розробка
рішень і контроль за їх виконанням. Реалізація завдань
перспективного розвитку соціальної інфраструктури
у форматі концепції та парадигми її функціонування
потребує розробки і впровадження організаційно�еко�
номічного механізму її системної організації, виваже�
ного комплексу важелів в складі економічних, техно�
логічних, інвестиційних, організаційних, фінансових,
управлінських, інституційних та територіальних
інструментів задля підвищення її конкурентоспромож�
ності.

Україна переходить від постіндустріального до
інформаційного суспільства, в якому людина, її інте�
лект є головним ресурсом конкурентоспроможності
країни. Роль держави полягає у створенні простору
для творчості, стимулювання та гарантування прести�
жу інтелектуальної праці. Саме тому на порядок ден�
ний поставлено проблему гуманітарного розвитку як
модель, орієнтовану на максимальне розкриття по�
тенціалу кожної людини і соціуму в цілому, створен�

ня гідних умов для реалізації всіх інтелектуальних,
культурних, творчих можливостей людини і нації.
Результатом соціально�гуманітарного розвитку з вра�
хуванням визначених пріоритетів має стати форму�
вання людини, спроможної до інноваційного мислен�
ня, творення нової якості життя, нової якості держа�
ви і суспільства. Цей процес є створенням для люди�
ни як головного національного ресурсу, умов реалі�
зації вісх її можливостей.

ВИСНОВКИ
Реалізація концепції та стратегічних пріоритетів

розвитку й функціонування соціальної інфраструкту�
ри повинна забезпечити: стабільне нарощування обсягів
і покращення якості послуг у всіх соціальних системах;
техніко�технологічне оновлення та модернізацію вироб�
ництва і організації послуг в основних сферах соціаль�
ної інфраструктури; посилення соціальної орієнтації
суспільного розвитку; активізацію інвестиційно�іннова�
ційної та зовнішньо�економічної активності соціальних
процесів; регулювання внутрішніх і зовнішніх міграцій�
них потоків з врахуванням підвищення зайнятості на�
селення і зростання рівня доступу до матеріальних благ;
формування і підвищення дієвості існуючих регіональ�
них ринків, зокрема праці та капіталу; покращення умов
життєдіяльності населення та зростання його добробу�
ту.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку української держави не�

обхідність ефективної регіональної політики є очевидною.
Від того, яким чином здійснюватиметься державне регулю�
вання регіонального розвитку, залежить якість та швидкість
здійснення реформ як у регіонах, так і у країні в цілому.

Сьогодні представники публічної влади, експертне
середовище та громадськість усвідомлюють потребу
інституційного наближення України до європейських
стандартів регіонального розвитку. Збалансований ре�
гіональний розвиток, ефективна регіональна політика
залишатимуться серед стратегічних пріоритетів розвит�
ку Європейського Союзу.

Тому вирішення проблем регіональної структурної
політики залежить, насамперед, від інституційного та
правового поля, чіткого розподілу функцій та коорди�
нації діяльності державних органів управління різного
рівня у сфері територіального розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми реалізації структурної політики держа�

ви та її регіонів, оптимізація інституційно�правового
забезпечення регіонального розвитку, удосконалення
правової бази (забезпечення прийняття однозначних
рішень у разі виникнення конфліктних ситуацій між цен�
тром і регіонами) є предметом дослідження багатьох
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MODERNIZATION OF THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF REGIONAL STRUCTURAL POLICY

У статті проаналізовано основні проблемні аспекти інституційного забезпечення регіональної структурної

політики в сучасній Україні. Запропоновано заходи для подальшого вдосконалення інституційного розвитку

регіональної структурної політики. Зазначено необхідні умови, згідно з якими інституційний розвиток регіо[

нальної структурної політики є можливим. Проаналізовано роль і місце інноваційних інституційних механізмів

формування регіональної політики. Розглянуто базові цілі та стратегічні пріоритети регіонального розвитку в

Україні, механізми та індикатори їх успішної реалізації на період до 2020 року. Виявлено сприятливі умови для

модернізації інституційної бази регіональної структурної політики. Подано перелік заходів, які набувають особ[

ливої актуальності у сфері удосконалення правового підгрунтя та інституційних механізмів стимулювання ре[

гіональної структурної політики в сучасній Україні. Охарактеризовано основні напрями подальших дослід[

жень інституційного розвитку регіональної структурної політики в сучасній Україні.

The main problems of institutional aspects of regional structural policy in modern Ukraine are analyzed in this

article. The measures for further improvement of the institutional development of regional structural policies are proposed.

The necessary conditions are specified under which the institutional development of public administration is possible.

The role and place of innovative institutional mechanisms for regional policies are analyzed. The basic objectives and

strategic priorities of regional development in Ukraine, mechanisms and indicators of successful implementation in the

period up to 2020 are considered. The favorable conditions for the modernization of the institutional framework of regional

structural policy are found. The list of activities that are particularly important in the area of improving the legal framework

and institutional mechanisms to encourage regional structural policy in modern Ukraine are given. The characteristic of

the main directions of further research institution of regional structural policy in modern Ukraine is given.
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туційні бар'єри, державне регулювання, реформа.
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учених, зокрема таких, як З.С. Варналій, М.І. Долішній,
О.В. Черевко, Г.Л. Монастирський, В.І. Жук, Ю.Д. Радіо�
нов, Т.С. Костюк, О.Л. Рєзніков та інші.

Завданнями роботи є: 1) вивчення особливостей і
характеристик інституційного забезпечення регіональ�
ної структурної політики; 2) виявлення та аналіз сприят�
ливих умов для модернізації інституційної бази регіо�
нальної структурної політики; 3) накреслення напрямів
подальших досліджень інституційного розвитку регіо�
нальної структурної політики в сучасній Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Україна сьогодні знаходиться в процесі обговорен�

ня можливої зміни конституційної структури регіональ�
ного самоврядування, рушійною силою якого повинні
стати децентралізація та регіоналізація. Наразі перед
української політичної елітою стоїть задача створення
інституційної структури, що відповідала б принципам,
викладеним у "Хартії про місцеве самоврядування" Ради
Європи та у проекті "Хартії про регіональне самовря�
дування", і була б здійсненною у наших умовах.

У той же час, така політика повинна проводитись із
врахуванням європейських стандартів, аби в довгостро�
ковій перспективі українські регіони мали достатньо
економічних та соціальних перспектив для конкуренції
з регіонами країн�членів Європейського Союзу.
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 З урахуванням конституційної системи адміністра�
тивно�територіального устрою України можна зроби�
ти висновок, що рівнями державної регіональної по�
літики в Україні мають бути область — первинний або
базовий рівень та район — вторинний рівень (за євро�
пейською класифікацією рівні NUTS�2 та NUTS�3). У той
же час, окремі аспекти регіональної політики безпосе�
редньо стосуються місцевого самоврядування, розвит�
ку територіальних громад, що обумовлює необхідність
врахування ще одного — допоміжного рівня регіональ�
ної політики — рівня самостійного населеного пункту
(NUTS�5 за європейською класифікацією).

Очевидно, що проблемою сучасного територіально�
адміністративного устрою України є те, що досвід фун�
кціонування починаючи з поч. 90�их рр. XX ст. проде�
монстрував відсутність адаптації до сучасних європейсь�
ких моделей організації влади на територіях, забезпе�
чення сталого місцевого та регіонального розвитку.
Була сформована однотипна система територіальної
організації влади, яку можна охарактеризувати як мо�
ноцентричну з елементами місцевого самоврядування
(про реальне місцеве самоврядування можна вести мову
лише на рівні міст обласного значення).

В Україні відсутнє реальне регіональне самовряду�
вання. Роль обласних і районних рад, які, по суті, не
мають організаційно�фінансової самостійності, як пра�
вило, зводяться до формалізації рішень, що приймають�
ся регіональними органами державної виконавчої вла�
ди. Найнегативніше така практика впливає на бюджет�
но�фінансові відносини, а також на можливість чіткого
розподілу повноважень між рівнями управління щодо
надання послуг населенню.

Це в свою чергу стає вагомим інституційним бар'є�
ром при виборі пріоритетів та механізмів реалізації
структурної політики. Конфлікти між представниками
цих органів призводять до створення дублюючих управ�
лінських структур, надмірних фінансових витрат і, в
підсумку, до неефективної та незбалансованої струк�
тури економіки [1].

Аналізуючи законодавчу базу, по�перше, виявляєть�
ся, що повноваження місцевих державних адміністрацій
повністю дублюються органами місцевого самовряду�
вання. Водночас недостатньо використаний досвід за�
рубіжних країн при розробці законів про місцеві дер�
жавні адміністрації та місцеве самоврядування віднос�
но чіткого розмежування об'єктів управління. Таким
чином, йдеться про так звані суперечності у сфері ком�
петенції владних структур. Відповідно, створюються
бар'єри для інституційного розвитку регіональної
структурної політики.

В Україні відсутня система фінансового вирівнюван�
ня, яка в багатьох країнах світу є ефективним інстру�
ментом позбавлення суттєвих відмінностей в рівнях со�
ціально�економічного розвитку окремих регіонів і те�
риторіальних громад, забезпечує конституційне право
кожного громадянина незалежно від місця проживан�
ня на певний обсяг і якість послуг, які гарантує держа�
ва [2].

Відсутність такої системи і її ефективних механізмів
значно ускладнюється також відсутністю державної
програми мінімальних соціальних стандартів: Консти�
туція України щедро зафіксувала численні права гро�
мадян у соціальній сфері (ст. 43, 46, 47, 48, 49, 53), проте
дані положення не конкретизуються за рівнем і обся�
гом гарантованих послуг, що може розглядатися як чи�
сто декларативні тези, які не забезпечені (і ще довго не
зможуть бути забезпечені) економічним потенціалом
держави з перехідною економікою.

На нашу думку, теперішня модель публічної влади,
що склалася внаслідок адаптації радянської адмініст�
ративної традиції до умов функціонування незалежної
держави, не відповідає стратегічному курсу України до
демократії та європейських стандартів і переживає гли�
боку кризу.

У той же час, відбувається інтенсивний пошук най�
більш оптимальної моделі державного устрою держа�
ви. Питання реформування у цій сфері були предметом
обговорень адміністративної реформи в Україні, зафі�
ксованих у цілому ряді документів, проте реальних ре�
зультатів з їх виконання країна так і не дочекалася.
Найслабкішою ланкою згаданих документів був недо�
сконалий механізм реалізації визначених завдань,
відсутність фінансування, недостатній контроль вико�
нання.

В Україні ні на експертному, ні на політичному рівні
так і не розібралися з тим, на якій території ми прожи�
ваємо, наскільки органічними, або штучними є принци�
пи, що лежать в основі адміністративного, економічно�
го, соціокультурного та суто соціального "розчленуван�
ня" українського простору сучасної України. Олександр
Гриневич, експерт Центру антикризових досліджень,
наприклад, вважає, що "регіональна структура України
була штучно створена за Радянського Союзу — тери�
торії різали по живому, не зважаючи на культурні чи
навіть економічні обставини. Тому перегляд регіональ�
ної структури є можливим" [1].

Слід відзначити, що питання регіонального розвит�
ку в Україні на сьогодні регулюється більш, ніж 20 За�
конами України, 5 рішеннями Конституційного Суду
України, низкою указів Президента України, рішень
Уряду України та актів центральних органів виконавчої
влади. Серед найважливіших законодавчих актів варто
відмітити Закони України: "Про стимулювання розвит�
ку регіонів" від 08 вересня 2005 р. № 2850�IV, "Про пла�
нування і забудову територій" від 20 квітня 2000 р. №
1699�III, "Про Генеральну схему планування території
України" від 07 лютого 2002 р. № 3095�III, "Про дер�
жавні цільові програми" від 18 березня 2004 р. № 1621�
IV; "Про державне прогнозування та розроблення про�
грам економічного та соціального розвитку України" від
23 березня 2000 р. № 1602�III; постанову Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Державної стра�
тегії регіонального розвитку на період до 2015 року" від
21 липня 2006 р. № 1001.

25 травня 2001 р. Указом Президента України за�
тверджено Концепцію державної регіональної політики,
в якій зазначається, що безсистемність державної по�
літики у сфері регіонального розвитку стала однією з го�
ловних причин стримування комплексного соціально�
економічного розвитку, ускладнення умов для зміцнен�
ня позицій України у міжнародному економічному
співробітництві, повільного здійснення ринкових пере�
творень на місцях, виникнення та загострення багатьох
соціальних, економічних, екологічних та інших проблем.

Головною метою державної регіональної політики
визначено "створення умов для динамічного збалансо�
ваного соціально�економічного розвитку України та її
регіонів, підвищення рівня життя населення, забезпе�
чення гарантованих державою соціальних стандартів
для кожного її громадянина незалежно від місця про�
живання, а також поглиблення процесів ринкової транс�
формації на основі підвищення ефективності викорис�
тання потенціалу регіонів, підвищення дієвості управ�
лінських рішень, удосконалення роботи органів держав�
ної влади та органів місцевого самоврядування".

Визначені у Державній стратегії регіонального роз�
витку на період 2015 року традиційні інструменти та
механізми стимулювання регіонального розвитку, як
правило, були спрямовані на вирішення хронічних про�
блем соціально�економічного та просторового розвит�
ку регіонів, не сприяли створенню дієвих стимулів щодо
саморозвитку та активізації економічної ініціативи на
місцях. У Державній стратегії регіонального розвитку
на період 2015 року залишались невизначеними векто�
ри стратегічного розвитку регіонів, відсутнім було їх
узгодження із векторами цивілізаційного вибору Украї�
ни, у т. ч. — із стратегічними пріоритетами регіональ�
ного розвитку країн ЄС.
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Зокрема Державна стратегія регіонального розвит�
ку на період до 2020 року (затверджена Постановою
Кабінету міністрів України від 21 листопада 2013 р.)
створює інституційне підгрунтя для динамічного та зба�
лансованого розвитку України та її регіонів у забезпе�
ченні їх соціальної та економічної єдності, підвищення
рівня життя населення та здобуття громадянами Украї�
ни високоякісних публічних, соціальних послуг неза�
лежно від місця проживання.

Дана Державна стратегія регіонального розвитку на
період 2020 року враховує динаміку та базові тенденції
соціально�економічного, просторового та управлінсь�
кого розвитку регіонів України, перспективи їх моди�
фікації, визначає базові цілі та стратегічні пріоритети
регіонального розвитку в Україні, механізми та індика�
тори їх успішної реалізації на період до 2020 року. В
цілому, формує дієве інституційне підгрунтя для стиму�
лювання регіонального розвитку, узгодження стратег�
ічних пріоритетів регіонального розвитку України із
стратегічними пріоритетами регіонального розвитку
країн ЄС як чинника прискорення євроінтеграції.

Вагому інституційну підтримку у сфері розробки та
реалізації державної регіональної політики в Україні
забезпечує Програма ЄС "Підтримка політики регіо�
нального розвитку в Україні". Угода про фінансування
Програми "Підтримка політики регіонального розвит�
ку в Україні" між Урядом України та Європейським Со�
юзом була підписана відповідно до розпорядження Ка�
бінету Міністрів України від 21.11.2012 року № 1014�р
та набрала чинності 19.12.2012 року (кошторис Програ�
ми — 20 млн євро).

Інституційна допомога ЄС в рамках Угоди надаєть�
ся Україні за двома напрямами:

— координація та розбудова інституційної спромож�
ності: створення органу (Координаційної ради), який
здійснюватиме координацію системи управління регіо�
нального розвитку; розбудова інституційної спромож�
ності представників українських органів виконавчої вла�
ди, місцевих органів влади, недержавних установ та ака�
демічних закладів через створення професійних мереж
та системних тренінгів з питань регіонального розвитку
(проект технічної допомоги ЄС "Підтримка політики ре�
гіонального розвитку в Україні" (бюджет — 5,3 млн євро);

— підтримка фінансування регіональної політики в
Україні, зокрема впровадження проектів, спрямованих
на виконання програм регіонального і місцевого розвит�
ку в регіонах, відібраних згідно з визначеними крите�
ріями, що відповідають найкращим стандартам політики
регіонального розвитку (індикативний бюджет — 14 млн
євро) [2].

Проте інституційно�правове забезпечення держав�
ної регіональної політики в Україні потребує прийнят�
тя єдиного, базового закону з питань унормування за�
сад державної регіональної політики "Про засади дер�
жавної регіональної політики". Робота над законопро�
ектом велася у 2008 році. Відповідальним виконавцем
виступало Міністерство регіональної політики та буді�
вництва України. Наприкінці 2008 р. проект було відхи�
лено [3].

Прийняття Закону України "Про засади державної
регіональної політики" сприятиме формуванню єдино�
го інституційного підгрунтя для розробки та впровад�
ження державної регіональної політики, окремі аспек�
ти правового супроводження якої на сьогодні забезпе�
чують:

— Закон України від 8 вересня 2005 р. № 2850�IV
"Про стимулювання розвитку регіонів" та прийняті на
його основі підзаконні акти (зокрема, постанови Кабі�
нету Міністрів України від 21 липня 2006 р. № 1001 "Про
затвердження державної стратегії регіонального роз�
витку на період до 2015 року" та від 23 травня 2007 р. №
751 "Про затвердження Порядку підготовки, укладен�
ня та виконання угоди щодо регіонального розвитку
відповідної типової угоди"):

— Закон України від 18 березня 2004 р. № 1621�IV
"Про державні цільові програми";

— Закон України від 7 лютого 2002 р. № 3059�III
"Про генеральну схему планування території України".

— окремі норми Бюджетного, Земельного кодексів,
податкових та інших законів України [4, c. 230—232].

Крім цього, в процесі доопрацювання робочою гру�
пою, створеною розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 21 січня 2009 р. № 41�р проекту Закону Ук�
раїни "Про засади державної регіональної політики",
слід чітко визначити пріоритетні цілі регіональної по�
літики відповідно до європейської практики:

У межах Цілі 1 — передбачити реалізацію проектів,
зорієнтованих на вирівнювання диспропорцій економі�
чного розвитку регіонів, забезпечити підтримку слабо�
розвинутих регіонів України. Мета політики економіч�
ного вирівнювання — підвищити показник ВВП на душу
населення у найменш розвинутих регіонах України до
75 % від показника середнього по країні в цілому.

У межах Цілі 2 — передбачити зростання показників
регіональної конкурентоспроможності та зайнятості,
збереження та створення нових робочих місць. Перс�
пективним напрямом для України є можливість збере�
ження та створення робочих місць в інноваційному сек�
торі економіки, у сфері дорожнього та житлового бу�
дівництва (будівництва соціального житла).

У межах Цілі 3 — територіальна кооперація Украї�
ни — особливу увагу слід приділити розвитку транспор�
тної мережі, транспортної інфраструктури як умові ак�
тивізації створення єдиного територіального простору
для здійснення господарської та комунікаційної політи�
ки в межах України [5].

У проекті Закону України "Про засади державної
регіональної політики" доцільно зберегти та доопра�
цювати відповідно до європейської практики окремі
положення щодо інституційного забезпечення держав�
ної регіональної політики, а саме:

— про створення спеціально уповноваженого цент�
рального органу виконавчої влади з питань регіональ�
ної політики;

— про створення Національної ради з питань регіо�
нальної політики та Ради регіонального розвитку;

— про розвиток агенцій регіонального розвитку;
— про механізми взаємодії асоціацій (зокрема "Асо�

ціації агенцій регіонального розвитку України" та ін.) з
органами державної влади в процесі розробки та впро�
вадження державної регіональної політики;

— про започаткування діяльності таких фінансових
інститутів як Національного (Українського фонду ре�
гіонального розвитку) та регіональних фондів. Зако�
нодавчого врегулювання (з урахуванням досвіду
функціонування Структурних фондів ЄС) потребують
питання стосовно джерел їх наповнення та визначення
основних напрямів фінансової підтримки регіональних
інвестиційних проектів [6].

ВИСНОВКИ
З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК
Провідну роль з огляду на реалізацію євроінтегра�

ційних прагнень України відіграє розробка та впровад�
ження дієвої регіональної політики, досягнення стало�
го, збалансованого регіонального розвитку, що потре�
бує узгодженої з європейськими орієнтирами, комплек�
сної підтримки розробки та впровадження політики
регіонального розвитку в Україні.

Відповідно, у сфері удосконалення правового
підгрунтя та інституційних механізмів стимулювання
регіональної структурної політики в сучасній Україні
на найближчу перспективу особливої актуальності на�
бувають такі заходи, як:

— активізація роботи щодо формування дієвого
інституційно�правового поля щодо розробки та впро�
вадження державної регіональної політики в Україні, у
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т. ч. прийняття законопроекту "Про засади державної
регіональної політики", "Концепції реформування
місцевого самоврядування та територіальної організації
влади в Україні";

— застосування інноваційних підходів до нової ре�
гіональної політики, які передбачають залучення потен�
ціалу міжрегіонального співробітництва — основи роз�
витку внутрішнього ринку та активізації підприємниць�
кої ініціативи на місцях, зміцнення економічної та соці�
альної єдності країни. Акцентувати увагу на перспек�
тивах використання переваг міжнародного міжрегіо�
нального співробітництва (у т.ч. транскордонного та
транснаціонального). Через те, що потужний іннова�
ційний потенціал має формування кластерів (регіональ�
них та міжрегіональних), що стимулює структурні зру�
шення на регіональному рівні, прискорює розвиток інно�
ваційного, наукоємного виробництва. Інновацією регі�
онального розвитку в Україні є залучення потенціалу
новоствореного Державного фонду регіонального роз�
витку, активізація діяльності агенцій регіонального роз�
витку — інститутів, діяльність яких спроможна підви�
щити конкурентоспроможність економіки регіонів,
сприяти формуванню "точок зростання" та ареалів роз�
витку в регіонах;

— забезпечення підтримки та реалізації ініціатив ЄС
щодо інституційного забезпечення та розширення мож�
ливостей підтримки політики регіонального розвитку в
Україні;

— забезпечення інституційної підтримки реалізації
Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року
на державному рівні, у тому числі: сформувати дієве,
узгоджене з європейськими орієнтирами та пріорите�
тами стратегічного планування інституційно�правове
підгрунтя щодо розробки та впровадження важелів,
механізмів та інструментів реалізації Стратегії; запро�
вадити в Україні дієві організаційно�управлінські важелі
реалізації Стратегії, узгоджені з європейськими орієн�
тирами стратегічного планування (у т. ч. Угоди щодо
регіонального розвитку, державні цільові програми,
цільові програми соціально�економічного та культур�
ного розвитку регіонів тощо);

— забезпечення інституційно�правової, організа�
ційно�управлінської та фінансової підтримку створен�
ня та функціонування на регіональному рівні профес�
ійно�орієнтованої соціальної мережі для фахівців�прак�
тиків з питань регіонального розвитку (у тому числі —
шляхом створення соціального веб�сайту для встанов�
лення контактів у сфері забезпечення регіонального
розвитку, обміну інформацією, дистанційного навчан�
ня тощо);

— створення професійно�орієнтованої соціальної
мережі для фахівців�практиків з питань регіонального
розвитку потребує дієвої державної інституційної
підтримки, в тому числі ініціювання уповноваженим ви�
конавчим органом державної влади необхідності ство�
рення Мережі шляхом ухвалення відповідного норма�
тивно — правового акту (із зазначенням майбутніх
учасників Мережі та способу їх взаємодії щодо ство�
рення та функціонування Мережі); розробки Кон�
цепції створення професійно�орієнтованої соціальної
мережі для фахівців�практиків з питань регіонального
розвитку; сприяння розробці і реєстрації веб�сайту
Мережі та започаткування його діяльності; сприяння
поширенню інформації про Мережу через засоби ма�
сової інформації, інституційна підтримка включення
веб�сайту Мережі до результатів пошуку різних пошу�
кових систем.

Використання можливостей, що надають Україні
ініціативи ЄС щодо підтримки політики регіонального
розвитку — реальний шанс вийти на новий рівень
інституційних та соціально�економічних реформ в Ук�
раїні, прискорити євроінтеграційні процеси.

Подальші дослідження у сфері удосконалення
інституційно�правового забезпечення регіональної

структурної політики мають спрямовуватись на аналіз
науково�методичного супроводження реалізації Стра�
тегії регіонального розвитку на період до 2020 року, у
тому числі — на основі комплексного задіяння науко�
во�освітнього, інтелектуального потенціалу регіону,
країни; регулярного контролю (на регіональному та за�
гальнонаціональному рівні) за реалізацією Державної
стратегії регіонального розвитку, регіональних стра�
тегій розвитку, а також на продовження гармонізації
вітчизняного законодавства з питань регіонального роз�
витку до стандартів ЄС.
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ВСТУП
Умови існування підприємства під час кризи вима�

гають формування адаптованої системи управління, яка
буде швидко реагувати на зміни, стабілізувати роботу
підприємства. Відсутність на багатьох вітчизняних
підприємствах цілісної високоефективної системи
управління, адекватної вимогам мінливого ринкового
середовища та спрямованої на забезпечення стабільно�
го і успішного господарювання, актуалізує проблему
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Стаття містить результати дослідження щодо формування адаптованої системи управління в умовах

кризи. Автор розглядає підходи адаптації підприємства в кризових умовах на основі ситуаційної системи

знань. Дослідником запропоновано підходи до формування бази знань ситуацій щодо прийняття рішень у

кризових умовах діяльності підприємства. Система управління містить окремий модуль знань щодо діаг[

ностування банкрутства підприємств. Автор розглядає банкрутство як наслідок кризових явищ на

підприємстві. Застосування моделей діагностування банкрутства не дозволить виявити передумови кри[

зових проявів у діяльності підприємства.

Експеримент щодо формування адаптованої системи управління був виконаний для машинобудівних

підприємств. Аналіз фінансово[економічного стану машинобудівних підприємств підтверджує кризові тен[

денції у цій галузі, зокрема існує невідповідність систем управління кризовим умовам функціонування.

З метою унеможливлення ігнорування кризових явищ на підприємстві автор визначає ряд параметрів

кризи, наявність яких у роботі підприємства прямо вказує на кризу: збиткова операційна діяльність, на[

явність простроченої заборгованості та незадовільна поточна платоспроможність, невідповідність можли[

востей реальному стану підприємства.

Підвищення ефективності функціонування підприємств може бути досягнуте шляхом впровадження

економічного механізму адаптації до кризових умов та реалізації його за допомогою сучасних інформацій[

них та управлінських технологій у вигляді системи управління.

Ризики управління та реструктуризації в умовах кризи можуть бути прогнозовані за допомогою адап[

тованої системи управління.

The article contains the results of a study on the formation adapted government in a crisis. The author examines

the approaches of enterprise adaptation in crisis situations based on situational knowledge systems. The author

suggested approaches to the formation of knowledge base management decision[making in crisis situations of the

enterprise. The control system includes a module knowledge about diagnosis bankruptcy. By considering

bankruptcy as a result of the crisis at the plant. Models diagnosis bankruptcy will not reveal the conditions of crisis

manifestations in the enterprise.

The experiment with the formation of an adapted control system was designed for engineering companies.

Analysis of financial and economic standing engineering companies confirms the crisis tendencies in this field,

there is a lack of crisis management operation conditions.

In order to prevent neglect of the crisis by the company determines the number of parameters crisis, whose

presence in the company clearly states the crisis: flawed operating activities, the availability of outstanding debt

and current poor pay, opportunities discrepancy real condition.

Increasing efficiency of enterprises can be achieved by implementing economic adjustment to the crisis

conditions and implement it using modern information technology and management as a system of governance.

Risk management and restructuring in the crisis can be predicted using an adapted control system.

Ключові слова: управління, менеджмент, система управління підприємством, криза, адаптована система
управління підприємством, база знань, поле криз, ризики, банкрутство.

Key words: management, enterprise management system, crisis, adapted enterprise management system, knowledge
base, field management, risks bankruptcy.Situation approach to adaptation to companies crisis conditions.

вдосконалення та розвитку науково�методичних
підходів та інструментарію адаптивного управління, за�
стосування якого сприятиме підвищенню ефективності
функціонування та соціально�економічному розвитку
українських підприємств в умовах кризи.

Проблемами адаптації займались такі відомі зарубіж�
ні вчені, як Р.Л. Акофф, І. Ансофф, П. Дойль, Дж. До�
лан, К. Керне, Г.Б. Клейнер, Д. Ліндсей, П. Мотт,
М. Мескон, Р. Піндайкл, Т. Сааті, У. Скотт, Т. Хейман,
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М.М. Будник, С.Б. Виноградський, 1.3. Крет, Т.В. Лан�
діна, В.Л. Петренко, О.І. Савченко, Л.В. Соколова,
В.І. Скурихін та інші.

Не дивлячись на наявність певного наукового дороб�
ку, у сучасній економічній науці поки що не представ�
лені спеціальні дослідження щодо особливостей адап�
тації вітчизняних підприємств до кризових умов та фор�
мування адаптованої системи управління. Особливо це
стосується ситуаційного підходу, який за своїми особ�
ливостями має різнобарвний характер і може стосува�
тись різноманітних напрямів діяльності підприємства в
умовах кризи. Чітка структурована система знань, по�
шукова та моніторингова система є основою ефектив�
ного управління підприємством.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є формування адаптованої системи уп�

равління підприємством, що використовується для адап�
тації його діяльності в кризових умовах.

РЕЗУЛЬТАТИ
Кризи зовнішнього середовища підприємства зумов�

люють кризові прояви на вітчизняних підприємствах у
фінансовій, маркетинговій, технологічній, кадровій, уп�
равлінській сферах. При цьому, розглядаючи особли�

вості розвитку вітчизняних підприємств в умовах про�
тікання сучасної світової фінансової кризи можна від�
значити, що фінансова криза проявилась у таких видах
як: інвестиційна, ліквідності, неплатоспроможності,
прибутковості, ефективності (рис. 1).

Передумови виникнення кризових явищ у процесі їх
функціонування ми розподілили на дві групи, які вини�
кають на макрорівні і формують умови функціонуван�
ня підприємствам та на мікрорівні, які безпосередньо ви�
ника� ють у процесі функціонування підприємства, а їх
характер і масштаби прояву залежать від рівня ефек�
тивного управління підприємством. До передумов криз
на макрорівні відносимо: нестабільність економічної і
політичної ситуації; відсутність ефективної системи
оподаткування; відсутність програм довгострокового
кредитування; нестабільність і непередбачуваність ва�
лютного регулювання; низький рівень науково�техніч�
ного розвитку; відсутність ринкового регулювання. До
передумов криз на макрорівні відносимо: зношеність
основних виробничих фондів;

— негнучкість виробничих і управлінських систем
підприємства; неефективне управління фінансовими ре�
сурсами підприємства; низький рівень конкурентоспро�
можності продукції; відсутність альтернативних ринків
збуту. Основні сфери виникнення суперечностей як пе�

Рис. 1. Вплив умов функціонування на прояв криз у діяльності підприємства

Джерело: складено автором.
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редумов зародження криз у внутрішньому середовищі
підприємства:

— між системою управління та його організаційно�
правовою формою;

— між попитом і пропозицією виробленої та реалі�
зованої продукції;

— між необхідним ресурсним потенціалом та мож�
ливостями його залучення;

— між виробничими витратами та ринковими ціна�
ми;

— між відставанням технологій виробництва про�
дукції в Україні та розвитком галузі в світі;

— між недостатністю власного капіталу та зроста�
ючою заборгованістю;

— між недостатнім кредитуванням та високими
відсотками за кредити.

У системі необхідно передбачити окремий модуль
знань щодо діагностування банкрутства підприємств.
Банкрутство нами розглядається як наслідок кризових
явищ на підприємстві, а застосування даних моделей
діагностування банкрутства не дозволить виявити пе�
редумови кризових проявів у діяльності підприємства.
На наш погляд, метою аналізу внутрішнього середови�
ща підприємств є виявлення передумов прояву кризо�
вих явищ у діяльності підприємства, тому застосування
розглянутих методик є передчасним і може розсіяти
увагу фінансових менеджерів в кризових умовах функ�
ціонування.

Експеримент щодо формування
адаптованої системи управління був ви�
конаний для машинобудівних підпри�
ємств.

Аналіз фінансово�економічного
стану машинобудівних підприємств
підтверджує кризові тенденції у цій га�
лузі, зокрема зменшується частка ос�
новних засобів порівняно із загальним
зростанням обігових коштів; низький
рівень оновлення основних засобів
виробництва внаслідок недостатності
(дефіциту) інвестиційних ресурсів; не�
виконання функції відновлення основ�
ного капіталу амортизаційним фондом,
який використовується лише як джере�
ло фінансування поточної діяльності
підприємства; організаційний спад
наукових досліджень та розробок; не�
відповідність систем управління кризо�
вим умовам функціонування.

З метою унеможливлення ігнору�
вання кризових явищ на підприємстві
нами було визначено ряд параметрів
кризи, наявність яких у роботі підприє�
мства прямо вказує на кризу: збиткова
операційна діяльність, наявність про�
строченої заборгованості та незадо�
вільна поточна платоспроможність, не�
відповідність можливостей реальному
стану підприємства.

Підвищення ефективності функ�
ціонування підприємств машинобуду�
вання може бути досягнуте шляхом
впровадження економічного механізму
адаптації до кризових умов та реалі�
зації його за допомогою сучасних ін�
формаційних та управлінських техно�
логій у вигляді системи управління.

Адаптована система управління
підприємством формується на основі
таких методологічних принципів:

— система господарювання повин�
на бути динамічною, гнучкою і легко
пристосовуватись до змін зовнішнього
середовища;

— форма господарювання повинна відповідати вимо�
гам ринку і забезпечувати раціональне використання ма�
теріально�технічної бази підприємства і трудових ресурсів;

— форма господарювання повинна забезпечувати
досягнення соціально�економічних інтересів власників
підприємства та його працівників.

Економічна система повинна використовувати свої
фактори виробництва (ресурси) у такій ефективній комб�
інації, що знаходиться в точній відповідності з її виробни�
чими можливостями і бажаннями з випуску продукції [2].

Управління повинно використовувати фактори
найбільш технологічно ефективним способом, коли тех�
нічна норма заміщення усіх факторів однакова для ви�
робництва усіх видів продукції.

Для менеджера, крім його власного досвіду, повин�
на бути сформована система знань на основі ситуацій,
що чітко визначає головну проекцію, за якою потрібно
здійснювати адаптацію, вносити зміни в діяльність
підприємства. Наприклад, технологічні проблеми у ви�
пуску товарів — проекція технології; якість продукції,
скарги клієнтів — проекції адаптації до вимог клієнтів,
аналіз причин зниження якості (знову ж технології,
персонал); зрив термінів — проблеми менеджменту, пер�
соналу тощо. Така система повинна працювати як екс�
пертна в плані визначення основних ситуацій та фор�
мування головної проекції та "підказок" для менедж�
менту. Формування бази знань ситуацій здійснюється
менеджером знань на основі досвіду підприємства, а
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також ситуацій аналогічних підприємств, знайдений в
інформаційних джерелах, у партнерів підприємства
тощо. Структурована база знань може містити загальні
алгоритми змін у вигляді стратегічних карт, або детальні
кейси аналогічних ситуацій. Але алгоритми, як прави�
ло, більш ефективно сприяють формуванню власних ідей
та алгоритмів для зрушення кризивої ситуації. Якщо ж
ситуація потребує конкретної правової бази та фінан�
сових алгоритмів, то така "підказка" містить нормативні
документи та фінансові схеми виходу з кризи.

Адаптована система управління підприємством — це
комплекс інституційних, апаратних, програмних, управ�
лінських засобів та інструментів, які використовуються
для реалізації дій щодо застосування організаційно�еко�
номічних способів і методів пристосування, які за раху�
нок внутрішнього потенціалу підприємства забезпечують
стабільне функціонування в умовах кризи (рис. 2).

Адаптована система управління підприємством ви�
конує такі основні функції адаптації: організаційна,
прогнозуюча, попереджувальна, компенсаційна, коор�
динаційна, стимулююча, контрольна, інформаційна.

— результатами реалізації адаптованої системи
управління докризових умов на підприємстві можуть
мати місце різні види адаптаційних ефектів:

— за сферою застосування: фінансові, виробничі,
ринкові, управлінські;

— за характером прояву економічні, соціальні;
— від мети визначення абсолютні, відносні;
— за способами оцінювання: реальні, розрахункові,

умовні;
— за масштабами поширення: первинні, мульти�

плікаційні;
— в залежності від часу дії: довгострокові, серед�

ньострокові, короткострокові.
Їх відсутність свідчить про помилки адаптації; ви�

значення адаптаційних ефектів можливе лише шляхом
суб'єктивної оцінки керівництва або запрошених екс�
пертів результатів впровадження системи управління до
кризових умов, що може стати об'єктом подальших до�
сліджень проблем адаптації підприємств до кризових
умов [3].

Система також містить окремий модуль прогнозуван�
ня та оцінки ризиків управління, реструктуризації та
впровадження оновленої адаптованої системи управлі�
ння [4—8]. Заявлені в літературі методики управління
ризиками можуть бути апробовані на підприємстві та
сформовані як перевірені методики управління ризика�
ми. Це стосується оцінки стратегічних планів [4] та кон�
кретних ситуацій реструктуризації системи управління
[7]. Враховуючи важливість виявлення ризиків банкрут�
ства, керівництво визначає періодичність та показники
оцінки ризиків фінансового стану [8]. В ідеальному ви�
падку, така адаптована система управління інтегрується
в систему якості, що охоплює всі технологічні та управ�
лінські системи підприємства [9]. Така система управ�
ління якості деталізує всі дії персоналу щодо заходів про�
гнозування та зменшення ризиків кризових ситуацій.

ВИСНОВОК
Таким чином, проведені дослідження дозволяють

зробити такі висновки:
При аналізі внутрішнього середовища підприємства

з метою виявлення проявів кризових умов запропоно�
вано використовувати "поле криз", яке дає можливість
керівництву систематизувати кризові прояви, а також
шляхом їх ранжування, визначити найбільш пріоритетні
сфери подолання кризових проявів на підприємстві за�
стосовуючи адаптовану систему управління підприєм�
ством.

Під час дослідження визначені основні завдання
адаптації до кризових умов у відповідності до видів адап�
тації підприємства та їх змістовності: збереження
цілісності підприємства; зміна характеру взаємодії
підприємства із зовнішнім середовищем; трансформа�

ція всіх чи визначених структур підприємства з метою
забезпечення передумов його подальшого розвитку.

У роботі чітко визначено формування ситуацій та
алгоритмів визначення головних факторів змін, які бу�
дуть використовуватись на практиці у вигляді модуля
системи знань.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Будь�яке промислове підприємство, яке в сучасному

ринковому просторі прагне не лише "виживати", а й розви�
ватися, змушене встигати пристосовуватися до динамічних
змін і викликів зовнішнього середовища, адаптуючи до но�
вих умов власні виробничі можливості. А це у свою чергу
вимагає постійного моніторингу та оцінки його виробни�
чо�маркетингового потенціалу, який, як відомо, власне і
формується в процесі розвитку підприємства. Враховуючи
необхідність вирішення стратегічних та поточних завдань
розвитку підприємства, моніторинг виробничо�маркетин�
гового потенціалу повинен забезпечити керівників та ме�
неджерів інформацією про наявність, а також можливості і
напрями реалізації в просторі та часі його внутрішньови�
робничих і ринкових можливостей.

Зважаючи на те, що комплексна оцінка стану, особли�
востей і перспектив розвитку виробничо�маркетингового
потенціалу сприяє розробці ефективної стратегії й програ�
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ми економічної діяльності підприємства, у процесі реалі�
зації якої досягаються його місія та цілі, необхідним є ви�
роблення комплексного методичного підходу до оцінюван�
ня виробничо�маркетингового потенціалу підприємства, що
у свою чергу визначає актуальність і необхідність подаль�
ших наукових пошуків у рамках дослідження даної еконо�
мічної проблеми.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Як свідчить аналіз наукових джерел, найбільш "про�

блемною ділянкою" у процесі управління потенціалом
підприємства є його кількісна оцінка. І хоча дослідженням
виробничого та маркетингового потенціалу займається ба�
гато вітчизняних та зарубіжних науковців, на даний момент
поки що не існує єдиної апробованої на практиці методики
кількісної оцінки виробничо�маркетингового потенціалу.

Так, окремі методичні підходи до формування механіз�
му використання економічного потенціалу підприємства
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запропоновані в роботі Лапіна Є.В. "Оцінка економічного
потенціалу підприємства"  [7]. Вчені Авдєєнко В.Н. і Кот�
лов В.А. обгрунтовують методику оцінювання величини ви�
робничого потенціалу підприємства як суми фізичних зна�
чень складових елементів [1].

Дослідник Іванов Н.І. наголошує на необхідності ком�
плексної оцінки системи показників, які відображають як
ефективність виробничого потенціалу загалом, так і його
окремих елементів [6]. А Сарай Н.І. пропонує співвідноси�
ти величину потенціалу з кінцевими результатами функ�
ціонування підприємства, що дає уявлення про ступінь ви�
користання виробничих ресурсів і резерви росту ефектив�
ності виробництва [11].

Заслуговує на увагу також підхід до діагностики вироб�
ничого потенціалу підприємства, запропонований Герасим�
чуком В.Г., який поєднує ресурсний та результативний
підходи і передбачає визначення рівня виробничого потен�
ціалу за системою параметрів, серед яких кваліфікаційний
рівень кадрів, рівень використання обладнання, резерви
конкуренції та фінансові можливості [5].

Провідним російським вченим у сфері дослідження й
аналізу потенціалу Поповим Є.В. розроблена схема
кількісної оцінки ринкового потенціалу підприємства [9],
за якою ринковий потенціал формується із п'яти рівнів,
кожному з яких притаманна система оціночних показників.
Автор пропонує проводити чисельну оцінку потенціалу на
кожному рівні та всього ринкового потенціалу підприєм�
ства з урахуванням вагових коефіцієнтів кожного елемен�
ту потенціалу. Недоліком даної методики є перенасиченість
показниками, через що виникають певні труднощі у про�
цесі її практичного використання.

Доволі ефективну методику проведення експрес�анал�
ізу маркетингового потенціалу підприємства пропонують
вчені Бесфамільна С.В. та Рожков А.А. [4]. В її основі ле�
жить кількісна оцінка масштабів ринку, обсягів продажу,
конкуренції, наявного портфеля замовлень та витрат на
рекламу; присвоєння кожному з цих показників відповід�
них коефіцієнтів вагомості й порівняння за певною шкалою.
Серед недоліків даної методики варто звернути увагу на
невеликий склад оціночних показників (всього п'ять) та над�
то укрупнену шкалу для оцінки зазначених факторів (всьо�
го три позиції: "+1"; "0"; "�1").

Науковці Баранчеєв В.П. та Стрижов С.Г. для оцінки
маркетингового потенціалу підприємства пропонують вико�
ристовувати циклічний, системний та діагностичний підходи
[3]. Зокрема, при системному підході інтегральна оцінка по�
тенціалу визначається як сума добутків окремих оцінок по�
тенціалів на їх коефіцієнти значимості. Циклічний підхід по�
лягає у розгляді маркетингового потенціалу підприємства у
фазі НДДКР, виробництва, реалізації та споживання.

Українські науковці Балабанова Л.В. та Мажинський Р.В.
[2] у процесі управління маркетинговим потенціалом зверта�
ють увагу на дослідження маркетингових ресурсів та діагнос�
тику маркетингових зусиль підприємства, а також оцінку кон�
курентоспроможності його маркетингового потенціалу.

Вчені Мойсеєнко І.П. та Стефанишин О.Б. [8] подають
методологію дослідження ринкового потенціалу, в основі
якої лежить аналіз ринкових активів і потенціалу конку�
рентоспроможності підприємства методами фінансового
аналізу, фінансового менеджменту та маркетинговими ме�
тодами.

Так, аналіз наукових джерел засвідчує широку зацікав�
леність вітчизняних і зарубіжних вчених проблемою оціню�
вання потенціалу підприємства. Поряд з цим виробничий та
маркетинговий потенціали науковці розглядають розрізнено,
хоча, на наш погляд, їх слід вивчати та оцінювати комплексно.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Зважаючи на те, що розробка ефективних виробничої і

маркетингової стратегій підприємства повинна грунтувати�
ся на чіткому уявленні менеджерів про стан його внутріш�
ньовиробничих та ринкових ресурсів, а також потенційні
можливості їх росту та розвитку, необхідною є розробка
комплексного методичного підходу до аналізу ресурсного

і ринкового потенціалу підприємства. Оскільки існуючі ме�
тодико�методологічні підходи до оцінки потенціалу
підприємства часто недостатньо розроблені та дискусійні, і
зазвичай охоплюють лише певні аспекти потенціалу
підприємства (аналізується або виробничий, або ринковий
потенціал) важливим завданням в даному напрямку є вдос�
коналення й розробка методичного інструментарію комп�
лексної оцінки виробничо�маркетингового потенціалу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
У сучасних умовах господарювання для забезпечення

ефективної економічної діяльності підприємства винятко�
во важливе значення має формування цілісного уявлення
про його виробничо�ринкові можливості, які визначають
умови використання наявних внутрішніх ресурсів підприє�
мства з урахуванням ринкових перспектив його розвитку.
В цьому аспекті нами запропонована концепція виробни�
чо�маркетингового потенціалу, який, з одного боку, харак�
теризує наявні ресурсні можливості підприємства щодо
виконання поставлених виробничих завдань, а з іншого —
окреслює передумови практичної реалізації ресурсного по�
тенціалу підприємства в існуючому ринковому середовищі
в режимі реального часу. Тобто виробничо�маркетинговий
потенціал підприємства можна визначити як систему взає�
мопов'язаних, інтегрованих в єдине ціле явних і прихова�
них виробничих ресурсів і ринкових можливостей підприє�
мства, спрямованих на забезпечення його ефективного фун�
кціонування в умовах сучасного ринку [10, с. 181—182].

Аналіз наукових джерел з урахуванням власного бачен�
ня виробничо�маркетингового потенціалу підприємства
дозволив нам здійснити його структурування з виокремлен�
ня виробничої і маркетингової складових (рис. 1).

Оскільки виробничий потенціал створює фундамен�
тальну базу для функціонування й розвитку будь�якого
підприємства, виробничу складову його виробничо�марке�
тингового потенціалу (рис. 1), на наш погляд, формує су�
купність економічних ресурсів, які ефективно поєднуючись
у виробничому процесі, забезпечують реалізацію підприє�
мством своєї місії та основних цілей.

Зокрема, в окремі структурні блоки вважаємо за доц�
ільне виділити:

1. Матеріально�технічний потенціал, який формує тех�
ніко�технологічну та матеріальну базу виробництва і вклю�
чає три основні елементні групи:

— основні фонди (будівлі, споруди, передавальні при�
строї, машини та обладнання, транспортні засоби, інстру�
менти та прилади, виробничий і господарський інвентар,
електронно�обчислювальні засоби і засоби зв'язку);

— технології (сукупність методів, способів та процесів
виробництва);

— оборотні активи (в рамках розгляду виробничо�мар�
кетингового потенціалу до складу оборотних активів вва�
жаємо за доцільне насамперед віднести виробничі запаси
підприємства: сировину, матеріали, паливо, енергію, на�
півфабрикати і комплектуючі, запасні частини, МШП).

2. Фінансово�інвестиційний потенціал, який характери�
зує забезпеченість підприємства власними фінансовими
засобами для здійснення економічної діяльності та відоб�
ражає його можливості щодо залучення інвестицій. Основ�
ними джерелами власних фінансових ресурсів, що необхідні
для розвитку виробничо�маркетингового потенціалу
підприємства, є кошти амортизаційного фонду та нерозпо�
ділений прибуток. Окрім цього, важливо звернути увагу на
такі потенційні напрямки залучення інвестицій, як збільшен�
ня власного капіталу за рахунок додаткової емісії цінних
паперів, а також залучення коштів вітчизняних та зарубіж�
них інвесторів під реалізацію конкретних інвестиційних про�
ектів з розширення і розвитку підприємства.

3. Кадровий потенціал, який уособлює кількісні та якісні
характеристики трудового колективу підприємства, а саме:
рівень освіти та кваліфікації працівників, їх професійні
здібності та навички, досвід практичної роботи за спеціаль�
ністю, вміння вирішувати проблеми, лідерські якості і креа�
тивність, підприємницькі й управлінські здібності,
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"відданість" підприємству, особливості поведінки
в нетипових ситуаціях, психометричні характери�
стики.

Хоча трудові ресурси, на відміну від інших
складових потенціалу, не є власністю підприєм�
ства, ефективна стратегія управління кадровим
потенціалом сприяє зростанню цінності кожно�
го працівника і примножує той результат, який
він створює і дає підприємству власною працею.

4. Управлінсько�інтелектуальний потенціал,
який є тією "невидимою", нематеріальною осно�
вою, що сприяє ефективній організації економіч�
них ресурсів підприємства для забезпечення його
економічного росту і розвитку, генерування інно�
ваційних ідей та рішень, зростання конкурентос�
проможності. В сучасних наджорстких конкурен�
тних умовах управлінсько�інтелектуальний по�
тенціал підприємства є найбільш динамічною та
прогресивною складовою його виробничо�маркетингово�
го потенціалу, оскільки включає:

— інноваційні ідеї та рішення, наукові розробки, запа�
тентовані винаходи та раціоналізаторські пропозиції, ко�
рисні моделі, промислові зразки, ноу�хау;

— сучасне програмне забезпечення, бази даних та інші
інформаційні ресурси, що сприяють ефективному управлі�
нню підприємством;

— прогресивні методи та концепції управління персо�
налом, способи раціональної побудови організаційної
структури управління;

— інтелектуальні можливості та креативність менед�
жерів;

— організаційна культура та психологічний клімат у
колективі;

— товарні знаки, торгові марки, фірмові найменуван�
ня, ділова репутація та позитивний ринковий імідж підприє�
мства у свідомості споживачів.

Управлінсько�інтелектуальні ресурси підприємства є
нематеріальною основою його виробничо�маркетингового
потенціалу, часто через неможливість достовірного визна�
чення їхньої вартості та величини отриманих з їх допомо�
гою економічних вигод, вони не можуть бути адекватно
відображені в балансі підприємства, проте ефективне ви�
користання управлінсько�інтелектуальних можливостей
сприяє зростанню ділової репутації та конкурентоспро�
можності підприємства, формуючи різницю між його рин�
ковою і балансовою вартістю.

Маркетингова складова виробничо�маркетингового по�
тенціалу (рис. 1) характеризує можливість практичного за�
стосування підприємством власних маркетингових засобів та
ресурсів, які сприяють підвищенню ефективності його мар�
кетингової діяльності, покращенню ринкових позицій та
іміджу, зростанню обсягів продажу і ринкової частки тощо.
З огляду на це до складу маркетингової складової виробни�
чо�маркетингового потенціалу підприємства вважаємо за
доцільне віднести систему маркетингової інформації підприє�
мства та маркетингові дослідження, маркетинговий інстру�
ментарій, ринкові позиції й конкурентоспроможність
підприємства та його продукції. Значення маркетингової
складової потенціалу підприємства полягає в тому, що вона
забезпечує йому стійкі конкурентні переваги, сприяє обізна�
ності споживачів про особливості і характер діяльності
підприємства, гарантує формування вигідного портфеля за�
мовлень, зростання лояльності з боку існуючих і потенцій�
них клієнтів та отримання максимального прибутку.

Враховуючи стратегічний характер рішень, на які орієн�
тується підприємство, оцінку виробничо�маркетингового
потенціалу варто проводити на основі його минулої і тепе�
рішньої стратегічної позиції з урахуванням особливостей
ринкового оточення й виявленням у ньому стратегічних мож�
ливостей та перспектив майбутнього розвитку підприємства.

Важливим завданням розробки методики комплексної
оцінки виробничо�маркетингового потенціалу підприємства
є формування системи критеріїв та показників, які харак�
теризують поточний стан кожної його складової (табл. 1).

Зважаючи на необхідність індивідуального підходу до про�
ведення аналізу, перелік запропонованих показників мож�
на розширити або звузити залежно від специфіки й галузе�
вих особливостей підприємства, що досліджується.

Розрахунок запропонованих показників дозволяє оці�
нити поточний стан тієї чи іншої складової виробничо�мар�
кетингового потенціалу підприємства, що з точки зору до�
сягнення поставлених цілей та завдань такого аналізу є не
зовсім доречним. Адже менеджеру, який аналізує виробни�
чо�маркетинговий потенціал підприємства, важливо бачити
не фактичний стан речей (хоч це теж важливо), а прослідку�
вати якусь динаміку чи тенденцію, або ж мати змогу порівню�
вати власне підприємство з кращим зразком (еталоном).

Зважаючи на вищевказані застереження, комплексна
оцінка виробничо�маркетингового потенціалу може про�
водиться в двох аспектах:

— по�перше, як внутрішня оцінка потенціалу з ураху�
ванням динаміки його росту та розвитку в часі, при цьому
за базу порівняння приймається потенціал підприємства за
попередній період (за минулий рік, два, п'ять років тому
тощо);

— по�друге, як порівняльний аналіз виробничо�марке�
тингового потенціалу досліджуваного підприємства з найк�
ращим підприємством галузі (еталоном) або ж із найближ�
чим конкурентом (залежно від мети та цілей такого аналізу).

При здійсненні внутрішньої оцінки виробничо�марке�
тингового потенціалу кожен із розрахованих показників
порівнюється з аналогічним показником за попередній пе�
ріод, що дозволяє прослідкувати його динаміку:

БАЗ

ЗВ

П
П

П =Δ (1),

де ΔП — приріст аналізованого показника;
П

ЗВ
 — значення показника в звітному (аналізованому)

періоді;
П

БАЗ
 — значення показника в базовому (попередньо�

му) періоді.
Для більшості показників якщо ΔП>1, то динаміка по�

казника позитивна, якщо ΔП<1 — негативна. Виняток ста�
новлять показники, для яких позитивною вважається тен�
денція до зниження (наприклад, витрати, фондомісткість
тощо).

При порівнянні виробничо�маркетингового потенціа�
лу підприємства з потенціалом підприємства�конкурента
кожен із розрахованих показників порівнюється з анало�
гічним показником конкурента, що дозволяє виявити сильні
та слабкі сторони аналізованого підприємства:

КОН

АП

П
П

П =Δ (2),

де П
АП

 — значення показника аналізованого підприєм�
ства;

П
КОН

 — значення такого ж показника у конкурентного
підприємства.

Значення показника ΔП>1 свідчить про те, що за даним
показником підприємство має перевагу перед конкурентом
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Рис. 1. Структура виробничо@маркетингового потенціалу підприємства

Джерело: власна розробка автора,подана в [10, с. 184].
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і навпаки, якщо ΔП<1, в даній сфері перевагу має конку�
рентне підприємство (виняток становлять ті показники і
критерії, для яких позитивною є тенденція до мінімізації).

Загальний стан виробничо�маркетингового потенціалу
підприємства можна оцінити за допомогою розрахунку уза�
гальнюючого показника, що передбачає переведення різних
за значенням, суттю і методикою розрахунку показників до
єдиної бальної системи координат і зважування їх на відповідні
коефіцієнти вагомості (у відсотках чи коефіцієнтах).

Отже, досліджуючи оціночні показники потенціалу, спеці�
алісти�дослідники присвоюють кожному з них певне значен�
ня в балах (наприклад від 1 до 5) таким чином, щоб найкращі
(найближчі до еталонних значень) показники отримували най�
вищу оцінку (5 балів), а найгірші (найбільш віддалей від ета�
лонних значень) — найнижчу (1 бал). Присвоєння оціночним
показникам коефіцієнтів вагомості також здійснюється спец�
іалістами�експертами за принципом важливості кожного по�
казника в оцінці виробничо�маркетингового потенціалу (тоб�
то чим повніше той чи інший показник характеризує відповід�
ну складову потенціалу, тим більший коефіцієнт вагомості
йому присвоюється) з розрахунку, що сума всіх коефіцієнтів
вагомості має дорівнювати 100% або 1.

Загальну величину виробничо�маркетингового потен�
ціалу підприємства можна розрахувати за формулою:

∑
=

=
m

j
jСПВМП

1
(3),

де ВМП — загальна величина виробничо�маркетинго�
вого потенціалу;

СП
j
 — величина j�ої складової виробничо�маркетинго�

вої потенціалу:
 

Ві

n

і
іj КПСП *

1
∑
=

= (4),

де П
і
 — значення в балах і�го показника j�ої складової

виробничо�маркетингового потенціалу підприємства;
К

Ві
 — коефіцієнт вагомості і�го показника j�ої складо�

вої виробничо�маркетингового потенціалу підприємства.
Загальна величина виробничо�маркетингового потен�

ціалу відображає абсолютну оцінку виробничих та марке�
тингових можливостей підприємства. Чим вищого значен�
ня набуває даний показник, тим ширшими є ресурсні і рин�
кові можливості підприємства, тим вищим є потенціал його
стратегічного розвитку і тим більшими конкурентними пе�
ревагами воно володіє.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
В умовах сучасного розвитку ринкового середовища

об'єктивна і неупереджена оцінка виробничих та ринко�
вих можливостей підприємства є запорукою формування
ефективних поточної та стратегічної програм його діяль�
ності. Теоретико�прикладне значення даного досліджен�
ня полягає в обгрунтуванні та розробці медичного підхо�
ду до проведення комплексної оцінки виробничо�марке�
тингового потенціалу підприємства, в основі якої лежить
формування системи кількісних та якісних показників і
критеріїв, що характеризують поточний стан його вироб�
ничої та маркетингової складових.

Оскільки на даний момент недостатньо розробленим є
механізм практичного використання запропонованої мето�
дики, а також більш глибокої деталізації потребує алгоритм
переведення кількісних і якісних показників потенціалу до
бальної системи, подальші наукові дослідження в даному
напрямку слід спрямувати на вдосконалення та подальшу
розробку прикладних аспектів застосування методики оцін�
ки виробничо�маркетингового потенціалу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Ринкова економіка вимагає максимального знижен�

ня ролі держави в економічних процесах країни, а фор�
мування збалансованого бюджету — оптимального роз�
поділення коштів платників податків між споживачами
бюджетних асигнувань. Існування державного замов�
лення на послуги вищих навчальних закладів є рудимен�
том радянської системи, оскільки в ринкових умовах
держава не може ефективно визначати потреби сус�
пільства у тих чи інших спеціальностях, а висока кіль�
кість бажаючих на таке безкоштовне навчання створює
підгрунтя для корупції на всіх щаблях освітнього про�
цесу. Додатковим тягарем для платників податків ви�
ступає стипендія, яка чомусь також виплачується тим
студентам, які і так одержали безкоштовну можливість
отримати освіту за рахунок тих же платників податків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Окремі аспекти, пов'язані з проблематикою розвит�

ку освітнього кредитування, розглядались у працях та�
ких науковців, як: Т. Боголіб, В. Васильцов, О. Грішно�
ва, К. Жирнова, Н. Колісніченко, Т. Коротаева, Т. Лит�
винова, В. Новіков, І. Пчелінцева, О. Робак, M. Guille.

Проте, незважаючи на значну кількість публікацій за
цією тематикою, в науковій літературі не отримали ком�
плексного висвітлення питання, пов'язані з проведенням
грунтовних теоретико�практичних досліджень щодо вив�
чення особливостей різних форм кредитування навчан�
ня, джерел фінансування та способів погашення наданих
позик. Зазначене зумовлює об'єктивну необхідність в
запровадженні в Україні моделі освітнього кредиту.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Мета статті полягає у визначенні теоретико�прак�
тичних аспектів освітнього кредитування в країні на
основі використання світового досвіду у цій сфері та
розробці моделі освітнього кредиту, яка може бути за�
проваджена в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Чисельність студентів, які отримують стипендії у
ВНЗ III—IV рівнів акредитації на початок 2012/2013 на�
вчального року, становила 544 383 осіб [5, с. 51]. При
цьому загальна кількість студентів, які навчалися у ВНЗ
III—IV рівнів акредитації всіх форм власності на цей час
склала 1 824 906 осіб [5, с. 24]. Таким чином, стипендії
отримувало 30% студентів. Навряд чи варто сподівати�
ся, що більшість з них відноситься до соціально незахи�
щених верств населення, як свідчить досвід, на бюд�
жетній формі навчаються (і як наслідок — отримують
стипендію) переважно діти заможних батьків та батьків,
які мають відношення до державних структур або адмі�
ністративного ресурсу.

У той же, час у сучасній світовій практиці так, яви�
ще, як стипендії має іншу природу або взагалі відсутнє.

На жаль, сучасний стан економіки України не
дозволяє розраховувати на повноцінне бюджетне
фінансування ВНЗ, а його різновид у вигляді держав�
ного замовлення, як вже зазначалося, сприяє ко�
рупції, соціальній несправедливості та нерівній кон�
куренції.

За таких умов все більшої актуальності набуває пи�
тання створення системи освітнього кредитування, за



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

39www.economy.in.ua

допомогою якої студенти зможуть самі сплатити за своє
навчання у ВНЗ. Як правило, у світі існує дві форми такої
оплати — за рахунок коштів батьків, які таким чином
здійснюють інвестицію у майбутні заробітки своїх дітей,
та за рахунок кредитів, види та умови отримання яких
можуть суттєво відрізнятися.

За всіх очевидних переваг, які може надати кредит�
на форма фінансування вищої освіти, головними зали�
шаються питання: хто, на яких умовах і під заставу чого
зможе зсуджувати молодим абітурієнтам кошти для
здійснення діяльності, економічний ефект якої (напе�
ред невідомий та непередбачуваний) можна буде оціни�
ти лише як мінімум через 5 років. Очевидно, що класичні
банківські споживчі кредити не можуть бути основою
для таких позик: як правило, вони передбачають висо�
ку ефективну ставку, наявність стабільних доходів від
основної діяльності як гарантію погашення кредиту, та
короткий термін (до 2�х років). Причому споживчі кре�
дити обов'язково передбачають необхідність щомісяч�
ного нарахування та сплати відсотків позичальником —
в іншому випадку банк буде вимушений визнати їх про�
блемними [1].

У основі освітнього кредитування як механізму
фінансування вищої освіти лежить ідея того, що інди�
віди, які здобувають вищу освіту, повинні самостійно
покривати витрати на надання ним освітніх послуг.
Освітній кредит дає можливість студентам і абітурієн�
там вкладати грошові кошти у власну вищу освіту, тим
самим інвестувати у власне майбутнє.

Іншим важливим міркуванням, яке лежить в основі
концепції освітнього кредиту, є забезпечення рівного
доступу до освіти усім верствам населення незалежно
від їх соціально�економічного статусу.

Виходячи із вищенаведених міркувань, можна дати
наступне визначення освітнього кредиту. Освітній кре�
дит — це грошові кошти, що надаються позичальникові
державою, державним фондом або банком�агентом на
умовах, передбачених договором освітнього кредиту,
для оплати освітніх послуг, які надаються учневі (пози�
чальникові) освітньою установою, а також для оплати
супутніх витрат на період навчання в освітній установі.

Варто розглянути досвід Сполучених Штатів Аме�
рики у питанні фінансування вищої освіти, яке фор�
мується з таких основних джерел: плата студентів за
навчання; спонсорські та благодійні внески; доходи від
реалізації додаткових послуг; кошти, які виділяються з
бюджету штату (лише для державних ВНЗ).

При цьому Державний департамент США з вищої
освіти забезпечує фінансову підтримку громадян, які ба�
жають отримати вищу освіту — існує розповсюджена
практика надання грантів, субсидій, освітніх кредитів
населенню. Департамент навіть може виступати у якості
гаранта отримання громадянами кредитів у комерцій�
них банках на освітні цілі.

У державному ВНЗ США студент покриває більше
половини витрат на своє навчання за рахунок утриман�
ня з нього плати за навчання. В приватному ВНЗ сту�
дент покриває вже 90% таких витрат. Фінансові субсидії
з бюджету для державних ВНЗ передбачені лише для
тих студентів, які прописані в цьому штаті, тобто є його
резидентами, мешканцями. Таким чином, нерезиденти
(приїжджі) вимушені платити за навчання у державно�
му ВНЗ в 2—2,5 разів більшу суму, ніж мешканці штату.
Приватні ВНЗ не зобов'язані робити подібні розмежу�
вання між мешканцями штату та приїжджими [3].

Фінансова допомога як для бажаючих навчатися у
державних ВНЗ, так і для апплікантів до приватних ВНЗ
у США здійснюється у двох основних формах: гранти
та кредити. Як гранти, так і кредити надаються і дер�
жавними, і приватними університетами. Гранти на на�
вчання у державних ВНЗ розподіляються через феде�
ральні та центральні урядові фонди, а також безпосе�
редньо самими університетами. Гранти на навчання у
приватних ВНЗ надаються самими приватними ВНЗ (не�

залежні організації такі, як благодійні фонди, можуть
надавати гранти для навчання як в державних, так і при�
ватних ВНЗ). Кредити надаються на загальних підста�
вах через державні кредитні програми або незалежни�
ми кредитними установами. Цікавою особливістю є те,
що з часів Великої депресії університети США посту�
пово переходять від фінансування за рахунок держав�
них фондів до фінансування за рахунок корпоративних
інвестицій та "приватної філантропії" (тобто приватні
особи надають кошти тим чи іншим університетам для
розвитку тих чи інших галузей науки).

Що стосується освітніх кредитів у США, то у 2012
р. їх обсяг склав більше 1$ трлн та перевищив обсяг спо�
живчих кредитів за кредитними картками. Близько 60%
студентів щорічно позичає кошти для покриття витрат
на навчання. Існує багато різних видів освітніх кредитів,
які надаються студенту або його батькам для оплати
навчання, проте всі вони поділяються на 2 групи: дер�
жавні (федеральні) та приватні. У свою чергу, державні
програми фінансування навчання студентів поділяють�
ся на 5 видів, а конкретні умови залежать від резуль�
татів опрацювання заповненої абітурієнтом форми
FAFSA (Free Application for Federal Student AID). FAFSA
складається з понад 100 питань відносно активів та до�
ходів апліканта (а також його сім'ї), на основі яких виз�
начається особистий очікуваний вклад в оплату навчан�
ня.

Державні кредити можуть бути субсидованими (без
нарахування відсотків під час навчання) та несубсидо�
ваними (під час навчання відсотки нараховуються та
приєднуються до загальної заборгованості). Процентні
ставки за державними освітніми кредитами встановлю�
ються Конгресом, тобто визначаються не економічни�
ми факторами, а політичною доцільністю (наразі ста�
новлять 4—5% річних). Варто зазначити, що за поточ�
них умов фінансування державного боргу США урядові
освітні кредити формують багатомільярдний прибуток,
оскільки вартість ресурсів для уряду набагато нижча за
відсотки, які сплачуються за освітніми кредитами.

Недержавні (комерційні) освітні кредити в США
надаються студентам банками та іншими фінансовими
компаніями. Як правило, вони дорожчі у обслугову�
ванні, тому здебільшого використовуються при повно�
му вичерпанні ліміту кредитування за федеральними
програмами фінансування освіти. Комерційні кредити
можуть надаватися каналами самих вищих освітніх зак�
ладів, які виступають посередниками між студентами та
кредиторами, сертифікуючи останніх та стандартизу�
ючи кредитні програми, а також напряму банками та
фінансовими компаніями — студентам без участі
освітніх установ.

Освітні кредити в США можуть мати 2 форми пога�
шення: стандартну та у залежності від доходів (лише для
державних програм). Стандартна форма погашення ос�
вітнього кредиту передбачає період у 10 років для по�
вернення кредиту та нарахованих процентів щомісяч�
ними платежами. За умови погашення освітнього кре�
диту у залежності від доходу (income�basedrepayment)
позичальник має 20—25 років для, під час яких частина
(10—15%) його офіційних доходів перераховується на
погашення кредиту після чого залишок кредиту про�
щається.

У Великобританії освітні кредити та гранти також в
основному надаються державою через Student Loans
Company (SLC). Заснована у 1990 р. SLC у перший же
рік надала освітніх кредитів 180 200 студентам (28% від
загальної кількості тих, хто міг скористатися програ�
мою) з середнім розміром кредиту 390 фунтів [10].

До 1999 р. погашення освітніх кредитів у Великоб�
ританії здійснювалося на умовах еквівалентних щомі�
сячних платежів, які починалися після того, як випуск�
ник починав заробляти щонайменше 85% від середньо�
го річного заробітку по країні. Випускники з доходами
менше вказаного рівня мали право відтермінувати по�
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гашення кредиту на 12 місяців за один раз. З 1998 р. була
запроваджена система погашення освітніх кредитів (так
звані План 1 та План 2), за якою погашення здійснюва�
лося шляхом перерахування частки отриманих доходів
(9% річного доходу) [9].

Приватні освітні кредити у Великобританії, як
правило, розглядаються як доповнення до державної
програми, а ніж заміна їй (наприклад, якщо студенту
не вистачає коштів на проживання). Такі позики
здійснюються банками, не залежать від майбутніх
доходів та не можуть бути списаними через певний
проміжок часу.

У Південній Кореї освітні кредити надаються за до�
помогою Фундації Допомоги Студентам Кореї (Korea
Student Aid Foundation, KOSAF), заснованої у 2009 р.
Уряд Кореї сповідує філософію, згідно з якою майбутнє
країни залежить від розвитку талантів та жоден студент
не повинен покинути навчання з фінансових причин.

Програми освітнього кредитування в Кореї вклю�
чають позики, які залежать від доходу, прямі кредити
та кредити для студентів із сільскої місцевості.

Позики, які залежать від доходу, надаються студен�
там з бідних та багатодітних сімей. Основним критерієм
отримання позики виступає висока академічна
успішність абітурієнта. Позичальник може не погаша�
ти кредит до тих пір, поки його річний дохід не досягне
певного мінімального рівня.

Прямі кредити зі зниженою відсотковою ставкою
надаються та гарантуються державою. Задовільна ака�
демічна успішність є одним з критеріїв отримання кре�
диту. Умови погашення передбачають його відтерміну�
вання на строк до 10 років, під час яких здійснюється
лише виплата відсотків. Після цього позичальнику на�
дається 10 років, під час яких він погашає тіло кредиту
та виплачує відсотки.

Кредити для студентів з сільської місцевості нада�
ються державою на безвідсотковій основі.

Що стосується Європейського Союзу, то системи
оплати та фінансової підтримки студентів країн�членів
ЄС дуже відрізняються одна від одної з різних причин.
По�перше, загальні витрати на допомогу студентам за�
лежать від кількості населення та кількості студентів,
пропорції яких суттєво різні у різних європейських краї�
нах. По�друге, фінансова допомога студентам може
надаватися як для сплати за навчання, так і для оплати
витрат на проживання. Таким чином, незважаючи на
очевидний тренд в напрямі зростання вартості навчан�
ня, незначна кількість країн ЄС все ще забезпечує без�
коштовне навчання своїх студентів (наприклад, Німеч�
чина та країни Скандинавії), у той час як базова вартість
навчання у Франції у 1995 році становила близько 112
євро, а більшість країн Європи суттєво підвищила плат�
ню до рівня 300—3000 євро.

Відмінності у способі життя також відіграють сут�
тєву роль. Наприклад, близько 80% студентів у країнах
Скандинавії та Голландії живуть окремо, дещо менша
величина у Франції та Німеччини, у той час як більшість
молодих людей південної Європи живуть разом зі свої�
ми батьками (в Іспанії — до 80%). Це знаходить своє
відображення у поведінці студентів та їх соціальній ролі.
Особливо це характерно для країн Скандинавії та, як
вже зазначалося, Великобританії.

На відміну від цього, у південно�європейських краї�
нах, де більшість студентів живе зі своїми батьками, вони
розглядаються як члени родини, які не потребують зов�
нішньої допомого для покриття прямих витрат. Освітні
системи країни центральної Європи знаходяться посе�
редині цих двох полюсів — держава надає фінансову
допомогу певній кількості студентів, проте ця допомо�
га залежить від ресурсів батьків.

Таким чином, системи публічного освітнього креди�
тування в Європі продовжують залежати від особливо�
стей поведінки студентів, їх соціальної ролі та еконо�
мічної вигоди, яку надає вища освіта.

Основні відмінності європейських систем освітньо�
го кредитування також полягають у безпосередній ролі
кредитів як таких у структурі фінансування навчання та
способах їх погашення.

Важливість кредитної форми фінансування лежить
в межах 30—100% для різних країн ЄС, а сам розмір кре�
диту може як залежати, так і бути незалежним від бать�
ківських ресурсів та способу життя студента. Частка
студентів�позичальників знаходиться в межах 10—80%
від їх загальної кількості.

Погашення освітніх кредитів може здійснюватися як
у залежності від рівня доходів позичальника, так без
подібної умови. Пільговий період складає від 0 до 5 років
після завершення навчання, процента ставка становить
від 0% до 8,5%. Проценти можуть нараховуватися як і
під час навчання, так і лише після його завершення.

Деякі з зазначених відмінностей у системах освітніх
кредитів країн Європейського Союзу наведені у таблиці
1.

У контексті аналізу розвитку освітнього кредиту�
вання цікавим є досвід Російської Федерації. У 2004 р.
концепція освітнього кредиту, розроблена Російською
економічною академією ім. Г.В. Плеханова спільно з
компанією "Крейн", отримала реалізацію у вигляді про�
грами кредитування "Кредо" на базі чотирьох престиж�
них ВНЗ: Російської економічної академії ім. Г.В. Пле�
ханова, Московського державного університету, Санкт�
Петербурзького державного університету та Московсь�
кої сільськогосподарської академії ім. К.А. Тімірязєва
[2]. Всього в програмі "Кредо" взяли участь 22 провідних
російських ВНЗ з 111, таких, які подали заявки на участь
у програмі. Компанія "Крейн" реалізовувала функції
великого російського бізнесу з підтримки та розвитку
сфери вищої освіти. Партнером компанії із супровод�
ження кредитних ліній виступав Банк "Союз". У період
з 2004 по 2008 рр. ця програма кредитування була
найбільш привабливою для російських студентів і абі�
турієнтів.

Кредит за програмою "Кредо" надавався студентам,
які навчаються у ВНЗ�учасниках програми, на строк до
16 років під 10% річних. Сума кредиту дорівнювала вар�
тості навчання. На період навчання у ВНЗ надавалася
відстрочка зі сплати основного боргу та відсотків. По�
ручителем за кредитом виступала фірма "Крейн". У 2007
р. до цієї програми "приєдналася" держава, яка зобо�
в'язалася відшкодовувати компанії "Крейн" 10% від суми
кредиту при його неповерненні позичальником.

Істотним недоліком цієї програми кредитування ста�
ло те, що кредит був доступний лише для студентів ВНЗ�
учасників програми (всього 22 ВНЗ Москви та Санкт�
Петербургу). Розвиток програми закінчився восени 2008
р. через світову фінансову кризу. За оцінками експертів
на той момент програма знаходилася на вершині своєї
популярності, проте внаслідок фінансових труднощів
компанія "Крейн" відмовилася виступати поручителем
за новими кредитам, а банк "Союз", у свою чергу, при�
зупинив видачу нових кредитів [4].

Новий етап розвитку освітнього кредитування у
Російській Федерації почався з 2010 р. на основі держав�
ної програми "Освітній кредит з державною підтрим�
кою". Основним партнером виступає державний Сбер�
банк РФ [8]. Станом на кінець 2014 р. умови кредиту�
вання в рамках цього продукту наступні:

— сума кредиту: до 100% вартості навчання;
— відсоткова ставка: 7,06% (при ставці рефінансу�

вання Банку Росії 8,25%);
— строк кредиту: строк навчання, збільшений на 10

років;
— забезпечення за кредитом та страхування не ви�

магаються;
— платоспроможність позичальника не враховуєть�

ся;
— на період навчання та додатково на 3 місяці на�

дається пільговий період з виплати основного борг, крім



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

41www.economy.in.ua

того, за перший та другий роки користування
кредитом позичальник може сплачувати 40%
та 60% процентних платежів відповідно;

— штраф за несвоєчасне погашення креди�
ту: 20% річних від суми простроченої заборго�
ваності за період з дати її виникнення до дати
погашення.

Кредит надається на оплату освітніх послуг
в організаціях, що здійснюють свою діяльність
на основі ліцензії:

— на оплату освіти за основними програ�
мами професійної освіти;

— на оплату освіти за основними програ�
мами вищої професійної освіти.

Аналогічні умови пропонує РосінтерБанк
[7].

Проте на привабливість такої програми негативно
впливають наступні фактори:

— відстрочка сплати частки відсотків протягом на�
вчання не є суттєвою;

— де�факто обслуговувати кредит студент може
лише за рахунок батьків, або працюючи одночасно з на�
вчанням;

— кредит вирішує тільки проблему оплати освітніх
послуг, але не може бути використаний студентом для
оплати витрат на проживання в період здобуття освіти;

— небажання студентів брати на себе зобов'язання
зі сплати боргів та бажання контролювати власні ви�
трати;

— побоювання щодо ймовірності недотримання зо�
бов'язань з повернення кредиту внаслідок форс�мажор�
них обставин.

Крім того, банківській сектор загалом не демонст�
рує зацікавленості у запропонованій програмі. У рам�
ках експерименту держава повинна субсидувати банкам
суми неповернених освітніх кредитів в розмірі до 20%
від загального їх обсягу, а також процентну ставку у
розмірі 3/4 ставки рефінансування Банку Росії, яка дія�
ла на дату видачі кредиту, протягом усього періоду ко�
ристування ним. Проте умови, запропоновані держа�
вою, влаштували не усіх: банк "ВТБ 24" та "Россельхоз�

банк", які спочатку планували брати участь у такому ек�
сперименті, згодом відмовилися: їх не влаштувала низь�
ка процента ставка.

Окремо також варто зазначити, що "освітні креди�
ти з державною підтримкою" спочатку надавалися лише
студентам, успішність яких відповідала певним жорст�
ким вимогам: студент�першокурсник на вступних іспи�
тах повинен був набрати не менше 80% від прохідного
балу, а надалі не повинен був мати більше однієї "трійки"
за семестр. У подальшому показники успішності спрос�
тили — умовою надання чергового траншу стала
відсутність заборгованості за підсумками сесії. Тим не
менше, за 2010 р. було видано всього 289 таких кредитів
із запланованих 10 тисяч, а у 2011 — 306 кредитів.

Таким чином, можна зробити висновок, що
освітнє кредитування в Росії наразі практично нероз�
винене, навіть не зважаючи на участь держави у цьо�
му процесі.

Проаналізувавши світовий досвід, спробуємо розро�
бити програму впровадження освітнього кредиту в Ук�
раїні. Очевидно, що єдиним джерелом фінансування у та�
кому випадку може виступати лише держава — комерційні
банки не здатні забезпечити ні прийнятні цінові парамет�
ри, ні необхідну строковість таких позик. Більше того, бан�
ки не зможуть прийняти ризики, притаманні таким уго�
дам, оскільки вони є фактично не забезпеченими.

Країна 
Частка 
грантів, 

% 

Частка 
кредиті
в, % 

Погашення 
у залежності 
від рівня 
доходів 

Процентні 
ставки, % 

Данія 66 34 Ні 4-4,5
Німеччина 50 50 Ні 0
Нідерланди 69 31 Ні 5,7
Норвегія (1995 р.) 22 78 Ні 7,5-8,5
Швеція 28 72 Так 6,0
Великобританія 58 42 Ні 2,7
Великобританія (1999 р.) 0 100 Так 9,0

Таблиця 1. Порівняння систем освітнього кредитування
у деяких країнах ЄС

Джерело: дані станом на 1997 р., де не зазначене інше [6].

Державна агенція (фонд) з 
фінансування вищої освіти 

Абітурієнт / 
студент 

Банк 

1  2

3

4

Роботодавець Випускник 

            Під час навчання 
Після завершення навчання

5

6 

7

7

Рис. 1. Модель освітнього кредитування

1 — подання документів, необхідних для отримання освітнього кредиту;
2 — рішення агенції (фонду) щодо надання освітнього кредиту або відмова у наданні;
3 — звернення до банку з проханням про видачу освітнього кредиту за рахунок коштів державної агенції (фонду) на основі отрима�

ного рішення;
4 — звернення до державної агенції (фонду) щодо перерахування коштів, отримання коштів;
5 — трудові відносини;
6 — перерахування частини доходу на погашення освітнього кредиту;
7 — дострокове (часткове або повне) погашення освітнього кредиту самим позичальником.

Джерело: розробка автора.
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Отже, держава замість виплати стипендій та прямо�
го фінансування ВНЗ повинна запровадити програму
освітнього кредитування, за якої кошти будуть отри�
мувати безпосередньо студенти, які, в свою чергу, по�
несуть їх до тих ВНЗ, до яких забажають. Таким чином,
між іншим, буде забезпечена рівна конкуренція серед
закладів вищої освіти, що буде мати позитивний ефект
на якості освітніх послуг.

Очевидно, що для реалізації такої державної про�
грами має бути створена відповідна державна агенція
або фонд, який буде фінансуватися за рахунок держав�
ного бюджету. З метою оптимізації адміністративних
витрат агенція (фонд) можуть укладати угоди з комер�
ційними банками щодо забезпечення процесу видачі та
супроводження освітніх кредитів. Тобто банки за ком�
ісійну винагороду надають кошти, попередньо перера�
ховані агенцією (фондом), позичальнику та приймають
від нього зворотні платежі.

Враховуючи, що різні ВНЗ можуть мати різну
вартість навчання, величина освітнього кредиту повин�
на залежати від фінансового стану абітурієнта/студен�
та та його сім'ї, а також результатів зовнішнього неза�
лежного тестування або успішності. Погашення креди�
ту доцільно передбачити у формі фіксованого відсотка
від майбутніх доходів випускника, для чого, очевидно,
необхідно викорінити практику сплати заробітної пла�
ти "у конвертах" та запровадити обов'язкове деклару�
вання доходів усіма громадянами. У такому випадку,
агентом по сплаті освітнього кредиту може виступати
роботодавець, що спростить адміністрування цього про�
цесу.

Схематично запропонована модель освітнього кре�
дитування представлена на рисунку 1.

ВИСНОВКИ
З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
З урахуванням зазначеного можна констатувати, що

сфера освітнього кредитування потребує грунтовного
дослідження і розробки ефективних механізмів його
впровадження у вітчизняну практику. Представлена
модель є одним із механізмів запровадження освітньо�
го кредитування в Україні. Вона враховує найкращий
світовий досвід, забезпечує доступ до платної вищої
освіти студентам та абітурієнтам, які через фінансовий
стан не можуть собі цього дозволити. Практична реа�
лізація такої моделі сприятиме підвищенню якості
освітніх послуг, які надаються ВНЗ України, створен�
ню умов для здорової конкуренції між ними та можли�
вості здійснення ефективного управління коштами плат�
ників податків з метою забезпечення стратегічних на�
ціональних інтересів.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Пріоритетним напрямом успішного розвитку

підприємництва в умовах трансформаційних револю�
ційних змін параметрів зовнішнього середовища та по�
шуку додаткових стратегічних можливостей для фор�
мування конкурентних переваг визначено інтеграційні
процеси, які дозволяють формувати та розвивати стійкі
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THE CONCEPT OF THE INTEGRATION OF TOURISM ENTERPRISES

У статті здійснено обгрунтування актуальності інтеграційного розвитку суб'єктів туристичної діяль[

ності в умовах корінної та радикальної перебудови ділових процесів під впливом глобалізаційних про[

цесів, пошуку конкурентних переваг. З метою реалізації інтеграційного розвитку підприємств доведено

необхідність розроблення засад концепції інтеграційного розвитку суб'єктів господарювання.

Сутнісно[змістовне наповнення концепції інтеграційного розвитку розкрите на основі таких положень:

управління з позиції дотримання системних вимог та принципів стратегічного партнерства; врахування

природи підприємництва, трансформацій та змін; визначення знань та компетентностей кючовими консо[

лідованими ресурсами; прийняття розвитку за конвент інтеграції; необхідність побудови бізнес[моделей

розвитку інтеграційної взаємодії та мультиагентних систем управління знаннями; розгляд агентів з по[

зиції їх стратегічної ролі у забезпеченні інтеграційного розвитку; пріоритет створення простору взаємодії

через формування організаційних засад; управління циклічністю розвитку інтеграційних процесів; мож[

ливість реалізації інтеграційного розвитку через узгодження параметрів на основі управлінських функцій,

структурування простору відносин в межах досягнення балансу очікувань, потреб, можливостей та обме[

жень; забезпечення синергії інтеграційної взаємодії в умовах невизначеності; референтна модель інтегра[

ційного розвитку суб'єктів, яка дозволяє узгодити етапи, бізнес[процеси та результати.

Розглянуті параметри та іманентні риси концепції інтеграційного розвитку суб'єктів туристичної діяль[

ності сприятимуть у подальшому удосконаленню управління інтегрованими утвореннями на засадах по[

ложень концепції інтеграційного розвитку.

This article contains substantiation of actualities of integration development of tourism business entities under

conditions of basic and radical restructuring of business processes influenced by globalization processes by

searching for competitive advantages. It has been proved that for the purpose of integration development of business

entities it is necessarily to create basics of the concept of the integration development of business entities.

The integration development concept content has been considered on the basis of such statements: management

from the standpoint of the observance of system requirements and strategic partnership principles; taking into

consideration the nature of entrepreneurship in terms of changes; recognition of knowledge as a key consolidated

resource; recognition of the development in terms of convent[integration; necessity of building interaction

development business[models and multi[agent systems of knowledge management; consideration of agents from

the standpoint of their strategic roles in providing the integration development; a priority of the interaction

environment creation on the basis of organizational frameworks; management of the integration process

development recurrence; an opportunity of the integration development realization through the coherence of

parameters; the structurization of a relationship environment in order to attain a balance of expectations,

opportunities, and restrictions; providing the integration synergy in terms of uncertainty, etc. The described

parameters and immanent features of integration development of tourism business entities will contribute to further

improvement of the management of integrated entities on the basis of the integration development concept.

Ключові слова: інтеграція, інтеграційний процес, концепція інтеграції, інтеграційна взаємодія, туризм,
туристичне підприємство.

Key words: integration, integration process, concept of integration, integration interaction, tourism, travel
company.

взаємовідносини та зв'язки між економічними су�
б'єктами.

Відповідно актуалізується потреба теоретичного,
методологічного та концептуального обгрунтування
засад формування та розвитку інтеграційних про�
цесів, що обумовлює актуальність проблематику
даної статті.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
Проблеми теоретичного, методологічного та кон�

цептуального обгрунтування інтеграційних процесів
частково здійснювалось у працях вітчизняних та заруб�
іжних науковців: А. Попова, А. Пилипенка, О. Пушка�
ря, Ю. Жукова, В. Горбатова [1—4]. Розроблення кон�
цепцій управління розвитком інтеграційних процесів
стало предметом досліджень В. Джонсона (логістична
концепція інтеграційної взаємодії) [5]; А. Балабаниць
(концепція маркетингу відносин)) [5]; В. Катькала (ре�
сурсна концепція інтеграційної взаємодії)) [5]; А. Пи�
липенка (ресурсно�нішева концепція інтеграційної взає�
модії) [2] тощо.

Розгляд і грунтовний аналіз різноманіття концепцій
і підходів щодо формування та розвитку інтеграційних
процесів дозволяє стверджувати, що, з одного боку,
проблематика інтеграційного розвитку заявлена як важ�
лива частина суспільно�економічного буття і життє�
діяльності людини в усій багатогранності її проявів та
фрагментарно входить до значної кількості відносно
самостійних напрямів наукових досліджень. А з іншого
— слід визнати, що в науковій спільноті не виникло
цілісної теорії, яка змогла б об'єднати розпорошені на�
укові погляди та створити цілісну систему знань про
становлення, функціонування та розвиток інтеграцій�
них процесів. Це обумовило необхідність формування
теоретичних та концептуальних положень інтеграцій�
ного розвитку туристичних підприємств на основі роз�
роблення концепції інтеграційного розвитку.

МЕТА СТАТТІ
З огляду на вищевикладене, метою статті є викла�

дення положень концепції інтеграційного розвитку

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Концепцію інтеграційного розвитку нами визначе�
но як сукупність основоположних ідей системологічно�
го бачення управління інтеграційними процесами тури�
стичних підприємств з урахуванням параметрів розвит�
ку суб'єктів туристичного бізнесу, їх стратегічних цілей
та можливостей та системи внутрішніх та зовнішніх об�
межень.

Означене бачення концепції зумовлює побудову
основних теоретичних концептів управління інтегра�
ційним розвитком суб'єктів туристичної діяльності як
системи таких положень:

1. Формування моделі управління інтеграційним роз�
витком суб'єктів господарювання з позицій його роз�
гляду як складної, соціо�економіко�симбіотичної, ди�
намічної системи взаємопов'язаних акторів в межах
створення інтегрованої структури на засадах консолі�
дації в умовах конкурентного середовища. Реалізація
цієї вимоги системного бачення управління взаємодією
суб'єктів господарювання базується на загальномето�
дологічних (системного підходу; процесного підходу;
ситуаційні; ринкового обміну; результативності, си�
нергії та еквіфінальності; формування інтеграційних
процесів (вибору формату взаємодії); управління інтег�
раційною взаємодією (структурно�функціональної впо�
рядкованості); розвитку інтеграційних процесів; ентро�
пійності (перетворення); та специфічних принципах
(емерджентності, тимчасової цілісності, акторності).
Реалізація концепції можлива за умови наявності ме�
тодології створення інтегрованої структури на основі
поєднання та узгодження дій учасників та обгрунтуван�
ня механізмів управління їх розвитком як сукупності
інструментарію, важелів та субмеханізмів реалізації
реконфігурації акторів.

2. Зміна природи підприємництва та інтеграційних
відносин, які доцільно розглядати як передумову успі�
ху діяльності інтегрованих економічних суб'єктів, оріє�

нтовану на формування нового типу поведінки
підприємств на ринку, що базується на кооперенції —
поєднанні співпраці з конкуренцією. Усунення виявле�
них недоліків реалізації механізмів інтеграційної взає�
модії потребує теоретичної обгрунтування новітніх про�
явів відносин інтеграційної взаємодії, активності її про�
яву та форматів реалізації, а також виявлення на цій
основі нових тенденцій розвитку суб'єктів туристичної
діяльності. Такий підхід дозволить виробляти напрями
державного сприяння розвитку туризму і розширення
стратегічних можливостей суб'єктів на основі підтрим�
ки проектів публічно�приватного партнерства. Це слу�
гуватиме отриманню синергетичного ефекту та мульти�
плікативних вигод, дозволить реалізувати потенційні
стратегічні можливості та отримувати додаткові пере�
ваги на ринку. Крім того, запропоновані підходи щодо
зближення предметів дослідження теорій інтеграції на
міждисциплінарних засадах дозволили розвинути дум�
ку щодо можливості усунення теоретичної прогалини,
пов'язаної з відсутністю механізмів структурування
діяльності інтеграційних структур та розроблення сис�
теми управління їх розвитком на засадах збалансуван�
ня інтересів, консолідації ресурсів, розподілу управлі�
нської відповідальності та координації управлінських
функцій.

3. Використання у якості ресурсу консолідованих
знань, вмінь, досвіду та формування на цій основі уні�
кальних ключових компетенностей організації. Сфор�
мована глобальна потреба інтелектуалізації та екологі�
зації діяльності в межах інтегрування суб'єктів госпо�
дарювання, реалізується в практиці туристичного бізне�
су лише фрагментарно, що призводить до неспромож�
ності суб'єктів створити високоякісний туристичний
продукт та конкурентні переваги на міжнародному рин�
ку та забезпечити стійкий розвиток шляхом через
здійснення взаємопов'язаної діяльності за умов збере�
ження та раціонального використання реакреаційцно�
туристичного потенціалу. Напрямом зазначених транс�
формацій виступає кластеризація економіки, яка вис�
тупає мотиваційним полем формування інтеграційних
відносин на регіональному рівні.

4. Конвентом інтеграції як процесу виступає спро�
можність об'єкту налагоджувати та формувати зв'язки
між окремими розрізненими елементами; систематизу�
вати, кількісно та якісно вдосконалювати взаємовідно�
сини; переходити від одного якісного стану (ступеня
розвитку) до іншого, більш досконалого (від застаріло�
го до новітнього, від простого до складного, від при�
мітивного до досконалого, від нижчого до найвищого);
узгоджувати, структурувати та спрямовувати розвиток
інтегрованої структури в напряму досягнення цілей.
Тобто чинник часової орієнтації є вирішальним при ре�
алізації інтеграційної стратегії. Здатність до гнучкої та
оперативної діагностики зовнішньої ситуації і прогно�
зування розвитку інтегрованих структур згідно з зов�
нішніми та внутрішніми можливостями є одним з кри�
теріїв оцінки результативності управління інтеграцій�
ним розвитком. З іншого боку, виникнення нових рин�
кових потреб створює нові стратегічні можливості для
учасників ринку, що потребує модифікації наявної сис�
теми інтеграційної взаємодії, пошуку нових партнерів,
удосконалення діяльності та параметрів взаємодії з на�
явними партнерами. Отже, концепція управління інтег�
раційним розвитком повинна передбачати формування
здатності підприємств не лише оперативно реагувати на
зміни зовнішнього середовища, а й реалізувати превен�
тивні управлінські кроки.

5. Можливість досягнення успіху за умови побудо�
ви і реалізації ефективної моделі інтеграційної взає�
модії, орієнтованої як на формування унікального ту�
ристичного продукту та задоволення попиту спожи�
вачів, так і шляхом ідентифікації компаративних пара�
метрів розвитку суб'єктів, які визначають стратегічну
поведінку. В результаті інформаційної взаємодії сфор�
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мувалася нова форма ресурсів — консолідовані знання,
пов'язані з формуванням, розподілом та використанням
консолідованих ресурсів та трансфертом компетентно�
стей через реалізацію бізнес�моделей інтеграційного
розвитку при дотриманні стандартів ведення спільної
діяльності та забезпеченні корисних результатів як кри�
теріїв результативності. Зазначена концепція формує
нові пріоритети міжорганізаційного розвитку, у першу
чергу — орієнтацію на споживача як ключову детермі�
нанту інтеграційної взаємодії, який оцінює результат;
персонал як базовий ресурсний субстрат розвитку (дже�
рело інтеграційного розвитку), що генерує знання та
створює ключові компетентності.

6. Розгляд суб'єктів господарювання з позицій їх
стратегічної ролі у реалізації інтеграційного розвитку,
що дозволяє сформулювати структурно�функціональні
моделі інтеграційної взаємодії. В межах зазначених
моделей визначаються такі блоки управлінського впли�
ву, як атрибути інтегрованого утворення (структурні
складові — критична маса підприємств); драйвери інтег�
рування (складаються з елементів, які формують умови
діяльності та визначаються такими параметрами, як:
матеріальні активи, знання та навички, клієнтський та
репутаційний потенціал, набуті компетентності тощо;
середовище інтеграційної взаємодії (показники та кри�
терії використання драйверів — консолідованих ре�
сурсів та бізнес�процесів); результати (консолідована
система показників, які відображають вигоди та ризи�
ки співпраці як для учасників, так і в цілому для розвит�
ку регіону, національної економіки; інтеграційна плат�
форма (сукупність параметрів розвитку інтеграційної
взаємодії: простір знань та компетентностей; простір
довіри та інтересів; простір стратегічних можливостей;
простір бізнес�процесів та простір інноваційності. Кон�
цепція інтеграційного розвитку передбачає не лише зов�
нішню орієнтацію (створення унікального туристично�
го продукту з урахуванням персоніфікованих вимог спо�
живачів, зростання споживчої цінності туристичного
продукту), а й одночасне створення максимальних ви�
год для персоналу (соціальний ефект); власників бізне�
су (вартість активів); сталого розвитку регіонів (захист
та раціональне використання природно�рекреаційного
потенціалу, розвиток туристичних дестинацій); стійко�
го розвитку економіки (експорт туристичних послуг,
зростання платежів туристичних підприємств та інших
суб'єктів господарювання на онові мультиплікатора ту�
ризму до бюджету).

7. Сутнісно�змістовною формою прояву інтеграцій�
ного розвитку є створення простору відносин в процесі
реалізації інтеграційно�дезінтеграційних взаємодій на
підставі формальних та неформальних угод, договорів,
контрактів, забезпечення організаційних засад для ре�
алізації процесів взаємодії, суб'єктів господарювання.
Здійснення інтеграційного розвитку передбачає консо�
лідацію акторів, формування консолідованих стратегій
управління спільною діяльністю та їх реалізацію через
узгодження процедур регламентування діяльності в
межах стратегічного розвитку. Реалізація функцій
інтеграційного розвитку (планування, регулювання,
координування, мотивування, контролю, інформуван�
ня, регламентування, адаптації та ін.) дозволяє здійсню�
вати трансформаційні зміни, визначати параметри інтег�
раційного розвитку та спрямовувати стратегічну пове�
дінку акторів.

8. Внутрішнє структурування простору інтеграцій�
них відносин відбувається як в межах створення балан�
су очікувань між потребами та стратегічними можли�
востями акторів, так і з урахуванням системи обмежень.
Розвиток відносин відбувається як еволюційним так і
революційним шляхом, що визначає його циклічність та
спричиняє появу певної спіралі і напряму розвитку —
вектору.

Розвиток інтеграційної взаємодії зводиться до ди�
намічних переходів між станами окремих акторів один

відносно одного та з урахуванням положення відносно
зовнішнього середовища. Відповідно актуалізується
потреба відображення формалізованої моделі процесу
розвитку інтеграційної взаємодії з урахуванням прин�
ципів системного підходу (відображення динаміки руху
у часі). Орієнтуючись же на [8, с. 95—96; 2], структуру�
вання інтеграційного розвитку {ІР} сукупності акторів
{А} на певний період часу (t [1,Т]) матиме вигляд:

ІР(t) ={A(t), ІО(A(t)), CІ(A(t)), KУ(t),
ПВ(A(t)), ФУ(РУ(t), A(t)), П(А(t)), З(А(t))} (1),

де {A(t)} — набір учасників інтеграційного розвит�
ку (акторів, суб'єктів господарювання), які інтегровані
у певний часовий період;

{ІО(A(t))} — інтеграційні обмеження окремого
учасника в певний часовий період t;

{CІ(A(t))} — правила і принципи (стратегічні імпе�
ративи) кожного учасника в певний часовий період, які
обумовлюють його стан;

{KУ(t)} — актуальні на певний часовий період t про�
цедури, системи та правила здійснення спільної діяль�
ності. До їх складу належать: правила та процедури
входження нових членів; правила вибору учасників; пра�
вила формування системи управління консолідованою
діяльністю; правила розвитку інтеграційних відносин;
правила утворення управлінських механізмів, методів і
процедур; правила розвитку укладених угод; сценарії
розвитку певних подій; вироблення управлінських
рішень та впливів; правила та сценарії мобілізації та
розподілу ресурсів; інтеграційні стратегії; принципи
взаємодії та ін.;

{ПВ(A(t))} — відбиття параметрів взаємодії учас�
ників в певний період;

{ФУ(РУ(t), A(t))} — розподіл функцій та ролей між
учасниками. Ця множина відображає проекцію сукуп�
ності для виконання дій на множину учасників (f: ФУ
→ А);

{П(А(t))}, {З(А(t))} — ресурсний потенціал та на�
явні знання кожного учасника.

Склад сукупності {ПВ (A(t))} визначає структуру
відносин на основі забезпечення балансу інтересів зас�
нованого на співвіднесенні можливостей (М), компе�
тенцій (К) і потреб (П) акторів, обмежень на їх ак�
тивність (О) і винагород за відмову від опортуністич�
ної поведінки (В) через оптимізацію розподілу (Р) вла�
ди та свободи згідно такого підпорядкування:

ПВ(A(t)) = {М(A(t)), К(A(t)), П(A(t)), О(A(t)),
В(A(t)), Р(РВ, A(t))} (2).

У такому випадку розвиток пов'язаний із складом
акторів, їх характеристиками, виконуваними функція�
ми та ролями. При зміні складу акторів відбуваються
зміни та трансформація всієї інтеграційної структури,
а отже, структура зазнає розвитку.

9. Розкриття змісту управлінської діяльності й скла�
ду задач управління інтеграційним розвитком пропо�
нується реалізовувати через дослідження зміни змісту
функцій управління на основі референтної моделі че�
рез розкриття етапів інтеграційного процесу, управлі�
нських функцій та їх результатів. Референтна модель
дозволяє розглянути інтеграційний розвиток з позиції
структурно�системного та процесного підходів як трає�
кторію взаємодії економічних суб'єктів на основі транс�
формації параметрів розвитку та відбиття простору
консолідованої діяльності (рис. 1).

Функціональне забезпечення інтеграційного розвит�
ку розкрито на основі 4�х складових підсистем: органі�
заційно�управлінської, маркетингової, фінансової та
операційної. При цьому у межах маркетингової скла�
дової виокремлено інноваційний та інформаційний ком�
понент. Особливої уваги заслуговує організаційно�уп�
равлінська складова, яка формує функціональний
профіль управління інтегрованою структурою. Реаліза�
ція організаційно�управлінської складової потребує
уточнення та поглиблення функціональних блоків
управління (інформаційно�діагностичний; планово�про�
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гностичний, організаційно�регламентуючий та конт�
рольно�адаптивний), які формують такі ієрархічні рівні
управління: корпоративний (стратегічний, визначає
стратегічну позицію сукупності учасників); бізнес�
рівень (визначає напрями розвитку конкретного еконо�
мічного суб'єкта�учасника інтеграційних процесів та
формується з урахуванням завдань та задач поперед�

нього рівня); операційний рівень (обумовлює здійснен�
ня сукупності бізнес�процесів та реалізацію субстра�
тегій кожного учасника з урахуванням вимог та поло�
жень загально корпоративної стратегії).

Позитивний ефект синергії виникає в ситуації,
коли в результаті взаємодії та погодженого розвит�
ку множини акторів згідно системного підходу рівень

Рис. 1. Референтна модель інтеграційного розвитку
Складено автором.
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невизначеності в економічних взаємодіях знижуєть�
ся:

( ) ( ) ( )nn ININIIN ...... 11 ++ p (3),
де N — ступінь невизначеності в процесі взаємодії;
І1…Іn — окремі елементи системи (актори), що

вступають у взаємодію;
n — кількість суб'єктів, які беруть участь у форму�

ванні взаємодії.
Оцінка стратегічної ефективності інтеграційної

взаємодії суб'єктів економічної діяльності здійснюєть�
ся на основі використання інструментарію системного
аналізу, який розглядає інтеграційну взаємодію як
складну багатоцільову систему, поведінка акторів у якій
визначається станами зовнішнього середовища та мо�
делюється на основі вибору альтернатив на основі кри�
теріїв прийняття рішень в умовах невизначеності.

11. Важливим напрямом реалізації концепції інтег�
раційного розвитку визначено віртуальну взаємодію
агентів, яка відбувається на основі формування мульти�
агентної віртуальної інтеграційної площини — розпод�
ільчої інформаційно�комунікаційної системи, що реалі�
зує механізми взаємодії учасників (агентів) в економіко�
інформаційному просторі та дозволяє акумулювати, об�
робляти, розподіляти, здійснювати обмін інформацією з
метою прийняття управлінських рішень на різних рівнях
ієрархічних систем управління. Архітектура зазначеної
системи має 3 рівні: сенсорний (сукупність інформації);
реалізаційний (розподільча інформаційна система, яка
дозволяє здійснювати інформаційний обмін та викорис�
тання інформації); когнітивний (розподільча база знань,
яка дозволяє акумулювати знання та передавати акто�
рам для прийняття управлінських рішень).

Концептуальна модель архітектури взаємодії агентів
в інформаційному просторі має вигляд;

ІР= {Ai , Ki , Gij } (4),
де ІР — інформаційний простір
Ai — i�тий учасник економіко�інформаційного про�

стору;
Ki — ментальна модель Ai — го учасника про на�

вколишнє середовище та власні параметри діяльності,
зафіксована в формі інформаційного ресурсу;

Gij — характер інформаційної взаємодії Ai и Aj
агентів;

i,j = 1…N, де N — кількість агентів у просторі.

ВИСНОВКИ
В умовах корінної та радикальної перебудови діло�

вих процесів під впливом глобалізації та зовнішніх транс�
формацій особливої актуальності набуває проблема роз�
роблення концептуальних засад інтеграційного розвит�
ку суб'єктів господарювання, формування бізнес�моде�
лей управління інтегрованими структурами. Обгрунто�
вано, що врахування специфічних особливостей інтегра�
ційних процесів та їх реалізація у туризмі потребує роз�
роблення новітньої концепції управління інтегрованими
суб'єктами господарювання — інтеграційного розвитку.
Сутнісно�змістовне наповнення концепції інтеграційно�
го розвитку розкрите на основі таких положень: управл�
іння з позиції дотримання системних вимог та принципів
стратегічного партнерства; врахування природи підприє�
мництва, трансформацій та змін; визначення знань та
компетентностей кючовими консолідованими ресурсами;
прийняття розвитку за конвент інтеграції; необхідність
побудови бізнес�моделей розвитку інтеграційної взає�
модії та мультиагентних систем управління знаннями;
розгляд агентів з позиції їх стратегічної ролі у забезпе�
ченні інтеграційного розвитку; пріоритет створення про�
стору взаємодії через формування організаційних засад;
управління циклічністю розвитку інтеграційних процесів;
можливість реалізації інтеграційного розвитку через
узгодження параметрів на основі управлінських функцій,
структурування простору відносин в межах досягнення
балансу очікувань, потреб, можливостей та обмежень;
забезпечення синергії інтеграційної взаємодії в умовах

невизначеності; референтна модель інтеграційного роз�
витку суб'єктів, яка дозволяє узгодити етапи, бізнес�про�
цеси та результати.

Розглянуті положення інтеграційного розвитку
суб'єктів туристичної діяльності сприятимуть удоско�
наленню управління інтегрованими утвореннями. Кон�
цепція інтеграційного розвитку буде слугувати форму�
ванню стратегій та програм інтеграційного розвитку
підприємств як механізмів та інструментарію практич�
ної реалізації її положень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток державної системи охорони здоров'я в

Україні передбачає пошук, використання, впровад�
ження нових форм і механізмів економічного та дер�
жавного управління. З одного боку, заклади охоро�
ни здоров'я мають стратегічну, економічну і соціаль�
ну значимість, тому не можуть бути приватизовані.
Але, з іншого боку, в бюджеті держави недостатньо
коштів, які можуть, у повному обсязі забезпечити їх
розвиток. Тому, останні 10—15 років у деяких краї�
нах світу та СНД, через існуючі бюджетні обмежен�
ня в медичній галузі відбулося формування якісно
нової форми діяльності, заснованої на партнерських
стосунках між державою та підприємництвом (бізне�
сом).

На нашу думку, такою формою альтернативного
розвитку медичної системи, можуть стати державно�
приватні проекти, засновані на соціально�орієнтовном
підході до роздержавлення закладів охорони здоров'я
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(ЗОЗ). Це повинно дати в рівній мірі корисні результати
для всіх зацікавлених сторін (держави, підприємцю, на�
селенню). Проте впровадження державно�приватного
партнерства (ДПП) в охорону здоров'я України йде
вкрай повільно.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам і перспективам розвитку державно�при�
ватного партнерства в системі охорони здоров'я при�
свячені роботи вітчизняних і зарубіжних вчених [1; 3;
6—9]. Однак особливості формування ДПП у сфері охо�
рони здоров'я, переваги та ризики, умови та напрямки
розвитку вивчені недостатньо. Крім того, економічні
ринково�трансформаційні процеси в Україні вимагають
удосконалення існуючої моделі державно�приватного
партнерства, особливо у розвитку у сфері охорони здо�
ров'я, що обумовлює актуальність теми та визначає її
мету.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є формування теоретичних та прак�

тичних підходів щодо бачення форм і механізмів дер�
жавно�приватного партнерства в охороні здоров'я краї�
ни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Економічну систему охорони здоров'я умовно по�

діляють на державну та приватну, яка надає медичні по�
слуги, спрямовані на збереження здоров'я населення.

Усі заклади охорони здоров'я України знаходяться
практично у рівному співвідношенні державній та при�
ватній власності — 2 до 1 відповідно. Станом на 2013 —
2013 рр. Україна були забезпечена близько 29632 зак�
ладами охорони здоров'я, з них приватної форми влас�
ності 7176 (табл. 1) [2, 5].

Але реформування сфери охорони здоров'я
збільшило чисельність закладів охорони здоров'я за
рахунок перерозподілу за рівнями надання медичної
допомоги. Найбільша кількість закладів охорони здо�
ров'я, на момент дослідження, знаходилася у Львівській,
Дніпропетровській, Івано�Франківській області — 1748,
1717 та 1606 відповідно. І якщо порівняти отримані дані,
з даними до початку реформування галузі [6, с. 34], тре�
ба зазначити що, найбільша кількість закладів була у
Київській області та м. Києві.

Чисельність населення — основна ознака, за якою
класифікують місто. Вона впливає на розмір території,
планувальну структуру, кількість та якість установ соц�
іального значення, побуту, транспорт та ін. [4, с. 4]. Тому
на кількість наданих лікувальних послуг впливає чи�
сельність населення і його щільність.

Але треба відзначити що, населені пункти України
поділяють на два види [4, с. 7]: міські (малі, середні, ве�
ликі), куди входять міста й селища міського типу, та
сільські — це селища, дачні поселення, хутори. Так, се�
ред великих населених пунктів, чисельність населення
набагато вище, ніж у сільській місцевості (рис. 1).

З наведеного рисунка, видно, що із збільшенням
кількості населення питома вага загальнодержавних
закладів охорони здоров'я у населеному пункті змен�
шується. При цьому зростає частка приватних закладів
о хорони здоров'я. Присутність значної кількості при�
ватних закладів охорони здоров'я у великих містах обу�
мовлено значною чисельністю потенційних клієнтів та
високою технологічною, кадровою забезпеченістю.
Кількість лікувально�профілактичних закладів приват�
ної медичної допомоги наведено у таблиці 2.

За період 2010—2013 рр. численність приватних ме�
дичних установ, які надають приватні послуги населен�
ню склала 7176. Найбільша кількість приватних форм
закладів охорони здоров'я зареєстровано у Дніпропет�
ровській, Луганській та Харківській області — 695, 618,
547.

Наведенні данні стосуються більшої частини місько�
го населення, однак картина забезпеченості сільського
населення лікувальними закладами дещо відрізняється.
Так, наприклад, області де найбільш велика кількість
медичних установ другого, та третього рівней допомо�
ги мають невелику кількість приватних закладів у
сільських районах. Але, цікаво відзначити, що в них з
найбільшою кількістю закладів охорони здоров'я одно�
часно відзначена найменша частка сільських жителів [8,
с. 21].

№/№ Адміністративні території
України 

Кількість ЗОЗ
усіх форм власності* 

1. Вінницька область 629 
2. Волинська область 1063
3. Дніпропетровська область 1717
4. Донецька область 1377
5. Житомирська область 1360
6. Закарпатська область 884
7. Запорізька область 834
8. Івано-Франківська область 1606
9. Київська область 1272
10. Кіровоградська область 919 
11. Луганська область 1461
12. Львівська область 1748
13. Миколаївська область 799
14. Одеська область 1132 
15. Полтавська область 1320
16. Рівненська область 1037
17. Сумська область 1187
18. Тернопільська область 1218
19. Харківська область 1562
20. Херсонська область 714
21. Хмельницька область 1503
22. Черкаська область 683
23. Чернігівська область 526 
24. Чернівецька область 1042
25. м. Київ 770

Таблиця 1. Розподіл питомої ваги закладів охорони здоров'я усіх форм власності України

Примітка: *Згідно даним Державного комітету статистики та МОЗ України [2; 5].

64,30% 57,50% 52,50%

35,70% 42,50% 47,50%

0,00%

50,00%
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150,00%

Малі Середні Великі та інш.

Державна Частна

Рис. 1. Розподіл закладів охорони здоров'я різних форм власності за групами населених пунктів, %



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 3/201550

Особливої уваги заслуговує специфіка розподілу
питомої ваги закладів охорони здоров'я різних форм
власності за видами діяльності (рис. 2).

Понад 60 % закладів охорони здоров'я України на�
лежать до державної форми власності. Однак для при�
ватних власників найбільший інтерес представляють
амбулаторії і поліклініки, де проходить значна кількість
пацієнтів, а час, відведений на їх обслуговування, наба�
гато менше, ніж у стаціонарах. Не дивно, що в обласних
центрах, особливо висока частка комерційних структур
(діагностичних), з одного боку, і поліклінічних закладів
— з іншого, причому ці дві частини, тісно взаємопов'я�
зані.

Ми вважаємо, що успішне реформування системи
охорони здоров'я має бути економічно обгрунтованим
і раціональним, де інтереси державного сектора поєдну�
валися з приватним, на нових принципах взаємодії та
конкуренції. Одним з альтернативних напрямів, на нашу
думку, стане державно�приватне партнерство.

Визначення державно�приватного партнерства
(ДПП) дано в Законі України "Про Державно�приватне
партнерство" від 01.07.2010р. № 2404�VI, з доповнен�
нями і уточненнями, а також низкі наказів МОЗ Украї�
ни. Згідно з якими ДПП визначає організаційно�правові
засади взаємодії державних організацій з приватними
партнерами в галузі на засадах взаємних інтересів на
договірній основі.

Однак єдиного підходу і, відповідно, розуміння
ДПП навіть у тих країнах, де воно зародилося і роз�

вивається успішно, досі не склалося. Серед спец�
іалістів немає єдиної думки про те, які форми взає�
модії влади і бізнесу прямо чи опосередковано відно�
сяться до ДПП у сфері охорони здоров'я. У надру�
кованій літературі, в більшій мірі розглядаються ва�
ріанти не тільки економічного, політичного, куль�
турного та інших форм співробітництва державних
та бізнесових структур [3, с.5].

До завдання даного дослідження не входить де�
тальний термінологічний аналіз. Тому відзначимо
слідом за авторами [3; 5], що під державно�приват�
ним партнерством ми будемо розуміти взаємовигід�
ну середньо термінову — або довгострокову співпра�
цю між державою, бюджетними ЗОЗ та приватними
організаціями, що реалізується в різних формах
власності на основі трастових договорів і ставить
своєю метою вирішення політичних і суспільно зна�
чущих завдань на державному рівнях.

Про переваги використання ДПП в сфері охорони
здоров'я говорить той факт, що у Великобританії,
Бельгії, Фінляндії та деяких інших країнах більшість
медичних проектів реалізуються на умовах державно�
приватного партнерства. Основними напрямками інве�
стицій стають: будівництво медичних об'єктів, впровад�
ження IT�технологій, розробка і виробництво нових
видів медичного обладнання і т.п. [9, с. 23].

Механізм державно�приватного партнерства дозво�
ляє об'єднати ресурси (зокрема фінансові) приватного
та державного сектору, зберегти власність держави на

№/№ Адміністративні території 
України 

Кількість ЗОЗ
приватної 
форми 

власності* 
1.  Вінницька область 178
2.  Волинська область 98
3.  Дніпропетровська область 695 
4.  Донецька область 250
5.  Житомирська область 187
6.  Закарпатська область 273
7.  Запорізька область 162 
8.  Івано-Франківська область 256
9.  Київська область 215
10.  Кіровоградська область 148
11.  Луганська область 618 
12.  Львівська область 392
13.  Миколаївська область 198
14.  Одеська область 118
15.  Полтавська область 233 
16.  Рівненська область 184
17.  Сумська область 351
18.  Тернопільська область 189
19.  Харківська область 547 
20.  Херсонська область 137
21.  Хмельницька область 287
22.  Черкаська область 471
23.  Чернігівська область 68 
24.  Чернівецька область 115
25.  м. Київ 407

Таблиця 2. Заклади охорони здоров'я приватної власності за адміністративними територіями України

Примітка: * згідно даним Державного комітету статистики та МОЗ України [2, 5].
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Рис. 2. Співвідношення закладів охорони здоров'я різних форм власності за видами діяльності [2; 5; 7]
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значущі інфраструктурні об'єкти сфери охорони здо�
ров'я, запровадити сучасні технології, які використову�
ються приватними структурами, в практичну діяльність
закладів охорони здоров'я [6, с. 58]. Фактично викори�
стання ДПП можна розглядати як соціально — обгрун�
товану форму роздержавлення закладів охорони здо�
ров'я, що дозволить підвищити якість і збільшити асор�
тименти медичних послуг.

Переваги використання ДПП у сфері охорони здо�
ров'я полягають у тому, що державно�приватне парт�
нерство забезпечить:

— здійснювання державного контролю;
— направлення інвестицій на розвиток соціальної

інфраструктури, у т.ч. ЗОЗ;
— забезпечувати приватному інвестору широкі мож�

ливості для участі в управлінні медичними проектами,
ніж при виконанні державного замовлення;

— довгостроковий трастовий характер;
— розподіл ризиків між партнерами [1, с. 37].
За такої реалізації ДПП у сфері охорони здоро�

в'я, держава буде домінуючим суб'єктом, з одного
боку, воно визначить "правила гри", а з іншого — його
участь у проекті визначається необхідністю вирішен�
ня важливих соціально�економічних завдань, тобто
бюджетне фінансування зберігається, а матеріальна
власність на засоби виробництва передається у кори�
стування колективам лікарень. При цьому для того,
щоб зацікавити приватного інвестора в участі у тако�
му проекті, державний партнер повинен забезпечити
йому певну вигоду, а також взяти на себе частину ри�
зиків [7, с. 40].

Спробуємо перерахувати переваги, які дасть дер�
жавно�приватне партнерство для державної охорони
здоров'я:

— залучення значних обсягів недержавного фінан�
сування в об'єкти державного значення, а відповідно
істотне скорочення державних витрат на утримання та
експлуатацію об'єктів інфраструктури;

— розподіл ризиків між державою і приватними
інвесторами;

— забезпечення економічно ефективного управлін�
ня ЗОЗ шляхом часткової передачі управлінських
функцій приватному інвестору;

— залучення сучасних, високоефективних техно�
логій у розвиток закладів охорони здоров'я;

— підвищення якості медичної допомоги та рівня ме�
неджменту надання медичної допомоги.

Для підприємництва державно�приватне партнер�
ство дає:

— доступ до державної сфері економіки;
— можливість отримання і використання прямої

державної підтримки;
— сприятливі умови для довготривалого розміщен�

ня інвестицій під взаємовлаштовуючи гарантії;
— використання передового зарубіжного досвіду з

питань інноваційного економічного досвіду [9, с. 36].
Привабливістю ДПП для населення стане:
— оптимальний розподіл податкових надходжень,

що дасть ефективне рішення соціальних проблем;
— ефективне управління об'єктами державно�при�

ватного партнерства і, як наслідок, підвищення якості
їх медичної допомоги;

— забезпечення оптимального співвідношення "ціна
— якість" для пацієнтів;

— можливість отримання позитивного ефекту в по�
кращенні медіко�демографичної ситуації.

ВИСНОВОК
Механізми і форми державно�приватного парт�

нерства в сфері медицини можна визначити як форму
об'єднання державних і приватних інвестицій з органі�
зацією спільного управління, націлену на рішення важ�
ливих державних завдань соціально�економічної по�
літики в охороні здоров'я, що дозволяє забезпечити

підвищення ефективності вкладень капіталу у здоров'ї
населення за рахунок поділу ризиків і більш ефектив�
ного використання ресурсів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Засновник грунтознавства В.В. Докучаєв головним і ос�

новним фактором оцінки земель вважав ті природні якості,
які визначають її родючість, а саме: потужність гумусово�
го горизонту, його фізико�хімічні властивості, поглиналь�
ну здатність тощо. У кожній з перелічених груп властиво�
стей показники кращого грунту приймались за 100 балів
(еталон) і на цій основі визначався бал для інших грунтів.
Наразі такої бальної оцінки потребують і рекультивовані
землі, кількість яких в Україні щорічно збільшується на де�
сятки тисяч гектарів [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Необхідність економічної оцінки таких техногенних

новоутворень обговорювали ще у 80�х роках минулого сто�
ліття науковці Дніпропетровського аграрно�економічно�
го університету (тоді сільськогосподарського інституту)
В.Я. Олійник [4], О.О. Колбасін [2], О.І. Кузнєцов [3]. Вони
й запропонували проводити оцінку земель, які вилучають�
ся для видобутку корисних копалин, та земель, які підля�
гають рекультивації. Ми поділяємо погляди науковців, ос�
кільки бонітування рекультивованих земель — це їх інвен�
таризація з призначенням певної кількості балів, які роз�
раховуються за якісними властивостями відновлених зе�
мель порівняно з зональними грунтами. У такому випадку
бонітування є основою земельного кадастру рекультиво�
ваної площі, який передбачає її кількісний і якісний облік.
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Бонітування рекультивованих земель розглядається як їх інвентаризація з призначенням певної

кількості балів порівняно із зональними грунтами, які оцінюються у 100 балів. Доведено, що в умовах

техногенного середовища за еталон треба брати середній показник, насамперед, вміст гумусу в орному

шарі непорушених староорних грунтів за місцем створення штучних. Рекультивовані землі з балом 40 і
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взаємопов'язано впливають на продуктивність праці в землеробстві.

Appraisal of reclaimed lands are seen as their inventory with the appointment of a certain number of points

compared with the zonal soils, which are valued at 100 points. It is proved that in the conditions of anthropogenic

environment the average index should be taken as the standard, above all, the content of humus in the topsoil of

undisturbed old and arable soils instead of artificially created lands. Reclaimed land that have scores of 40 and

above are suitable for growing crops, with a score of 40 to 20 — suitable for grasslands, forest and fruit trees, with

a score of at least 20 should be used to create recreational areas, sports ground and more. Bonitation reclaimed

land makes it possible to determine their productive capacity. Natural and acquired properties such lands both

interconnected affect productivity in agriculture.
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Сутність кількісного обліку земельного кадастру ре�
культивованих земель має критися у визначенні загальної
кількості відновлених земель із розподілом їх на ріллю,
сінокоси, сади, лісонасадження тощо.

За якісного обліку рекультивована земля повинна роз�
глядатися "по�докучаєвськи", як тіло. Природно�техноген�
не, але тіло, створене людиною з певним рівнем родючості,
що може бути і засобом виробництва, і продуктом праці.
При цьому має визначатися фактична і потенційна про�
дуктивність окремо кожної рекультивованої ділянки і в
цілому всієї відновленої площі.

Слушним є і те, що бонітування рекультивованих зе�
мель з різними фізико�хімічними властивостями дозволяє
розрахувати планову врожайність сільськогосподарських
культур, виявити потребу в добривах, спроектувати відпо�
відну для цих умов сівозміну, агротехніку і т.д.

Як критерій оцінки рекультивованих земель необхідно
приймати їх окремі властивості, що набуті ними під час
проведення гірничотехнічного етапу рекультивації та по�
дальшої меліорації. Безсумнівно, оптимальним є застосу�
вання декількох їхніх якісних показників, що суттєво впли�
вають на розвиток рослин, тобто визначають рівень родю�
чості землі.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — обгрунтування і розробка теоретичних

положень і практичних рекомендацій щодо бального ме�
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тоду оцінки рекультивованих земель степового При�
дніпров'я.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На рекультивованих землях реальну оцінку рівня ро�
дючості надає насамперед вміст гумусу. Це довела прак�
тика, оскільки та сама ділянка може бути придатною для
вирощування однієї культури і зовсім не придатною для
вирощування іншої. Наголосимо, якщо відновлена ділян�
ка кар'єру покрита шаром чорноземної маси, то на ній
можна вирощувати навіть культури, які вимогливі до грун�
тового середовища. Це підтвердили багаторічні польові
дослідження [5].

Отже, головним критерієм оцінки відновленої ділян�
ки в умовах техногенного середовища є вміст гумусу. Не
менш вадливим має бути реакція грунтового розчину, ос�
кільки розкривні гірські породи, що виносяться на "ден�
ну" поверхню, іноді мають лужну або кислу реакцію і по�
требують хімічної меліорації.

Зазначимо, що в умовах степового Придніпров'я при�
родні чорноземи мають нейтральну реакцію, яка збері�
гається і на рекультивованих землях, що покриті родючим
шаром чорноземної маси.

З огляду на викладене, пропонуємо орний шар рекуль�
тивованих земель оцінювати за бальною системою з ура�
хуванням показника вмісту гумусу використовуючи фор�
мулу:

 

В
АБ 100⋅

= (1),

де Б — бал рекультивованої ділянки; А — показник
вмісту гумусу в орному шарі ділянки, %; В — значення цьо�
го самого показника у грунті, який приймається за 100
балів.

В умовах Нікопольського марганцеворудного басей�
ну здебільшого сформувалися південні чорноземи з умі�
стом гумусу 3,5—4,0 %. За результатами наших агро�
хімічних аналізів вміст гумусу на сусідніх староорних зем�
лях у середньому дорівнює 3,9 %.

Під час селективної (розділь�
ної) виїмки верхнього (гумусово�
го) горизонту відбувається його
розубожіння і гумусовий показ�
ник зменшується (таблиця).
Підкреслимо, чим потужніший
шар нанесеної на породу маси
чорнозему, тим вище показник
умісту гумусу, який, зазвичай,
ніколи не перевищує природного
значення.

На півдні України вміст гуму�
су в орному шарі зменшується.
Наприклад, в умовах Камиш�Бу�
рунського залізорудного комбі�
нату природа сформувала темно�
каштанові грунти і наділила їх гу�
мусом, середній показник яких
складає 2,5—3,0 %.

За 100 балів взято вміст гуму�
су: в чорноземі південному серед�
ньосуглинковому староорному
поблизу м. Орджонікідзе, в чор�
ноземі звичайному середньосуг�
линковому староорному поблизу
м. Вільногірськ і м. Павлоград у
Дніпропетровській області; в ста�
роорному темно�каштановому
грунті поблизу м. Керч АР Крим.

На відміну від південних
грунтів,  у Павлоградському
районі Дніпропетровської об�
ласті природа створила багаті
на живильні речовини звичайні
чорноземи з гумусом складає
4,0—4,5 %.

Під час бонітування основних
типів штучних грунтів на про�
відних гірничорудних підприєм�

ствах степового за еталон взято середній показник умісту
гумусу в непорушених староорних грунтах (H сер.) за
місцем створення штучних (табл. 1).

Економічні розрахунки показали, що рекультивовані
землі, які мають бал 40 і вище (гумусу близько 2 % і більше)
придатні для вирощування багатьох сільськогосподарсь�
ких культур. Ті землі, що мають бал від 40 до 20, — при�
датні для сінокосів, лісових і плодово�ягідних насаджень.
Землі з еколого�економічним балом менше 20 повинні ви�
користовуватися для створення рекреаційних зон,
спортивних майданчиків, дачних масивів, мисливських
угідь тощо.

Зменшення потужності родючого шару, відомо, су�
проводжується зниженням еколого�економічного балу.
Зазвичай, це ті типи грунтів, що не мають чорноземного
покриву. Але вони є потенційно родючими, їх (в окремих
випадках) можна залучати до сільськогосподарського ви�
робництва. Це лесоподібні суглинки, суміш лесоподібних
суглинків з древньоалювіальними пісками, сіро�зелені і чер�
воно�бурі глини, на яких добре зростають бобові рослини.
На таких породах, як свідчать результати багаторічних по�
льових досліджень [6], можна отримувати високі і стабільні
врожаї багатокомпонентних травосумішей, якщо врахува�
ти ступінь відповідності біологічних особливостей рослин�
ності екологічним умовам техногенного середовища. Але в
будь�якому випадку показник бальної оцінки знижується
внаслідок втрат маси гумусового горизонту, його розубо�
жіння, зменшення потужності шару родючого чорнозему,
незадовільного планування поверхні відвалів та окультурен�
ня орного шару. Саме ці факти зашкоджують використан�
ню рекультивованих земель у сільськогосподарському ви�
робництві на тому рівні, на якому вони були задіяні раніше.
Тому ми пропонуємо визначати ціну 1 бала для земель:

непорушених Цн = 
Бн
Вн  (2),

відновлених Цв = 
Бв
Вв  (3),

де В
н
, В

в
 — вартість річної валової продукції з 1 га

відповідно непорушених сільськогосподарських угідь та

Таблиця 1. Бонітування основних типів рекультивованих земель*
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1. Лесоподібні суглинки. 
2. Суміш лесоподібних суглинків і  
 древньоалювіальних пісків. 
3. Червоно-бурий суглинок. 
4. Червоно-бура глина. 
5. Сіро-зелена глина. 
6. Лесоподібні суглинки + 20 см маси чорнозему. 
7. Лесоподібні суглинки + 30 см маси чорнозему. 
8. Лесоподібні суглинки + 40 см маси чорнозему. 
9. Лесоподібні суглинки + 50 см маси чорнозему. 
10. Сіро-зелена глина + 50 см маси чорнозему 
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3,3 
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1. Технічна суміш гірських порід. 
2. Технічна суміш гірських порід + 30 см маси  
 чорнозему. 
3. Технічна суміш гірських порід + 50 см маси  
 чорнозему. 
4. Технічна суміш гірських порід + 80 см маси  
 чорнозему 
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1. Шахтна порода. 
2. Шахтна порода + 30 см маси чорнозему. 
3. Шахтна порода + 50 см маси чорнозему. 
4. Шахтна порода + 70 см маси чорнозему. 
5. Шахтна порода + 50 см лесоподібного  
 суглинку + 30 см маси чорнозему. 
6. Шахтна порода + 50 см лесоподібного  
 суглинку + 50 см маси чорнозему. 
7. Шахтна порода + 50 см лесоподібного 
 суглинку + 70 см маси чорнозему 

0,1
1,9 
2,3 
2,6 
 
2,8 
 
3,1 
 
3,6 
H сер.= 4,3 % 

2,3
44,2 
53,5 
60,5 
 
65,1 
 
72,1 
 
83,7 
 

За 100 балів взято вміст гумусу: в чорноземі південному середньосуглинковому староорному поблизу 
м. Орджонікідзе, в чорноземі звичайному середньосуглинковому староорному поблизу м. Вільногірськ  
і м. Павлоград у Дніпропетровській області; в староорному темно-каштановому грунті поблизу м. Керч АР Крим 
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відновлених земель в середньому за останні 10 років, грн.;
Б

н
 і Б

в
 — бонітет відповідно непорушених і відновлених

земель, бал.
Однак відзначимо, що майбутня якість рекультивова�

ної ділянки обумовлюється технологічною схемою рекуль�
тивації. Наприклад, на кар'єрах Орджонікідзевського
гірничо�збагачувального комбінату рекультивація пору�
шених земель здійснюється за чотирма схемами. Перша —
природний шар чорнозему знімається скреперами, пере�
дається системою конвеєрів на сплановану поверхню
відвалу і складується в бурти висотою 8—10 м. Після за�
вершення просадних явищ маса чорнозему розтягується
крокуючими екскаваторами, скреперами або бульдозера�
ми по поверхні відвалу. Саме в цей час і відбувається розу�
божіння чорнозему, що суттєво знижує вміст гумусу. Далі
формуються грунти з насипним шаром чорнозему 20—
40 см. На нашу думку, саме вони оцінюються не менш
як 40 балами і придатні для ведення сільськогосподарсь�
кого виробництва.

За другою технологічною схемою відновлення пору�
шених земель проводиться крокуючими та роторними ек�
скаваторами. У цьому випадку бонітет грунтів сягає 50
балів і більше. Це вже добротні землі.

Третя технологічна схема передбачає зняття чорнозе�
му та потенційно родючих суглинків механічними лопата�
ми й крокуючими екскаваторами, навантаження на авто�
самоскиди, що перевозять ці породи на сплановану повер�
хню відвалу. Планування чорнозему і потенційно родю�
чих суглинків здійснюється за допомогою бульдозерів. Бо�
нітет створених у такий спосіб грунтів становить близько
20 балів. На них добре зростають багатокомпонентні
квітучі травосуміші, що використовуються як сінокоси та
бджолині угіддя.

Четверта схема — знімання і укладання чорнозему, по�
тенційно родючих суглинків здійснюється нарізно, без
змішування порід, з дотриманням усіх агротехнічних ви�
мог. Порівняно з іншими схемами чорноземна маса втра�
чає менше гумусу. Відповідно і якість земель буде вища, а
бал бонітету наближатиметься до показника еталона. Такі
штучні грунти готуються для вирощування цінних висо�
коврожайних культур, дуже вимогливих до фізико�
хімічних властивостей орної товщі.

Отже, для реальної еколого�економічної оцінки ре�
культивації порушених земель бальна система є найпри�
датнішою; буде доречним урахування й інших основних
елементів живлення, зокрема азоту, фосфору і калію.

Оскільки в матеріалах грунтових досліджень вміст гу�
мусу, азоту, фосфору, калію, будь�якого іншого елемента
надається у відсотках, то розрахунки вмісту валових за�
пасів цих елементів здійснюють за формулою

 

100
10000 вщаЗ ⋅⋅⋅

= (4),

де З — запаси, скажімо, гумусу, т/га; а — потужність
досліджуваного шару грунту, м; щ — щільність грунту у
шарі, г/см3; в — вміст гумусу , %.

В агрономії, як правило, використовують рухомі фор�
ми живильних речовин. У такому випадку використовують
формулу

З = а . 10000 . щ . в (5),
де З — запаси азоту, фосфору чи калію, кг/га; в — вміст

азоту, будь�якого іншого елемента, кг/га.
Зауважимо, при бонітуванні треба передусім пам'ята�

ти, що рекультивовані землі — це біокосне тіло, створене
людиною з природних матеріалів. Воно характеризується
своїми специфічними фізико�хімічними властивостями,
навіть в окремому шарі товщі грунту. Причому основним
показником тут виступає родючість, яка одночасно містить
в собі ознаки природних властивостей і властивостей, що
надані їй людиною шляхом проведення агротехнічних і ме�
ліоративних заходів. Саме тому рекультивовані землі вис�
тупають як ще мало досліджений засіб виробництва, пред�
мет і продукт праці. І бальна оцінка техногенних новоут�
ворень дозволить визначити фактичну і потенційну про�
дуктивність як кожної окремо взятої відновленої ділян�
ки, так і в цілому всієї території відпрацьованого кар'єру.

Такий облік дає можливість розробити конкретні за�
ходи, що сприяють підвищенню продуктивності відновле�
них угідь у будь�яких цілях: рілля, сінокоси, лісові насад�
ження, рекреаційні зони тощо. Через це бонітування

відновлених грунтів має бути основою для вибору напря�
му їхнього подальшого використання, для планування ка�
піталовкладень, пов'язаних з підвищенням рівня родючості
таких техногенних новоутворень.

Саме бонітування рекультивованих земель дозволяє
оцінити ефективність агротехнічних та меліоративних за�
ходів, що є надзвичайно важливим з екологічної і економ�
ічної точок зору.

ВИСНОВКИ
1. Бонітування рекультивованих земель — це їх інвен�

таризація з призначенням певної кількості балів, які виз�
начаються за якісними властивостями порівняно із зональ�
ними грунтами.

2. В умовах техногенного середовища степового При�
дніпров'я найважливішим критерієм оцінки відновленої
ділянки за бальною системою є вміст гумусу. Зменшення
потужності родючого шару супроводжується зниженням
еколого�економічного бала.

3. Рекультивовані землі, які мають бал 40 і вище, при�
датні для вирощування майже всіх сільськогосподарських
культур, від 40 до 20 — сінокосів, лісових і плодово�ягід�
них насаджень, нижче 20 — для створення рекреаційних
зон, спортивних майданчиків, дачних масивів тощо.

4. Бонітування рекультивованих земель є єдиним про�
цесом визначення їх продуктивної здатності. Природні і
придбані властивості отриманих новоутворень одночасно
і взаємопов'язано впливають на продуктивність праці в
землеробстві на таких землях.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні умови глобалізації економічних процесів та зро�

стання конкуренції зумовили широке визнання стратегіч�
ного мислення як єдиного правильного підходу до управлі�
ння економічними системами.

Зростання національної економіки в умовах глобалізації
можливе за умов прийняття стратегічного орієнтиру, спря�
мованого на підвищення ефективності використання ре�
сурсів, інтелектуального капіталу та новітніх технологій.
Для цього мають бути створені передумови інвестиційної
привабливості національної економіки. При цьому питан�
ня, які пов'язані з якістю життя населення та природоохо�
ронною діяльністю, не повинні займати другорядну пози�
цію. Для ефективної реалізації планів, програм та заходів
необхідна державна стратегія збалансованого розвитку на�
ціональної економіки, розробка якої потребує використан�
ня системного підходу з урахуванням накопиченого досві�
ду відомих наукових шкіл.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

З другої половини минулого століття питанням страте�
гічного управління і планування почали приділяти увагу
багато вчених провідних країн світу. Концепцію стратегії з
першими визначеннями основних положень стратегічного
планування вперше було розроблено відомими вченими
А. Чандлером, К. Ендрюсом, І. Ансоффом, М. Портером.

Питання створення і реалізації стратегії вважаються
складними процесами, оскільки в сучасних економічних
умовах необхідні інструменти корегування рішень та
відповідні механізми адаптації до динамічних змін зовніш�
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нього та внутрішнього середовища. Тому в останній час про�
блемам розробки стратегій розвитку на рівні підприємств,
регіонів, а також окремих галузей економіки приділяється
все більше уваги з боку відомих науковців різних держав.

Значний внесок у розвиток теорії та практики стратег�
ічного управління здійснено такими відомими вченими, як
І. Ансофф, О. Віханський, Дж. Коул, М. Мескон, Р.
Мінзберг, М. Портер, К. Ендрюс, Г. Хемел, А. Томпсон, А.
Стрікленд, Р. Фатхутдінов, А. Шенделл та ін.

Особливої уваги набувають питання розробки стратегії,
спрямованої на забезпечення сталого розвитку національ�
ного господарства. Вирішення цих важливих питань потре�
бує подальшого дослідження.

Постановка завдання полягає в узагальненні концепту�
альних підходів до визначення стратегій з дослідженням їх
сутності та виокремленням особливостей щодо формуван�
ня стратегії, спрямованої на забезпечення сталого розвит�
ку національного господарства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Існують декілька концепцій та підходів до визначення

сутності стратегії. Автори роботи [1] вважають, що у су�
часній літературі мають місце дві основні концепції стра�
тегії: філософська та організаційно�управлінська. Філо�
софська концепція акцентує увагу на визначенні напряму
розвитку організації. Відповідно до організаційно�управлі�
нської концепції, стратегію пов'язують з конкурентними
діями, заходами та методами здійснення стратегічної діяль�
ності та взагалі розглядають стратегію у вигляді довгост�
рокової ідеї діяльності організації з урахуванням способів
досягнення цілей.
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Однак маємо зазначити, що зміст поняття стратегії
змінювався під впливом економічного розвитку суспільства.
Ототожнення стратегії із засобом досягнення цілей слід
віднести взагалі до класичного підходу щодо визначення
стратегії. За цим підходом стратегія охоплює процес ціле�
утворення та вважається засобом координації цілей.

Поряд з класичним підходом, враховуючи головний ак�
цент, на який звертають увагу вченні при формулюванні по�
няття стратегії, можна виокремити наступні концептуальні
підходи (табл. 1).

Підгрунтя цих підходів складають результати подаль�
ших досліджень вчених при вирішенні питань розробки ме�
тодів та засобів щодо досягнення стратегічних цілей. Зок�
рема вчені звертають увагу на необхідність проведення ана�
лізу, вивчення та встановлення взаємозв'язків. Саме су�
купність визначень стратегій, в яких зазначено необхідність
встановлення взаємозв'язків між різними складовими доз�
воляє виокремити другий концептуальний підхід.

Визначення взаємозв'язків безумовно слід розглядати
основою прийняття рішень. Розуміння стратегій, яке пов'я�
зане з набором правил прийняття рішень щодо забезпечен�
ня збалансованості діяльності як у зовнішньому, так і у внут�
рішньому середовищі, надає підставу зазначити формуван�
ня на основі подальших досліджень Г. Мінцберга, І. Ансоф�
фа, М. Портера третього концептуального підходу.

І. Ансофф вважав доцільним розгляд базових стратегій
за рівнем прийняття стратегічних рішень. Рівні стратегії по�
в'язані з галузями застосування, для яких вони формують�
ся та утворюють свого роду ієрархію. Доцільним є виділен�
ня рівнів формування стратегій з зазначенням основних зав�
дань (табл. 2).

А. Томпсон та А. Стрікленд також пропонують [5, с. 73]
виділяти чотири види стратегій у вигляді "піраміди стра�
тегій" з відповідними стратегічними рівнями та рівнями
відповідальності. Вчені пропонують корпоративну страте�
гію для підприємств і компаній у цілому; бізнес�стратегію
— для окремої бізнес�одиниці; функціональну стратегію —
для функціонального напряму діяльності підприємства; опе�
раційну стратегію — для структурних одиниць підприєм�
ства. При цьому верхнім рівнем вони пропонують вважати
бізнес�стратегію, тому що саме на цьому рівні
визначається, як конкурувати у кожній галузі
та яку стратегію розробляти тощо. До функ�
ціональної стратегії відносять стратегії мар�
кетингу, фінансів, виробництва, досліджень
і розробок, організаційних змін, соціальну та
екологічну стратегії [5; 6; 7].

І. Ансофф описує стратегію як су�
купність правил для прийняття рішень з ме�
тою забезпечення стійкого зростання і роз�
витку підприємства, виокремлюючи дві гру�
пи правил: правила взаємовідносин підприє�
мства із зовнішнім середовищем і правила

встановлення рівноваги між власними внутрішніми змінни�
ми [7]. При цьому перше правило вчений пов'язує зі страте�
гією бізнесу, а друге — з організаційною концепцією.

У теорії стратегічного управління слід звернути увагу
на існування декількох підходів до процесу формування
стратегії, а також стилів стратегічного управління. Основи
концептуальних підходів до процесу формування стратегії
були сформовані класиками теорії стратегічного плануван�
ня І. Ансоффом, А. Чандлером та К. Ендрюсом та згрупо�
вані надалі Ричардсоном до основних чотирьох підходів. У
таблиці 3 надамо порівняння цих підходів з визначенням їх
сутності або головної концепції.

Аналіз цих підходів з урахуванням думок провідних
фахівців дозволяє засвідчити, що коли відсутні профе�
сіонали в галузі стратегічного планування, зокрема на рівні
верхнього ешелону влади, то перший і другий підходи не
будуть ефективними. Другий підхід у порівнянні з першим
підходом взагалі вважають більш деструктивним, ніж кон�
структивним. Використання третього підходу, в основу яко�
го покладено досвід та інтуїцію вищого керівництва, в умо�
вах мінливого середовища також не має дійсних підстав
щодо швидкого, якісного та адекватного реагування на такі
умови.

Х. Мінтцберг розрізняє наступні вісім стилів стратегіч�
ного управління та вважає, що стилі стратегічного управлі�
ння визначаються більшою мірою типом середовища. Вчені
вважають [4; 13], що в умовах стабільності економічного
розвитку найбільш ефективним буде "плановий" тип, а в
умовах нестабільності — "парашут" або "процес". Визначи�
мо сутність кожного стилю стратегічного управління (табл.
4).

У сучасних умовах ринкової економіки, коли економічні
системи мають різний рівень адаптації до зовнішнього се�
редовища, важливим стратегічним питанням залишається
визначення умов сталого розвитку. Зазначимо, що страте�
гія зростання перше детально була розроблена І. Ансоф�
фом, що дозволило вченому побудувати модель зростання
фірми з п'яти етапів: стадія планування, початкова стадія,
стадії проникнення, прискорене зростання, перехідна ста�
дія.

Таблиця 2. Стратегії основних рівнів ієрархії

Стратегія Рівень формування Основні завдання
Корпоративна 
(портфельна) стратегія 

на рівні вищих 
посадових осіб  

визначення пріоритетів у
розміщенні ресурсів і капіталу 

Стратегія бізнесу
(ділова стратегія) 

на рівні начальників 
підрозділів і менеджерів  

визначення пріоритетних видів 
продукції та технологій 

Функціональна 
стратегія 
 

на рівні начальників 
функціональних 
підрозділів 

виконання плану щодо 
підтримки функціональних цілей 

Операційна стратегія на рівні операційних 
підрозділів та 
виробничих відділів 

виконання операційних планів 

Таблиця 1. Концептуальні підходи до формулювання терміну "стратегія"

Автор Сутність терміну «стратегія»
У відповідності до класичного підходу – ототожнення стратегії із засобом досягнення цілей 

А. Чандлер [2] розглядає стратегію як визначення основних довгострокових цілей і орієнтирів підприємства, 
визначення курсу дій і розподілу ресурсів, необхідних щодо їх досягнення 

Б. Карлофф [3] визначає стратегію як узагальнюючу модель дій, необхідних для досягнення встановлених 
цілей шляхом координації і розподілу ресурсів компанії  

Д. Куінн [4] визначає стратегію як план, що інтегрує основні організаційні цілі, політику та дії, які можна 
об’єднувати в єдине ціле  

А. Томпсон, 
А. Стрікленд [5] 

визначають стратегію як сукупність всіх управляючих дій, що сприяють досягненню цілей 

І. Ансофф [6] визначає стратегію у вигляді засобів досягнення цілей, але не самі цілі  

Дж. Коул [8] під стратегією розуміє фундаментальні цілі організації, шляхи їх досягнення при 
використанні необхідних ресурсів  

Р.А. Фатхутдінов [9] визначає стратегію у вигляді сукупності дій організації з досягнення поставлених цілей 
У відповідності до другого концептуального підходу передбачено проведення аналізу та визначення взаємозв’язків 

М. Портер [10] стратегія – це позиціонування організації щодо галузевого середовища. Вчений розглядає 
стратегію як аналіз внутрішніх процесів та взаємодій між різними складовими організації  

А. Шенделл [11] стратегія – визначення (встановлення) зв’язків організації з її оточенням  
М. Мескон [12] стратегія – напрям розвитку організації, що передбачає зміну її параметрів  

Г. Мінзберг [13] стратегія – план, маневри, схеми, положення і перспектива, які є ланкою між суб’єктом 
господарювання і оточенням  

У відповідності до третього концептуального підходу, розуміння стратегії пов’язане з набором правил прийняття 
рішень 

Г. Минцберг [4] з’ясовано, що стратегія є не тільки планом, а також комплексом рішень та дій 
І. Ансофф [7] зазначено, що стратегія є одним з декількох наборів правил прийняття рішення  
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Еталонні стратегії розвитку бізнесу відображають чо�
тири різні підходи до зростання і пов'язані зі зміною стану
одного або декількох компонентів: продукту, ринку, галузі,
положення підприємства усередині галузі, технології.
Найбільш поширені чотири групи стратегій: інтенсивного
зростання, інтеграційного зростання, диверсифікаційного
зростання та скорочення [15].

У ході конструювання стратегії росту фірми Ф. Кот�
лер виділяє [14, с. 53] три рівні аналізу при розробці стра�
тегії та говорить про визначення можливостей інтенсив�
ного росту, інтеграційного росту та диверсифікаційного
росту. При цьому можливості інтенсивного росту вчений
пов'язує з можливостями, якими може скористатися при
нинішніх масштабах діяльності; можливості інтеграційно�
го зростання — з можливостями інтеграції з іншими еле�
ментами галузі та можливості диверсифікаційного зрос�
тання — з можливостями галузі, що відкриваються за її
межами.

Проведений аналіз дозволяє засвідчити, що існуюча кла�
сифікація підходів до стратегічного планування та управлі�
ння носять чисто теоретичний характер. Сучасний період

ринкової трансформації економіки потребує використан�
ня системного підходу до формування стратегії, спрямова�
ної на забезпечення сталого розвитку національної еконо�
міки.

Аналіз літератури зі стратегічного управління, а також
закордонного досвіду показав, що процес формування стра�
тегії залежить від багатьох факторів, серед яких основни�
ми можна виділити наступні (табл. 5).

Проведений аналіз визначених груп свідчить, що кож�
ний з цих факторів потребує постійної діагностики, тому
що кожен з них може представляти як загрозу, так і нову
можливість з позиції забезпечення сталого розвитку націо�
нальної економіки.

Стратегія забезпечення сталого розвитку національно�
го господарства — це впорядкована в часі система визна�
чення пріоритетних напрямків розвитку за рахунок вико�
ристання комплексу засобів, правил, прийомів, інструментів
та аналітичних методів, спрямованих на забезпечення зба�
лансованого розвитку національного господарства за еко�
номічними, соціальними та екологічними складовими. Стра�
тегія має бути комплексною, побудованою за ієрархічним

Стилі стратегічного 
управління Сутність стилю стратегічного управління 

Плановий  
(Planning) 

Керівництво встановлює точні цілі та складає формальні плани (як засіб їх реалізації) 
для кожного нижчого рівня. Контроль здійснюється вищим керівництвом шляхом 
порівняння фактичних результатів з плановими завданнями 

Антрепренерський 
(Entreepreneurial) 

Стратегія знаходиться під персональним контролем лідера-менеджера і реалізується під 
його одноосібним керівництвом 

Ідеологічний 
(Ideological) 

Стратегія є моделлю дій, яка формується на основі виявлення відносно стійкої, 
колективної думки про те, які дії повинні бути здійснені щодо управління підрозділами. 
Рушійним мотивом реалізації стратегії є деякі внутрішньофірмові установки – ідеологія 

Парашут 
(Umbrella) 

Вище керівництво визначає всеосяжний план дій з реалізації стратегії у формі меж, 
усередині яких менеджери нижчих рівнів ієрархії управління мають свободу дій 

Процес 
(Process) 

Основну увагу приділяють процедурним аспектам формування і реалізації стратегії 
розвитку: штатний розклад, посадові інструкції, плановий графік, посадові 
розпорядження керівництва тощо 

Роз’єднання 
(Unconnected) 

Даний стиль управління протилежний будь-якій формі організації процесу. Відсутні 
єдина глобальна мета розвитку. Стратегія створюється як деякий набір не сполучених 
між собою стратегічних альтернатив, що розробляються різними менеджерами 

Консенсус 
(Consensus) 

Реалізується тільки та стратегія, яка схвалена всіма виконавцями. Менеджери 
визначають загальну стратегію через угоди між собою без адміністративного тиску 
вищого керівництва 

Вимушений 
(Imposed) 

Зовнішнє середовище диктує принципи формування стратегії розвитку підприємства. 
Таким чином, фірма не в змозі забезпечити спрямовані дії 

Таблиця 4. Стилі стратегічного управління з визначенням їх сутності

Групи 
факторів Складові груп факторів 

Економічні  темпи інфляції, міжнародний платіжний баланс, рівні зайнятості
Політичні  нормативні документи місцевих органів, властей суб’єктів держави  
Ринкові  розподіл доходів населення, рівень конкуренції в галузях національного господарства, демографічні 

умови, що змінюються, умови проникнення на світовий ринок 
Технологічні технології виробництва, технології засобів зв’язку, застосування сучасних інформаційних 

технологій в проектуванні та прийнятті рішень, наданні товарів та послуг 
Фактори 
соціальної 
поведінки 

фактори включають змінні відносини, очікування і вдачі суспільства з урахуванням принципів 
соціальної відповідальності 

Фактори 
конкуренції 

аналіз майбутніх цілей і оцінка поточної стратегії, огляд передумов відносно конкурентів у 
відповідних галузях національного господарства, поглиблене вивчення сильних і слабких сторін 
конкурентів в умовах світової конкуренції 

Міжнародні  умови міжнародного ринку
Екологічні  показники забруднення навколишнього середовища та заходи щодо покращення екологічного стану  

Таблиця 5. Визначення факторів, що впливають на формування стратегії

Таблиця 3. Головні концепції основних підходів до процесу формування стратегії

Підходи до процесу 
формування стратегії Сутність підходу або головна концепція 

Корпоративне 
планування 
(corporate planning) 

головна концепція даного підходу полягає в досягненні певного рівня 
раціональності у виборі стратегічного розвитку на основі цінної інформації 

Ітеративне планування 
(logical incrementalism) 

вище керівництво залишається «архітектором» стратегії, оскільки, по-перше, 
визначає базові орієнтири розвитку, а по-друге, створює умови, за яких протікає 
процес стратегічного планування, – інформаційну базу і компетентність персоналу 

Інтуїтивне планування 
(mudding through) 

підхід заснований перш за все на досвіді та інтуїції вищого керівництва, яке 
повинно встановлювати стратегічні цілі 

Хаотичне планування 
(garbage can) 

рішення зі стратегічного вибору є результатом взаємодії між проблемами, 
рішеннями, учасниками і вибором, що виникає несподівано один від одного 
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принципом з визначенням окремих рівнів щодо прийняття
стратегічних рішень.

Запропоновано концептуальну схему формування стра�
тегії, спрямованої на забезпечення сталого розвитку націо�
нального господарства (рис. 1). На підставі проведених дос�
ліджень, вважаємо, що потрібен системний підхід до фор�
мування стратегії забезпечення сталого розвитку національ�
ного господарства, який дозволить врахувати складність
економічної системи національного господарства, її ієрар�
хічний характер, що дозволить визначити характер існую�
чих взаємозв'язків в умовах сучасної глобалізації.

Процес формування стратегії забезпечення сталого
розвитку має розглядатися з системних позицій. Доміну�
ючим елементом має бути аналітична обробка інформації
щодо наукового обгрунтування рішень, спрямованих на
забезпечення сталого розвитку національного господар�
ства.

З цих позицій формування стратегії маємо визначити
як системний процес, який дозволяє на засадах системного
підходу з використанням комплексу аналітичних методів та
економіко�математичних моделей проаналізувати розвиток
національного господарства з урахуванням стану його
підсистем — галузей та областей, визначити цілі та завдан�
ня, розробити головні напрямки та заходи збалансованого
розвитку в умовах динамічної зміни зовнішнього середови�
ща.

ВИСНОВКИ
Узагальнення наукових підходів до визначення стратегій

надало можливість дослідити еволюцію сутності цього по�
няття та виокремити основні концептуальні підходи. Дове�
дено необхідність використання системного підходу та ком�
плексу аналітичних методів у процесі формування стратегії,
спрямованої на забезпечення сталого розвитку національ�
ного господарства.

Подальші дослідження пов'язані з розробкою аналітич�
ного інструментарію щодо наукового обгрунтування стра�
тегічних рішень.
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Аналіз середовища з виявленням можливостей зростання 

Визначення головної мети – забезпечення сталого розвитку 

Аналіз диспропорцій у розвитку національного 
господарства 

Аналітичні методи та 
економіко-

математичні моделі 

Економічна складова 
стратегії 

Соціальна складова 
стратегії

Екологічна складова 
стратегії 

Принцип збалансованого розвитку 

Стратегія забезпечення сталого розвитку національного господарства 

Визначення 
тенденцій у розвитку 

Рис. 1. Концептуальна схема формування стратегії забезпечення сталого розвитку національного господарства
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Відтворення є однією з тих філософських категорій,

над осмисленням яких людство дискутує протягом ба�
гатьох віків. Всі живі організми включно із людиною є
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REPRODUCTION OF INTANGIBLE RESOURCES OF THE ENTERPRISE: THE NATURE AND TYPES

У статті проаналізовано сутність поняття відтворення в економіці. Проблеми мікроекономічного

відтворення прийнято розділяти на проблеми відтворення ресурсів (факторів виробництва) та відтво[

рення економічних відносин. Виявлено, що науковцями велику увагу приділено теоретичному аналізу

всіх видів ресурсів за виключенням нематеріальних. Розглянуто сутність та види нематеріальних ресурсів

підприємства та запропоновано визначення поняття відтворення нематеріальних ресурсів підприємства

як безперервного процесу відновлення споживчих якостей нематеріальних ресурсів підприємства. Втрата

споживчих якостей нематеріальними ресурсами підприємства відбувається внаслідок їх морального зно[

шування в результаті появи на ринку нових більш корисних об'єктів нематеріальних ресурсів. Розробле[

но класифікацію відтворення нематеріальних ресурсів за формою. Формами відтворення нематеріаль[

них ресурсів підприємства є натуральне, вартісне та відтворення споживчих якостей. Обгрунтовано пер[

шочергове значення відтворення споживчих якостей об'єктів нематеріальних ресурсів підприємства.

Відтворення нематеріальних ресурсів підприємства в залежності від масштабу розділене на просте, роз[

ширене та звужене. Доведено можливість відтворення у різних масштабах нематеріальних ресурсів

підприємства у різних формах.

The article analyzes nature of the concept of reproduction in the economy. Problems of microeconomic

reproduction are divided into problems reproduction resources (factors of production) and reproduction economic

relations. Revealed that scientists paid great attention to the theoretical analysis of all resources except intangible.

The essence and the types of intangible resources and proposed definition reproduction intangible resources of

the enterprise as a continuous recovery of consumer qualities intangible resources of the company. The loss of

consumer qualities intangible resources of the enterprise is a consequence of their moral deterioration as a result

of market entry more useful intangible resources. The classification of intangible resources reproduction form.

The forms of reproduction intangible resources of the enterprise is natural, in value and reproduction of consumer

qualities. Proved paramount importance reproduction consumer qualities intangible resources of the company.

Reproduction of intangible resources of the enterprise, depending on the scale is divided into simple, advanced

and narrowed. The possibility of reproduction in different scales intangible resources of the enterprise in various

forms.

Ключові слова: відтворення, нематеріальні ресурси, масштаб та форми відтворення, відтворення спо�
живчих якостей.
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частиною загального процесу відтворення життя на пла�
неті, що полягає у неспинному повторенні проходжен�
ня всіх стадій життєвого циклу, від народження до
смерті. Але відтворення стосується не тільки живих рос�
лин і організмів. Кругообіг води, повітряних мас, зміни
дня і ночі, літа і зими, все це також можна розглядати
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як види відтворення. Саме існування природної систе�
ми забезпечується відтворенням як окремих біоцидів,
популяцій, так і всієї геосистеми.

На відміну від біологічного відтворення життя на
Землі, питання соціального відтворення стали пред�
метом наукових дискусій відносно недавно. Соціаль�
не відтворення стосується відтворення елементів соц�
іальної системи таких, як людина або підприємство,
відтворення взаємовідносин між ними, а також відтво�
рення відносин елементів соціальної системи із навко�
лишнім середовищем. Відомо, що економічне відтво�
рення як різновид соціального визначається як пост�
ійно повторюваний процес відтворення всіх елементів
економічної системи, а саме: продуктивних сил, ви�
робничих та економічних відносин, в їхній взаємоо�
бумовленості та взаємозапереченні. Економічне
відтворення, таким чином, забезпечує відновлення
виробництва та споживання як матеріальних благ, так
і самих продуктивних сил і економічних відносин на
постійній основі. Проблемам визначення сутності
відтворення продуктивних сил підприємства і присвя�
чена ця стаття.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ

НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Проблеми мікроекономічного відтворення прийня�

то розділяти на проблеми відтворення ресурсів (фак�
торів виробництва) підприємства та відтворення еконо�
мічних відносин. Серед ресурсів (факторів виробницт�
ва) науковцями велику увагу приділено аналізу умов
відтворення трудових, матеріально�сировинних, фінан�
сових та особливо матеріально�технічних ресурсів
підприємства (основних засобів або фондів). Не�
обхідність відтворення полягає в тому, що для здійснен�
ня процесу діяльності підприємству потрібні ресурси.
Але ресурси підприємства в процесі виробництва змен�
шують свої споживчі якості, що призводить до необхід�
ності їх відновлення.

Існує два підходи до визначення відтворення ре�
сурсів підприємства. Перший підхід передбачає визна�
чення відтворення ресурсів як характеристики обігу їх
вартості. Так, О.В. Кленін під відтворення основного
капіталу розуміє процес безперервного відшкодування
вартості основних засобів та нематеріальних активів за
рахунок амортизаційного фонду, їх оновлення на новій
технічній, технологічній та програмній основі, а також
зростання вартості основного капіталу за рахунок час�
тини створеного додаткового продукту [1, с. 8]. Також
існує точка зору про те, що відтворення основних фондів
— це постійне повторення і безперервне відновлення
засобів праці в натуральній і вартісній формах [2, с. 227].
Однак натуральне і вартісне відновлення не обов'язково
призводять до відновлення споживчих якостей об'єкту
дослідження.

Прибічники другого підходу вважають відтворення
процесом кругообігу не вартості, а споживчої вартості.
Кругообіг вартості лише виступає фінансовим забезпе�
ченням процесу відтворення. В.О. Оваденко вважає
відтворенням основних фондів багатостадійний пос�
тійно поновлюваним процесом заміни новими зразками
застарілих та/або зношених основних засобів (або їх
складових частин) із наступним відшкодуванням здійс�
нених витрат [3, с. 4]. Н.В. Кравчук під відтворенням
засобів праці розуміє процес виконання робіт з пере�
творення, удосконалення, оновлення засобів праці,
приведення їх у відповідність із новими вимогами, нор�
мами та технічними умовами з метою підвищення рівня
якості продукції та робіт з підтримання засобів в робо�
чому стані, з метою зниження витрат на їх обслугову�

вання [4, с. 96]. Введення у визначення відтворення ха�
рактеристик результату використання об'єктів відтво�
рення (якість продукції, зниження витрат) є не доціль�
ним, оскільки результати використання не розкривають
сутності відтворення, а лише є його наслідками. Р.В. Са�
зонов відтворенням основних фондів вважає процес
усунення морального та фізичного зносу основних
фондів через загальну сукупність взаємопов'язаних та
упорядкованих між собою відтворюваних відносин, що
органічно взаємозалежать від параметрів зовнішнього
і внутрішнього середовища підприємств та умов його
економічної діяльності на ринку на основі капіталь�
ного ремонту, модернізації, модифікації або повної за�
міни працюючих основних фондів, що в кінцевому ре�
зультаті призведе до підвищення соціально�еконо�
мічної ефективності підприємства в цілому [5, с. 323—
325]. Н.В. Швець під відтворенням розуміє безперерв�
ний процес формування, забезпечення працездатного
стану й розвитку основних засобів підприємства згідно
з його стратегічними орієнтирами [6, с. 13]. Працездат�
ний стан об'єкта дослідження не обов'язково передба�
чає врахування його морального зносу, що є умовою
процесу відтворення.

Не зважаючи на здобутки економічної науки, деякі
з реальних проявів багатоманітної сутності відтворен�
ня на мікрорівні економіки залишаються не дослідже�
ними, а саме: практично немає комплексних наукових
досліджень теоретичних засад процесу відтворення не�
матеріальних ресурсів підприємства.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Завданням статті є розгляд сутності та класифіка�
ція видів відтворення нематеріальних ресурсів (НМР)
підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Погоджуючись із авторами, які під відтворенням

розуміють процес відновлення споживчої вартості,
пропонуємо власне визначення відтворення. Відтво�
рення — це безперервний процес відновлення спожив�
чих якостей об'єкту дослідження. Безперервність про�
цесу відновлення обумовлена безперервністю проце�
су зносу об'єкту дослідження. Відновлення передба�
чає оновлення існуючих або створення нових спожив�
чих якостей з метою усунення зносу об'єкта дослід�
ження.

Ще в 18—19 сторіччях науковці дійшли висновків,
що до факторів виробництва повинні входити не
тільки ті фактори, що мають матеріальне втілення, а
й ті, що не можуть бути представлені у натурально�
речовому вигляді. Спочатку були виділені так звані
підприємницькі здібності під якими прийнято розум�
іти особисті здібності, підприємця організовувати,
управляти діяльністю підприємства. Також було
здійснено висновок, що умовою відтворення підприє�
мницьких здібностей є отримання прибутку, оскіль�
ки без отримання прибутку на рівні вищому за се�
редній в економіці підприємець не має економічного
стимулу до продовження підприємницької діяльності,
принаймні в даній сфері. Але в сучасних умовах
підприємницькі здібності неможна ототожнювати із
нематеріальними ресурсами, оскільки власник
підприємства частіш за все навіть не виконує особис�
то функції управління підприємством.

Розвиток промислової революції виявив інший
реальний прояв факторів виробництва який останніми
роками виходить на лідируючі позиції серед інших —
інтелектуальну власність, яка згодом отримала назву
нематеріальні ресурси підприємства. Під НМР розумі�
ють такі умови, складові діяльності підприємства, які не
мають матеріальної форми. Причому НМР не обов'яз�
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ково повинні входити до капіталу, активів підприємства,
є й такі, що не можуть бути захищені правом власності,
а й, відповідно, не можуть бути частиною капіталу
підприємства або його активів.

НМР за видами можна розділити на наступні групи:
пов'язані із технологіями; пов'язані із користуванням
природними ресурсами, майном та іншими правами; по�
в'язані із творчою діяльністю; пов'язані із комерційни�
ми позначеннями; пов'язані з комунікаційними відноси�
нами; пов'язані із людським капіталом; пов'язані із ре�
путацією (рис. 1).

Особливості відтворення окремих видів ресурсів
підприємства в першу чергу пов'язані із особливостями
їх натурально�речового втілення. Натурально�речовим
втіленням трудових ресурсів є людина із всіма присут�
німи нам особливостями. Людина повинна відтворюва�
тись не тільки як жива істота, але й як особистість. Ма�
теріально�сировинні ресурси відрізняються тим, що
вони повністю змінюють свою натурально�речову фор�
му протягом виробничого циклу, внаслідок чого вони
перестають бути ресурсами і стають продукцією. Це
обумовлює необхідність повного відтворення матеріаль�
но�сировинних ресурсів протягом одного виробничого
циклу. Відтворення фінансових ресурсів полягає в про�
цесі відшкодування грошових коштів, які були викори�
стані в виробничому процесі з метою формування всіх
видів ресурсів.

Матеріально�технічні ресурси, які у вітчизняній
науковій літературі називають основними фондами,
відрізняються тим що не змінюють своєї натурально�
речової форми не тільки протягом виробничого циклу,
а й залишаються у незмінній формі протягом періоду
більше року. Деякі об'єкти основних фондів здатні фун�
кціонувати у незмінній натурально�речовій формі про�
тягом десятиріч, при цьому відтворення матеріально�
технічних ресурсів повинно випереджати у часі період
незмінності натурально�речової форми основних
фондів, що пов'язано із їх моральним зносом. Таким
чином, необхідність відтворення матеріально�технічних
ресурсів пов'язана не тільки і не стільки із фізичним зно�
шуванням, а з втратою ними споживчих якостей. Втра�

та споживчих якостей матеріально�технічними ресур�
сами відбувається як наслідок їх фізичного і морально�
го зношування.

НМР за своєю сутністю не мають матеріально�ре�
чової форми, що й ускладнює осмислення процесу їх
відтворення. Але ж НМР, як і будь�які інші види ресурсів
необхідно відновлювати протягом часу, оскільки без
цього вони із часом втрачають свої споживчі якості. В
разі, якщо НМР не будуть відтворюватись підприємство
не зможе відтворювати всі інші фактори виробництва й
економічні відносини та не зможе здійснювати підприє�
мницьку діяльність.

Необхідність відтворення стосується всіх видів НМР
як контрольованих, наприклад, патентів, прав на кори�
стування майном, результатів творчої діяльності або
комерційних позначень, так і неконтрольованих — ко�
мунікаційних відносин, людського капіталу та ділової
репутації. При цьому через те, що і матеріально�технічні
ресурси, НМР не повинні бути відтворені протягом
одного операційного циклу діяльності підприємства,
оскільки втрата ними споживчих якостей відбувається
протягом періоду більшого за період виготовлення про�
дукції. Така схожість між основними фондами і нема�
теріальними активами призвела до того, що їх разом
прийнято відносити до необоротних активів та основ�
ного капіталу підприємства, а загальні засади відтворен�
ня основних фондів можна використовувати для аналі�
зу відтворення НМР за умови врахування їх особливо�
стей.

У результаті аналізу сутності економічного відтво�
рення, а також сутності і видів НМР підприємства, було
запропоновано визначення відтворення НМР підприє�
мства. Під відтворенням НМР підприємства розумієть�
ся безперервний процес відновлення споживчих якос�
тей НМР підприємства. Втрата споживчих якостей НМР
відбувається внаслідок їх морального зношування в ре�
зультаті появи на ринку нових більш корисних об'єктів
НМР.

У процесі аналізу відтворення основних фондів
підприємства науковці вимушені були вивчати пробле�
му встановлення критерію відтворення у вигляді харак�

Рис. 1. Види НМР підприємства
Джерело: [7, с. 8].
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теристики обсягу основних фондів. Відповідно до вста�
новлених критеріїв�характеристик обсягу основних
фондів і відбувається аналіз процесу їх відтворення. Як
відомо, об'єкти основних фондів мають двоїсту форму
відтворення, — натуральну і вартісну. Найпростіша ха�
рактеристика обсягу основних фондів це їх кількість у
натуральних одиницях. Процес відновлення об'єкту
НМР у натуральній формі пропонується називати на�
туральним відтворенням об'єкту НМР. Недоліки обран�
ня натуральних одиниць кількості з метою аналізу про�
цесу відтворення є очевидними, оскільки за такої умо�
ви не беруться до уваги будь�які якісні відмінності між
об'єктами дослідження.

Іншим варіантом є аналіз відтворення за зміною
їх вартості, або за їх вартісною формою. Процес
відшкодування витрат, які були понесені на придбан�
ня або створення об'єктів НМР пропонуємо називати
вартісним відтворенням НМР підприємства. Але вар�
тісне відтворення є лише результатом відшкодування
авансованих витрат і не розкриває теоретичну
сутність відтворення, як відновлення споживчих яко�
стей об'єкту дослідження. Тобто вартісне відтворен�
ня передбачає абстрагування від якісних відміннос�
тей між об'єктами, а точніше ототожнювання якісних
і вартісних відмінностей об'єктів дослідження. Але ж
далеко не завжди більш дорогі об'єкти є одночасно
більш корисними, не говорячи вже про відсутність
прямої функціональної залежності між зміною ко�
рисності і вартості.

Вказані недоліки використання натурального та
вартісного відтворення призводять до необхідності
аналізу відтворення в одиницях споживчої вартості.
Деякими вченими в якості показника споживчої вар�
тості основних фондів пропонується використовува�
ти виробничу потужність. Деякі навіть об'єднують ха�
рактеристики вартості і споживчої вартості і вводять
комбіновані показники — вартість одиниці спожив�
чої вартості (8, с. 4). Повністю розділяючи точку зору
про те, що неможливо в процесі аналізу відтворення
обійтись без показників корисності або споживчої
вартості, не можемо погодитись із запропонованим
їх об'єднанням із вартісними показниками. Показник
вартість одиниці споживчої вартості фактично є зво�
ротнім показником ефективності витрат по відтворен�
ню об'єкту основних фондів, оскільки даний показ�
ник розраховано відношенням витрат на відтворення

до результату відтворення, а саме зміни споживчої
вартості. Таким чином, аналіз відтворення із викори�
станням показника вартість одиниці споживчої вар�
тості призводить до подвійної змістовної помилки,
по�перше, зростання цього показника свідчить про
негативний результат діяльності, по�друге, будь�який
рівень цього показника не характеризує рівень відтво�
рення основних фондів. Слід зазначити, що пробле�
мою в процесі аналізу відтворення із використанням
характеристик споживчої вартості як основних
фондів, так і НМР є важкість їх кількісного визначен�
ня.

Таким чином, процес відтворення НМР необхідно
теоретично досліджувати за кількома формами, а саме:
як натуральне відтворення, вартісне відтворення та
відтворення споживчої вартості (споживчих якостей)
(рис. 2). Причому відтворення споживчих якостей роз�
криває економічну сутність процесу відтворення. Тоді
як натуральне і вартісне відтворення є додатковими
інструментами аналізу відтворенням об'єкту досліджен�
ня і не можуть замінити собою аналіз відтворення спо�
живчих якостей. Оскільки відтворення споживчих яко�
стей об'єктів НМР відповідає теоретичній сутності по�
няття відтворення, пропонується поняття "відтворення"
і поняття "відтворення споживчих якостей об'єкта" вва�
жати тотожними.

Слід звернути окрему увагу на значення вартісно�
го відтворення для підприємств. Оскільки відтворення
будь�яких складових капіталу підприємства, в т.ч. не�
матеріальних, передбачає відновлення їх у первісному
обсязі, підприємству необхідно мати фінансову мож�
ливість для здійснення такої діяльності. Внутрішнім
джерелом здійснення витрат по відтворенню капіталу
підприємства є грошові кошти, які отримало підприє�
мство після підтвердження суспільної корисності своєї
продукції, тобто гроші від продажу продукції. Ці гро�
шові кошти повинні дати змогу підприємству відтво�
рити всі види ресурсів підприємства, в т.ч. нематері�
альні. Причому частина ресурсів підприємства є обо�
ротними і повинні бути відтворені після кожного опе�
раційного циклу, а частина — необоротними, і повин�
на бути відтворена протягом періоду корисної експ�
луатації.

НМР відносяться до необоротних ресурсів, тому
підприємство повинно отримувати від продажу про�
дукції частину коштів на відтворення НМР протягом

Рис. 2. Форми відтворення об'єктів НМР
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періоду їх корисної експлуатації. Такий процес нази�
вається амортизацією НМР. У процесі амортизації НМР
відбувається зниження залишкової вартості НМР і па�
ралельне збільшення обсягу амортизаційних відраху�
вань, які із часом можуть бути спрямовані на відтворен�
ня споживчих якостей об'єкта НМР і збільшення їх гро�
шової вартості.

Процес відновлення вартості об'єкту НМР нази�
вається вартісним відтворенням НМР. Вартісне відтво�
рення виступає умовою забезпечення відтворення спо�
живчих якостей об'єктів НМР. Але ця умова не є обо�
в'язковою, оскільки навіть за відсутності вартісного
відтворення підприємство може забезпечувати процес
відтворення споживчих якостей об'єкта НМР.
Відсутність вартісного відтворення можна компенсува�
ти, наприклад, використанням інших внутрішніх і
зовнішніх джерел фінансування процесу відтворення,
або використанням безвитратних способів відтворення
споживчих якостей об'єктів НМР. Таким чином, варті�
сне відтворення не розкриває сутність відтворення НМР
підприємства, а лише створює умови для здійснення цьо�
го процесу.

Після розгляду форм відтворення НМР розгляне�
мо питання класифікації відтворення в залежності від
зміни обсягів НМР, або за масштабами. Класичний
підхід до питання встановлення масштабів відтворен�
ня передбачає виділення простого і розширеного від�
творення. Просте відтворення передбачає відновлен�
ня об'єкту дослідження у незмінних масштабах, тоді
як розширене відтворення передбачає відновлення у
зростаючих масштабах. Але за сучасних умов, особ�
ливо під час кризових явищ, часто спостерігається
звужене відтворення, в результаті якого відбуваєть�
ся зменшення обсягу споживчих якостей об'єкту дос�
лідження. Таким чином, відтворення об'єктів НМР за
масштабом поділяється на просте, розширене і зву�
жене відтворення НМР. Просте відтворення передба�
чає відтворення в незмінних обсягах; розширене —
відтворення в обсягах, які перевищують первинні; зву�
жене — відтворення в обсягах, які є меншими ніж пер�
винні.

Слід зазначити, що відтворення за різними форма�
ми (натуральне, вартісне та відтворення споживчих яко�
стей) можуть мати різні масштаби відтворення. Наприк�
лад, просте відтворення в натуральних або вартісних
одиницях не обов'язково забезпечує просте економіч�
не відтворення у одиницях споживчої вартості і навпа�
ки, просте відтворення у одиницях споживчої вартості
може забезпечувати розширене або звужене відтворен�
ня у натуральних та вартісних формах. В залежності від
форми та масштабу відтворення НМР можна виділити на:
просте, розширене та звужене натуральне відтворення;
просте, розширене та звужене вартісне відтворення;
просте, розширене та звужене відтворення споживчої
вартості.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Таким чином, у статті розглянуто сутність економ�

ічного відтворення та відтворення НМР підприємства.
Розроблено класифікацію відтворення НМР за формою
і масштабом. Подальшою перспективою дослідження є
аналіз сутності та показників зносу НМР, розробка по�
казників руху та ефективності відтворення НМР, роз�
гляд стадій відтворення НМР та кількісних взаємо�
зв'язків між різними формами і масштабами відтворен�
ня.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Управління та обслуговування державного боргу є

особливо важливим в контексті тих економічних труд�
нощів, які впродовж останніх років переживає Україна.
Розв'язання проблеми обслуговування державного бор�
гу є одним із ключових факторів економічної стабіль�
ності в країні. Від характеру врегулювання боргової про�
блеми в значній мірі залежить бюджетна дієздатність
держави, стабільність її національної валюти, а відтак,
фінансова підтримка міжнародних фінансових органі�
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У статті розглядається вплив державного боргу на економічний розвиток у період валютно[фінансо[

вої кризи.

Управління державним боргом супроводжується низкою проблем, починаючи зі звуженості поняття

державного боргу в українському законодавстві, що не сприяє реалістичному прогнозуванню основних

макроекономічних показників соціально[економічного розвитку країни: проблем структуризації боргу;

проблем обліку та звітності державного боргу. Дефіцит державного бюджету та платіжного балансу, не[

ефективний механізм залучення позик та їх використання, не врахування об'єктивних закономірностей

управління державним боргом можуть призвести до загострення фінансової кризи. Наслідком відсут[

ності належної політики у сфері державних запозичень (особливо в першій половині 90[х років), нега[

тивного впливу світових фінансових криз, зокрема, нинішньої є зростання боргу, пікові навантаження

платежів щодо його обслуговування та погашення в окремих періодах, зниження кредитних рейтингів

країни. Незважаючи на ряд позитивних зрушень у сфері управління державним боргом, які відбулися

протягом останніх років, необхідність вирішення проблеми оптимізації управління державним боргом є

надзвичайно актуальною, бо за умов ринкової економіки фінансово[кредитна система, з одного боку, є

показником загального економічного зростання, а з іншого — фінанси здійснюють багатосторонній вплив

на процеси суспільного відтворення.

The article examines the impact of public debt on economic development during the monetary crisis.

Public debt management is accompanied by a number of problems, ranging from zvuzhenosti of public debt

in Ukrainian legislation, which is not conducive to a realistic prediction of key macroeconomic indicators of

socio[economic development, structuring debt problems; issues of accounting and reporting of public debt. The

state budget deficit and balance of payments, inefficient mechanism for raising loans and use them without

consideration of the objective laws of Debt Management may exacerbate the financial crisis. The result of lack of

proper policy on government borrowing (especially in the first half of the 90s), the negative impact of global

financial crises, including the current debt is growing, peak payments on its servicing and repayment in certain

periods, reducing the country's credit ratings. Despite some improvements in the management of public debt

that have occurred in recent years, the need to address the problem of optimizing the management of public debt

is extremely important, because in a market economy the financial and credit system, on the one hand, an indicator

of overall economic growth, and with other — Finance multilateral exercise influence on the processes of social

reproduction.

Ключові слова: Державний борг, прогнозування, обслуговування боргу, економічна безпека країни, дефіцит
бюджету, відношення державного боргу до ВВП.

Key words: Public debt, forecasting, debt service, economic security of the country's budget deficit, the public
debt to GDP.

зацій. Необхідність розв'язання цих питань потребує
пошуку шляхів вдосконалення механізму управління та
обслуговування державного боргу в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Важливий внесок у дослідження проблеми дер�

жавного боргу зробили західні економісти: Д. Рікардо,
А. Сміт, М. Браунриг, С. Вайнтрауб, Х. Джонсон, О. Ек�
стайн, Дж. Кейнс, А. Лаффер, А. Лернер, Р. Масгрейв,
М. Фрідман та інші. Серед російських вчених варто
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відмітити праці: М.Б. Богачевського, Б.Г. Болдирєва,
Л.О. Дробозіної, Л.М. Красавіної, І.М. Осадчої, Ю.М. Оси�
пова, Г.П. Солюса, В.М. Усоскіна та інших. Теоретичні
основи державного боргу та питання щодо його управ�
ління висвітлюються в працях таких українських вче�
них, як: О.Д. Василик, А.С. Гальчинський, Г.Н. Климко,
В.В. Корнєєв, О.В. Плотніков, І.Я. Софіщенко, В.М. Су�
торміна, В.О. Степаненко, та інших.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основною метою статті є наукове обгрунтування

економічної природи державного боргу; виявлення ос�
новних тенденцій і специфічних особливостей форму�
вання державного боргу в Україні; обгрунтування
концептуальних засад щодо вдосконалення механізму
управління державним боргом та його обслуговування
в умовах перехідної економіки України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Існування боргу створює реальні й потенційні про�

блеми. Наявність державного боргу потребує здійснен�
ня щорічних відсоткових платежів, які повинні фінан�
суватися за рахунок податкових надходжень. За
стрімкого зростання таких видатків держава повинна
або зменшувати видатки на фінансування соціально�
економічних програм, або збільшувати свої доходи.
Існування великого державного боргу негативно впли�
ває на економічне зростання країни.

Відповідно до ст. 2 Бюджетного Кодексу України
державний борг — загальна сума заборгованості дер�
жави, яка складається з усіх випущених і непогашених
боргових зобов'язань держави, включаючи боргові зо�
бов'язання держави, що вступають у дію в результаті
виданих гарантій за кредитами, або зобов'язань, що ви�
никають на підставі законодавства або договору.

На сьогодні навіть серед вчених�економістів не існує
єдності думок щодо визначення сутності державного
боргу. Так, одні дослідники вважають, що "державний
борг — це сума заборгованості за випущеними й непо�
гашеними внутрішніми позиками, а також сума фінан�

сових зобов'язань країни щодо іноземних кредиторів на
певну дату" [1, с. 267], а інші — що "державний борг —
це сума накопичених зобов'язань держави, враховуючи
відсотки за користування позиченими коштами".

Державний борг виступає важливим елементом рин�
кової економіки і залежно від системи формування за�
позичень його поділяють на внутрішній чи зовнішній
борг (рис. 1). У реаліях української економіки держав�
ний борг тісно пов'язаний із економічною безпекою дер�
жави, адже поглиблює виникнення не лише фінансових,
а й соціально�політичних проблем.

На перший погляд, визначення у своїй основі збіга�
ються, та все ж не всі вони є однаковими за змістом.
Водночас сам факт плюралізму думок доводить акту�
альність теми й гостру потребу уніфікувати розуміння
змісту категорії "державний борг", щоб чітко закріпи�
ти її в законодавстві. Отже, вважаємо за доцільне виді�
лити спільні положення, що їх визначають усі дослід�
ники цієї проблематики. Характерні особливості дер�
жавного боргу [5, c. 15]:

1. В основі змісту державного боргу лежать кредит�
но�фінансові відносини з приводу залучення державою
додаткових фінансових ресурсів, тобто здійснення за�
позичень.

2. Позичальником і боржником у цих відносинах є
держава.

3. Формою державних запозичень є державні цінні
папери.

4. Позичкові ресурси — це тимчасово вільні кошти
юридичних та фізичних осіб, іноземних держав, міжна�
родних організацій тощо.

Економічна сутність державного боргу проявляєть�
ся через властиві йому функції. Функція (від лат. functio
— виконання, здійснення) — зовнішній прояв власти�
востей якого�небудь об'єкта в даній системі відносин [6,
c. 9].

Державний борг виникає через брак у держави
коштів, необхідних для виконання її функцій, серед яких
регулювання економіки, проведення соціальної політи�
ки, забезпечення обороноздатності країни, утримання

пенітенціарної системи, міжнарод�
ної діяльності. Тому держава змуше�
на мобілізувати додаткові фінансові
ресурси для покриття своїх видатків,
необхідних для забезпечення її
діяльності і виконання функцій.

Основними причинами виник�
нення та зростання державного бор�
гу в Україні є дефіцит державного
бюджету та постійний дефіцит пла�
тіжного балансу країни, тому що,
державні запозичення проводяться
з метою покриття того самого бюд�
жетного дефіциту на державному і
регіональному рівнях. Для фінансу�
вання дефіциту Державного бюдже�
ту України залучаються кошти
міжнародних фінансових органі�
зацій [1, c. 169].

 

 

 

 

 

Державний борг 

Поточний борг Капітальний борг 

Зовнішній борг Внутрішній борг 

Рис. 1. Структура державного боргу

 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Загальна сума 
державного та 
гарантованого 
державного 
боргу 

317904122 432303267 473184919 515510561 584369660 962064619 

Державний 
борг 226996306 323475415 357273867 399218234 480218629 803483018 

Внутрішній 
борг 91070077 141662098 161467006 190299298 256959576 391907285 

Зовнішній борг 135926230 181813317 195806861 208918936 223259054 411575733 
Гарантований 
державний 
борг 

90907815 108827853 115911052 116292327 104151031 158581601 

Внутрішній 
борг 14062843 13895395 12303193 16211416 27129150 29660589 

Зовнішній борг 76844973 94932457 103607859 100080911 77021881 128921012

Таблиця 1. Динаміка державного та гарантованого державою боргу України,
тис. грн.
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Державний борг є важливою складовою державних
фінансів. Необхідність аналізу динаміки і структури
державного боргу зумовлена потребою визначення
пріоритетів боргової політики уряду, цілей управління
державним боргом на поточному етапі і на перспекти�
ву, його впливом на стан державних фінансів тощо.

У таблиці 1 наведено динаміку державного та гаран�
тованого державою боргу України за останні 5 років [2].

Сума державного та гарантованого боргу на кінець
2011 року становила 473184919 тис. грн., що на 9,44%
більше, ніж на кінець 2010 року. У 2011 році збільшення
спостерігалося практично по всіх статтях державної
заборгованості. Величина державних зобов'язань на
кінець 2012 року сягнула 399218234 тис. грн., що більше
аналогічного показника на кінець 2011 року на 8,96%.
Сума державного та гарантованого боргу збільшилася
за рахунок зростання внутрішнього державного боргу
на 17,85%, зовнішнього державного боргу �6,70% та
внутрішнього гарантованого боргу або 32,43%. Зменши�
лася лише сума гарантованого внутрішнього боргу на
3,41%. За результатами 2014 року загальна величина
державного та гарантованого державою боргу стано�
вила 962064619 тис. грн., тобто порівняно з попереднім
роком зросла на 377694959 тис грн., або 60,7 %.

Отже, за період 2009—2014 років величина держав�
ного та гарантованого державою боргу України невпин�
но зростала. При цьому найістотніше збільшувалася
величина внутрішнього державного боргу, що пояс�
нюється переорієнтацією уряду на внутрішні джерела
фінансування та тимчасовим призупиненням співробіт�
ництва між Україною та Міжнародним валютним фон�
дом [3]. Окрім оцінки обсягів та структури здійснених
державою запозичень, важливого значення для дослід�
ження ефективності боргової політики набуває з'ясу�
вання напрямів використання позикових коштів.

Станом на 31 грудня 2013 року 57,9% зовнішнього і
внутрішнього боргу України було номіновано в іно�
земній валюті. За даними Міністерства фінансів, на 31
грудня 2013 року близько 44% державних позик Украї�
ни припадали на долари, 3,4% — на євро, 9,1% — на SDR.
(таб. 2).

У державному бюджеті на 2014 рік закладено зрос�
тання ВВП у розмірі 3%. За прогнозами Світового бан�
ку, зростання ВВП у 2014 році складе 2%. "Економічно�
го дива" не сталося.

Варто констатувати (рис. 3), що у 2009 році величи�
на запозичень перевищувала величину погашення
державного боргу майже в 4 рази, у 2010 р. — 5 разів, у
2011 р. це співвідношення становило практично 1:2, у
2012 р. сума, спрямована на погашення державного бор�
гу, була лише у 1,5 рази меншою за обсяг залучених
коштів, а у 2013 р. через значне зростання обсягів дер�
жавних запозичень співвідношення сум погашення та за�
позичення становило 1:2 [4].

Погашення державного боргу помісячним розписом
фінансування загального фонду Державного бюджету
України 2014 р. передбачено 103 216,1 млн гривень. Над�
ходження від державних запозичень розписом фінан�
сування загального фонду Державного бюджету Украї�
ни на 2014 р. передбачено у сумі 256 517,6 млн гривень
(рис. 2).

Розглянемо прогнозні показники погашення дер�
жавного боргу України у найближче десятиріччя (рис.
3) [4].

Отже, пікові платежі з погашення державного
боргу припадають на 2015 р., у який необхідно буде
сплатити 98,33 млрд грн., у той же час величина пога�
шення державного боргу у 2014 р. є також значною
— 90,76 млрд грн.

Платежі на виконання гарантійних зобов'язань у
проекті державного бюджету на 2015 р. плануються в
сумі 1649,6 млн гривень.

Повернення у 2015 р. основної суми позик від кре�
дитування проектів розвитку за рахунок коштів, залу�
чених державою, планується в обсязі 1812,5 млн грн.,
які складаються із:

49,4 млн грн. — часткове повернення основної суми
кредитів, залучених державою або під державні гарантії
(за винятком кредитів МФО), що підлягає сплаті у 2015 р.;

1659,7 млн грн. — повернення основної суми позик
від кредитування проектів розвитку за рахунок коштів,
залучених державою по інвестиційних проектах Світо�
вого банку та Європейського банку реконструкції та
розвитку (кредити МФО) та погашення позичальника�

Державний і гарантований борги 100 
Державний борг 82,17 
Європейський банк реконструкції та розвитку 0,82
Європейський інвестиційний банк 0,69 
Міжнародний банк реконструкції та розвитку 4,2
Міжнародний валютний фонд 7,45
Гарантований державою борг 17,83 
Європейське співтовариство з атомної енергетики 0,05
Європейський банк реконструкції та розвитку 0,13
Міжнародний банк реконструкції та розвитку 0,33 
Міжнародний валютний фонд 2,26
Citibank, N.A. London 0,21
Deutsche Bank AG London 0,04
UniCredit Bank Austria AG 0,11
VTB Capital PLC 0,4
Газпромбанк 0,68
Державний банк розвитку КНР 0,12
Експортно-імпортний банк Китаю 2,05
Експортно-імпортний банк Кореї 0,31
Сбербанк Росії 0,8

Таблиця 2. Заборгованість України світовим міжнародним
організаціям

Джерело: [2].
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Рис. 2. Обсяги державних запозичень та виплат на погашення державного боргу, млн грн.

Джерело: [4].
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ми простроченої заборгованості перед державою по
субкредитам, наданих в рамках спільних зі Світовим
банком проектів;

103,4 млн грн. — погашення простроченої заборго�
ваності перед державою за кредитами, наданих за ра�
хунок залучених державою коштів або під державні га�
рантії [3].

Однак, починаючи із 2018 р., сума погашення почи�
нає зменшуватися. Динаміка державного боргу та дер�
жавних запозичень характеризує лише кількісну сторо�
ну проблеми, а для оцінки якісної складової боргової
політики держави важливе значення має вивчення по�
казників боргової безпеки, які характеризують рівень
боргового навантаження на економіку країни.

Незважаючи на те, що в цілому обсяги державного
боргу України знаходяться на допустимому для економ�
ічної безпеки рівні, сума державних боргових зобов'язань
має істотну тенденцію до збільшення. Подальше зростан�
ня обсягу державних запозичень спричинить зниження
рівня боргової безпеки держави, що, у свою чергу, може
призвести до зростання відсоткових ставок на ринку дер�
жавних запозичень, підвищення рівня оподаткування
господарюючих суб'єктів, зменшення виробничого спо�
живання внаслідок падіння інвестицій, відпливу з країни
сукупних валютних резервів, зниження міжнародного
престижу країни та рівня життя населення [5, c. 22].

ВИСНОВКИ
Для вдосконалення управління державним боргом

України пріоритетним має стати визначення концеп�
туальних засад вітчизняної боргової політики та роз�
роблення і законодавче закріплення обгрунтованої
стратегії залучення позикових коштів та їх викорис�
тання.

Основними вихідними положеннями цієї стратегії
мають бути: розробка законодавчого забезпечення фор�
мування державного та гарантованого державою бор�
гу; підвищення ролі внутрішніх державних запозичень,
зокрема необхідно передбачити можливість залучення
коштів фізичних осіб через випуск ощадних облігацій
та сприяти розвитку внутрішнього фінансового ринку;
надання переваги довгостроковому залученню позик
задля уникнення пікових навантажень при погашенні
державних запозичень; законодавче встановлення
лімітів на обсяги позик терміном до одного року та по�
зик із плаваючою відсотковою ставкою; здійснення пла�
нування державної заборгованості на часовому інтер�
валі у декілька років, що дозволило б приймати рішен�
ня стосовно державних запозичень скоординовано і
зважено; зменшення обсягів гарантованого зовнішньо�
го боргу та здійснення жорсткого контролю цільового
використання коштів суб'єктів господарювання, отри�
маних під державні гарантії; переорієнтація державної
боргової політики на фінансування розвитку експорт�
них та високотехнологічних галузей національної еко�

номіки; вживання заходів для підвищення кредитного
рейтингу боргових зобов'язань України; пошук резервів
скорочення дефіциту державного бюджету України та
шляхів зростання ефективності здійснення видатків, у
першу чергу розробка енергетичної стратегії, яка б доз�
волила зменшити залежність від імпортних енерго�
носіїв, а також запровадження системи недержавного
пенсійного та медичного страхування, що дозволить
скоротити бюджетні видатки. Перспективним напрямом
подальших досліджень є визначення оптимального рівня
боргового фінансування суспільних видатків та розроб�
ка стратегії боргового менеджменту в Україні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобалізація економіки на сучасному етапі розвит�

ку світової економічної системи створює значні додат�
кові можливості інтернаціоналізації для українських
підприємств. Відповідно, все більшої актуальності на�
бувають питання входу підприємства на закордонні рин�
ки: час, спосіб, сектор, а також розроблення заходів
присутності на закордонних ринках. Однак інтернаціо�
налізація підприємств зумовлена, в першу чергу, бажан�
ням отримання додаткового прибутку за рахунок роз�
ширення діяльності за межі вітчизняного ринку. Таким
чином, особливої актуальності набувають як досліджен�
ня проблем формування маркетингової стратегії інтер�
націоналізації, так і впливу окремих її заходів на фінан�
сові результати діяльності і рівень інтернаціоналізації
українських підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження проблем входу на закордонні ринки

частково здійснені у працях вітчизняних та закордон�
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INFLUENCE OF TIME ENTRANCE INTO FOREIGN MARKETS ON FINANCIAL PERFORMANCE
AND LEVEL OF INTERNATIONALIZATION OF UKRAINIAN ENTERPRISES

У статті розглянуто теоретичні особливості формування заходів з визначення часу входу підприєм[

ства на закордонний ринок у межах маркетингової стратегії інтернаціоналізації. Проаналізовано сильні

і слабкі сторони застосування заходів раннього і пізнього входу на закордонні ринки. За даними 289

українських підприємств, які належать до 17 секцій (розділів) економічної діяльності, досліджено вплив

часу входу на закордонні ринки на фінансові результати діяльності і рівень інтернаціоналізації украї[

нських підприємств. Встановлено, що переконливої переваги впливу раннього входу на закордонні рин[

ки порівняно із пізнім входом на закордонні ринки на фінансові результати діяльності підприємства немає.

Також встановлено, що підприємства, які застосовують заходи раннього входу на закордонні ринки, до[

сягають вищого рівня інтернаціоналізації. Таким чином, доведено, що заходи з визначення часу входу на

закордонний ринок є важливим елементом маркетингової стратегії інтернаціоналізації підприємств.

The article considers theoretical features of developing measures to determine of enterprises time entrance

into foreign markets within the marketing strategy of internationalization. Analyzed the strengths and weaknesses

of the application of early and late entrance into foreign markets. According to 289 Ukrainian enterprises

belonging to 17 sections (chapters) of economic activity investigated Influence of time entrance into foreign

markets on financial performance and level of internationalization of Ukrainian enterprises. Established that

convincing advantages impact of early entrance into foreign markets is absence compared with late entry into

foreign markets on financial performance of enterprises. Also established that enterprises which applying

measures of early entrance into foreign markets reaching the highest level of internationalization. Thus it is

proved that measures to determine the time of entrance to foreign markets is an important element of the marketing

strategy of internationalization of enterprises.
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них науковців. Так, Т.В. Шталь розроблено методичний
підхід до формування стратегії проникнення під�
приємств до суміжного сегмента ринку [8, с. 608—617],
однак детального розроблення заходів входу на за�
кордонні ринки автор не розглядає. С. В. Тютюннико�
ва, О.В. Кот та Р.В. Левін визначили теоретичні аспекти
реалізації маркетингової стратегії на підприємстві у разі
входу на закордонний ринок [7, с. 397]. Зокрема авто�
рами розглядається стадія життєвого циклу галузі як
умова входу на закордонні ринки, однак не розглядаєть�
ся час входу на закордонні ринки відповідно до стадії
життєвого циклу підприємства. І.М. Джадан вказує на
специфічні особливості формування маркетингової
стратегії промислового підприємства. Автор розглядає
стратегію зростання географічної експансії як елемент
глобальної маркетингової стратегії на міжнародних
ринках, однак не виокремлює етап формування заходів
визначення часу входу на закордонні ринки [2, с. 11].
В.П. Мікловда та О.В. Гаврилець досліджують стратегії
подолання бар'єрів входу на ринки, в тому числі і на за�
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кордонні, з використанням заходів з визна�
чення часу входу [5].

Серед закордонних науковців проблеми
застосування заходів раннього і пізнього
входу підприємств на закордонні ринки дос�
ліджують А. Аспелунд (A. Aspelund), О. Моен
(O. Moen), Н. Хашаї (N. Hashai), Т. Алмор
(T. Almor), В. Ренні (W. Rennie) [9, 10, 14].
Проте їхні дослідження базуються на даних
підприємств Норвегії, Ізраїлю, Австралії, а
щодо українських підприємств висновків та
узагальнень не сформовано.

Отже, у жодному з аналізованих дос�
ліджень не визначено впливу часу входу
на закордонні ринки на фінансові результати діяль�
ності і  рівень інтернаціоналізації  українських
підприємств.

МЕТА СТАТТІ
Основною метою написання статті є виявлення

впливу часу входу на закордонні ринки на фінансові
результати діяльності і рівень інтернаціоналізації украї�
нських підприємств.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Залежно від часу входу на закордонний ринок за�

ходи закордонної експансії в межах маркетингової
стратегії інтернаціоналізації можна класифікувати на
2 групи: заходи раннього входу та заходи пізнього вхо�
ду. Заходи раннього входу на закордонні ринки базу�
ються на вході на початкових фазах життєвого циклу
підприємства (в моделях життєвого циклу підприємства
це є перша фаза або декілька початкових фаз). Як пра�
вило, підприємствам, які застосовують заходи раннього
входу, притаманні такі характеристики [13, с. 315]: 1) це
малі або середні підприємства зі швидкими темпами роз�
витку; 2) обмеженість ресурсів; 3) неформальна і гнуч�
ка організаційна структура підприємства; 4) домінуюча
роль власників (керівників), які є більше лідерами, ніж
менеджерами; 5) значний вплив випадкових рішень та
рішень, прийняття яких здійснюється інтуїтивно; 6) ви�
сокий рівень ризику діяльності; 7) "родинний" стиль уп�
равління працівниками.

Наведені вище характеристики є типовими для
підприємств, які називають "глобальними від початку".
Такі підприємства розпочинають діяльність на закор�
донних ринках впродовж декількох перших років від
моменту їхнього створення, виручка від реалізації про�
дукції на закордонних ринках може становити значну
частку загальної виручки від реалізації продукції і
здійснюють діяльність на багатьох закордонних ринках
(табл. 1).

Конкурентною перевагою підприємств, що входять
на закордонні ринки на ранніх фазах життєвого циклу,
є виготовлення інноваційних продуктів, висока якість
продукції, встановлення тісних відносин з клієнтами і
провідна роль власника підприємства. Найчастіше пе�
редумовою раннього входу на закордонні ринки є інно�
ваційні продукти, які є результатом значних інвестицій
в дослідження і розроблення та значна частка високо�
кваліфікованих працівників у загальній кількості пра�
цівників компанії [9, с. 48—49; 12, с. 20; 14, с. 49—50].

Заходи пізнього входу полягають у входженні
підприємствами на закордонні ринки на пізніх фазах
їхнього життєвого циклу. Такі заходи характерні для
підприємств, які розвиваються поступово впродовж
тривалого періоду та володіють сильною позицією на
вітчизняному ринку. Сильна позиція на вітчизняному
ринку, яка характеризується значною часткою ринку,
дозволяє підприємствам досягти значних фінансових
результатів, які можна витрачати на фінансування про�
ектів стратегічного характеру як у межах існуючого діа�
пазону діяльності, так і на фінансування стратегії інтер�
націоналізації діяльності [14, с. 45]. Підприємства, які
пізно входять на закордонні ринки досягають невели�
кої частки виручки від реалізації продукції на закордон�
них ринках у сукупній виручці від реалізації продукції і
обслуговують незначну кількість закордонних ринків
(табл. 2).

Також у випадку підприємств, які застосовують за�
ходи пізнього входу на закордонні ринки, як правило,
з'являється сильний імпульс для початку інтернаціона�
лізації, наприклад, різке зниження попиту на вітчиз�
няному ринку, поява на вітчизняному ринку сильного
конкурента тощо. Заходи підприємств, які пізно входять
на закордонні ринки, характеризуються вибірковим
підходом для обслуговування цільового ринку (як пра�
вило, обслуговують більшу кількість сегментів ринку) і
поступовим входом на закордонні ринки з постійним
збільшенням частки ринку [15, с. 475].

Основними перевагами застосування заходів ран�
нього входу на закордонні ринки є: 1) змога формуван�
ня організаційної структури глобального характеру і на�
працювання методик здійснення зовнішньоекономічної
діяльності від початку існування підприємства; 2) змога
використання переваги першого підприємства, що вхо�
дить на закордонні ринки [15, с. 475—476]. Основними
перевагами застосування заходів пізнього входу на
закордонні ринки є: 1) зниження ризиків за рахунок
поступового розвитку підприємства [15, с. 475—476];
2) фінансування розвитку діяльності підприємства, в
тому числі інтернаціоналізації, за рахунок внутрішніх
ресурсів; нижчий рівень ризику втрати контролю над
підприємством для засновників (табл. 3).

Оскільки заходи з визначення часу входу на закор�
донні ринки належать до групи заходів закордонної ек�
спансії в межах маркетингової стратегії інтернаціона�
лізації, то за допомогою висунення та перевірки окре�
мих гіпотез можна виявити вплив часу входу на закор�
донні ринки на фінансові результати діяльності і рівень

Характеристики раннього входу на 
закордонні ринки 

Країна базування підприємств
Норвегія Ізраїль Австралія 

Час входу з моменту створення підприємства впродовж  
4 років 

впродовж 
2 років 

впродовж 
2 років 

Частка виручки від реалізації продукції на 
закордонних ринках, % до 78% до 98% до 76% 

Кількість закордонних ринків, на яких ведуть 
діяльність підприємства, од. до 19 до 30 до 12 

Таблиця 1. Характеристики раннього входу підприємств на
закордонні ринки

Джерело: систематизовано автором: для норвезьких підприємств — за
даними [9, с. 45], для ізраїльських підприємств — за даними [10, с. 474], для
австралійських підприємств — за даними [14, с. 46].

Характеристики пізнього входу на закордонні ринки Країна базування підприємств 
Норвегія Австралія 

Час входу з моменту створення підприємства впродовж 
43 років 

впродовж  
20 років 

Частка виручки від реалізації продукції на 
закордонних ринках, % до 23% до 20% 

Кількість закордонних ринків, на яких ведуть 
діяльність підприємства, од. до 7 до 4 

Таблиця 2. Характеристики пізнього входу підприємств на закордонні ринки

Джерело: систематизовано автором: для норвезьких підприємств — за даними [9, с. 45], для австралійських підприємств — за
даними [14, с. 46].
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інтернаціоналізації підприємств, а також визначити, за
рахунок яких заходів — раннього чи пізнього входу —
досягаються вищі фінансові результати діяльності та
вищий рівень інтернаціоналізації підприємств. З метою
виявлення впливу часу входу на закордонні ринки на
фінансові результати діяльності і рівень інтернаціона�
лізації українських підприємств було сформульовано
2 гіпотези:

1) заходи раннього входу на закордонні ринки за�
безпечують досягнення вищих фінансових результатів,
ніж заходи пізнього входу (гіпотеза 1).

2) заходи раннього входу на закордонні ринки за�
безпечують досягнення вищого рівня інтернаціоналі�
зації, ніж заходи пізнього входу (гіпотеза 2).

Формулювання таких гіпотез викликане необхідні�
стю перевірки твердження щодо можливості швидшого
розвитку підприємств за рахунок раннього входу на за�
кордонні ринки, а, в наслідок цього, досягнення вищих
фінансових результатів діяльності та вищого рівня
інтернаціоналізації.

Для потреб дослідження використано найбільш по�
ширений показник інтернаціоналізації, який базується
на обсягах реалізації продукції на закордонних ринках
(FSTS). Цей показник розраховується як відношення
виручки від реалізації продукції за експортними кон�
трактами і виручки від реалізації продукції безпосеред�
ньо на закордонних ринках до загальної величини ви�
ручки від реалізації продукції підприємства. У фінан�
сових та корпоративних звітах українських підприємств,
які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, наво�
диться необхідна інформація для розрахунку цього по�
казника.

З метою підвищення достовірності результатів до�
слідження під час аналізування впливу рівня інтернаці�
оналізації на фінансові результати діяльності підпри�
ємств було використано 6 видів показників рентабель�
ності: 1) рентабельність реалізації продукції за чистим
прибутком (ROSn); 2) рентабельність активів за чистим
прибутком (ROAn); 3) рентабельність власного капіта�
лу за чистим прибутком (ROEn); 4) рентабельність ре�
алізації продукції за операційним прибутком (ROSo);
5) рентабельність активів за операційним прибутком
(ROAo); 6) рентабельність власного капіталу за опера�
ційним прибутком (ROEo); а також показник доданої
вартості (EV), методика розрахунку та обгрунтування
доцільності застосування яких у дослідженнях впливу

інтернаціоналізації на діяльність підприємств наведено
у [11, с. 272].

Перевірка гіпотез у дослідженні здійснена за допо�
могою методу t�статистики для незалежних вибірок з
метою порівняння середніх відхилень однієї змінної в
двох окремих підгрупах [3, с. 97—100] (табл. 4), а рівень
значущості задано α = 0,05, таким чином, перевірка гіпо�
тез здійснена з достовірністю 95%.

Найчастіше під час дослідження інтернаціоналізації
підприємств використовуються вторинні дані, отримані
із публічної звітності підприємств, а також даних звітів
органів державної статистики та інших державних
органів. Задля виконання поставлено мети досліджен�
ня прийнято рішення щодо аналізування діяльності
українських акціонерних товариств, акції яких котиру�
ються на українських фондових біржах. Завдяки тако�
му способу формування вибірки дослідження є змога
отримати дані фінансової та іншої корпоративної
звітності, яка має статус публічної та містить обов'яз�
кові дані щодо операцій підприємств на закордонних
ринках, а також до інформації про ринкову капіталіза�
цію підприємств.

Загалом за даними Агентства з розвитку інфраст�
руктури фондового ринку України [6] за станом на
01.01.2014 р. зареєстровано 6943 ПАТ та ВАТ, з яких на
українських біржах котируються акції 1303 підпри�
ємств. Серед цих підприємств, за даними [1; 6] у 2011—
2013 рр. здійснювали зовнішньоекономічну діяльність
307 українських акціонерних товариств. Для усіх ана�
лізованих підприємств було опрацьовано дані фінансо�
вої та іншої корпоративної звітності за 2011—2013 рр.,
що дозволило отримати вторинні дані як щодо інтерна�
ціоналізації, так і щодо фінансових результатів діяль�
ності.

Також аналізовані підприємства було згруповано за
секціями (розділами) економічної діяльності відповід�
но до Класифікатора видів економічної діяльності в Ук�
раїні, затвердженого Наказом Держспоживстандарту
України "Про затвердження Національного класифіка�
тора України. Класифікація видів економічної діяль�
ності ДК 009:2010" від 29.11.2010 р. №530 [4].

З метою підвищення достовірності результатів дос�
лідження, а також у зв'язку з переважною відсутністю
інформації у корпоративних звітах інформації щодо
зовнішньоекономічної діяльності підприємств секцій Н
"Транспорт, складське господарство, поштова та ку�

Показники Заходи раннього входу на закордонні 
ринки Заходи пізнього входу на закордонні ринки 

Використання ринкових 
можливостей на 
закордонних ринках 

Здобуття конкурентної переваги 
підприємства, яке першим ввійшло на 
закордонний ринок 

Поступове використання ринкових 
можливостей: насамперед, на вітчизняному 
ринку, а потім – на закордонних ринках 

Досвід здійснення 
діяльності на закордонних 
ринках 

Отримання з моменту створення 
підприємства та перетворення на вагомий 
елемент нематеріальних активів 

Отримання в момент входу на закордонні 
ринки у зв’язку зі змінами у організаційній 
структурі підприємства 

Ризик здійснення діяльності 
на закордонних ринках 

Зростання рівня ризику від початку 
раннього входу залежно від кількості 
закордонних ринків 

Низький рівень ризику, який може зростати 
залежно від поступового розвитку діяльності 
підприємства 

Фінансування 
інтернаціоналізації 

Виникнення необхідності пошуку 
зовнішніх джерел фінансування 

Можливості фінансування за рахунок власних 
джерел фінансування 

Збереження контролю над 
діяльністю підприємства зі 
сторони засновників 

Зростання ризику втрати контролю за 
діяльністю підприємства за умови 
швидкого розвитку діяльності та 
використання зовнішніх джерел 
фінансування 

За умов поступового розвитку діяльності 
підприємства і використання внутрішніх 
джерел фінансування діяльності, засновники 
мають високі шанси зберегти контроль 

Таблиця 3. Порівняльна характеристика різних способів входу на закордонні ринки

Джерело: систематизовано автором.

Гіпотези 
дослідження Метод статистичного аналізування 

Гіпотеза 1 t-статистика. Залежні змінні: ROSo, ROAo, ROEo, ROSn, ROAn, ROEn i EV. 
Змінна для порівняння: час входу 

Гіпотеза 2 t-статистика. Залежна змінна: FSTS. Змінна для порівняння: час входу 

Таблиця 4. Гіпотези досліджень та метод статистичного аналізування

Джерело: розроблено автором.
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р'єрська діяльність", К "Фінансова та страхова
діяльність", L "Операції з нерухомим майном", МС "Інша
професійна, наукова та технічна діяльність" та N
"Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
обслуговування", а також специфікою їхньої продукції
і маркетингової діяльності, було прийнято рішення про
відкидання даних спостережень із вибірки досліджен�
ня.

Таким чином, остаточна вибірка дослідження ста�
новить 289 підприємств, які були згруповані згідно з [4]
та на основі класифікацій наведених у [4] за видами еко�
номічної діяльності у розрізі секцій (розділів) економі�
ки (табл. 5).

Структуру вибірки за рівнем інтернаціоналізації
підприємств на основі показника FSTS наведено в таб�
лиці 6.

Для аналізованих підприємств було визначено такі
характеристики часу входу на закордонні ринки відпо�
відно до шкали: пізній вхід (не раніше ніж через чотири
роки діяльності з моменту створення підприємства) —
1 бал; ранній вхід (до чотирьох років діяльності з мо�
менту створення підприємства) — 2 бали.

Перевірка гіпотези 1 ставить за мету визначення, за
рахунок яких часу входу на закордонні ринки — раннього
входу чи пізнього входу — підприємства досягають ви�
щих фінансових результатів. За допомогою програми
Excel, яка входить до офісного пакету Microsoft Office,
виявлено, що зі 126 спостережень у 59,52% (75 спостере�
ження) гіпотеза 1 підтверджується, а у 40,48% (51 спос�
тереження) гіпотеза 1 не підтверджується. Підсумкові
результати перевірки гіпотези 1 (за 6�ма видами фінан�
сових результатів та 1 ринковим фінансовим показником)
у розрізі 17�ти секцій (розділів) економічної діяльності
та для усієї вибірки наведено у таблиці 7.

За підсумками табл. 7 можна зробити висновок з
високою достовірністю (р = 0,95), що однозначного
підтвердження гіпотези 1 не виявлено. Так, гіпотеза 1
підтверджена для 55,56% спостережень за показником
ROSo. Тобто підприємства, які застосовують заходи
раннього входу на закордонні ринки, у 55,56% випадків
досягають вищого рівня рентабельності реалізації про�
дукції за операційним прибутком, а підприємства, які
застосовують заходи пізнього входу на закордонні рин�
ки, досягають нижчого рівня рентабельності реалізації
продукції за операційним прибутком. Підтвердження
гіпотези 1 (для 61,11% спостережень) отримано за по�
казником ROSn.

Найвищий рівень підтвердження гіпотези 1 (для
77,78% спостережень) отримано за показником ROAo.
Тобто підприємства, які застосовують заходи ранньо�
го входу на закордонні ринки, у 77,78% випадків дося�
гають вищого рівня рентабельності активів за опера�
ційним прибутком, а підприємства, які застосовують
заходи пізнього входу на закордонні ринки, досягають
нижчого рівня рентабельності активів за операційним
прибутком. Абсолютна рівнозначність щодо перевірки
гіпотези 1 відбулась за показником ROAn. Тобто по�
ловина підприємств, які застосовують ранній вхід на
закордонні ринки, досягає вищого рівня рентабель�
ності активів за чистим прибутком, а інша половина,
застосовуючи пізній вхід на закордонні ринки, дося�
гає нижчого рівня рентабельності активів за чистим
прибутком.

Не підтверджується гіпотеза 1 за показником ROEo.
Тобто підприємства, які застосовують ранній вхід на
закордонні ринки, лише у 38,89% випадків досягають
вищого рівня рентабельності власного капіталу за опе�
раційним прибутком, а підприємства, які застосовують

Код Секції (розділи) економічної діяльності Кількість підприємств 
шт. % 

A Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 8 2,77 
B Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 25 8,65 
CA Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 41 14,19 

CB Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 
інших матеріалів 12 4,15 

CC Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність 8 2,77 
CD Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 7 2,42 
CE Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 15 5,19 

CF Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 
препаратів 5 1,73 

CG Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції 18 6,23 

CH Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім 
машин і устатковання 35 12,11 

CI Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції 8 2,77 
CJ Виробництво електричного устатковання 19 6,57 
CK Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у. 44 15,22 
CL Виробництво транспортних засобів 20 6,92 

CM Інші види переробної промисловості, ремонт і монтаж машин і 
устатковання 9 3,11 

E Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 7 2,42 

G Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів 8 2,77 

Разом 289 100,00 

Таблиця 5. Характеристика вибірки дослідження

Примітка: деталізація групування підприємств за окремими розділами економічної діяльності викликана значним масивом спо�
стережень для секції С "Переробна промисловість" (241 підприємство).

Джерело: систематизовано автором.

Таблиця 6. Укрупнена структура вибірки дослідження за рівнем інтернаціоналізації

№ з/п 
Рівень 

інтернаціоналізації 
за FSTS 

Рівень 
інтернаціоналізації 

за шкалою 

Кількість 
спостережень 

% у 
загальній 
вибірці 

1 0%<FSTS≤33,3% низький 403 46,48 
2 33,3%<FSTS≤66,6% середній 271 31,26 
3 66,6%<FSTS≤100% високий 193 22,26 
Обсяг вибірки (кількість спостережень) 867 100,00 

Джерело: систематизовано автором.
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пізній вхід на закордонні ринки, досягають нижчого
рівня рентабельності власного капіталу за операційним
прибутком. Не підтверджується гіпотеза 1 і за показ�
ником ROEn (вона підтверджена лише для 38,89% ви�
падків).

Натомість практично абсолютне підтвердження
гіпотези 1 (для 94,44% спостережень) отримано за
показником EV. Тобто підприємства, які застосову�
ють заходи раннього входу на закордонні ринки, у
94,44% випадків досягають вищого рівня доданої вар�
тості, а підприємства, які застосовують заходи пізньо�
го входу на закордонні ринки, досягають нижчого її
рівня.

Таким чином, у дослідженні шляхом перевірки
гіпотези 1 не виявлено переконливої переваги впливу
раннього входу на закордонні ринки порівняно із за�
ходами пізнього входу на закордонні ринки на фінан�
сові результати діяльності підприємства. Однак для
більшості підприємств вибірки дана гіпотеза є справед�
ливою, а найвищий рівень впливу ранній вхід на закор�
донні ринки має на показник доданої вартості підприє�
мства.

Варто також відзначити, що для підприємств
розділів СВ та CD, а також підприємств секції А гіпоте�
за 1 підтверджується повністю. Усі підприємства секції
Е застосували заходи пізнього входу на закордонні рин�
ки, тому взаємозв'язку між заходами раннього входу та
фінансовими результатами діяльності немає, адже такі
заходи не застосовувались. Тому під час формування
маркетингової стратегії інтернаціоналізації цих

підприємств необхідно враховувати особливості впли�
ву часу входу на закордонні ринки на фінансові резуль�
тати діяльності.

Перевірка гіпотези 2 ставить за мету визначення, за
рахунок якого часу входу на закордонні ринки — ран�
нього чи пізнього входу — підприємства досягають ви�
щого рівня інтернаціоналізації. Перевірка гіпотези 2
також виконана із застосуванням методу t�статистики.
За допомогою програми Excel, яка входить до офісного
пакету Microsoft Office, виявлено, що з 18 спостережень
у 94,44% (17 спостережень) гіпотеза 2 підтверджуєть�
ся, а у 5,56% (1 спостереження) гіпотеза 2 не підтверд�
жується. Підсумкові результати перевірки гіпотези 2 у
розрізі 17�ти секцій (розділів) економічної діяльності та
для усієї вибірки наведено у таблиці 8.

Таким чином, підприємства, які застосовують ранній
вхід на закордонні ринки, у 94,44% випадків досягають
вищого рівня інтернаціоналізації, а підприємства, які
застосовують пізній вхід на закордонні ринки, досяга�
ють нижчого рівня інтернаціоналізації.

ВИСНОВКИ
У дослідженні виявлено вплив часу входу на закор�

донні ринки на фінансові результати діяльності і рівень
інтернаціоналізації підприємств. Так, на основі пере�
вірки гіпотези 1 виявлено, що переконливої переваги
впливу раннього входу на закордонні ринки порівняно
із пізнім входом на закордонні ринки на фінансові ре�
зультати діяльності підприємства немає. Однак для
більшості підприємств вибірки дана гіпотеза є справед�

Таблиця 7. Підсумкові результати перевірки гіпотези 1

Секція (розділ) Показники фінансових результатів
ROSo ROAo ROEo ROSn ROAn ROEn EV 

A + + + + + + + 
B + + - + + + + 
CA - + + + - - + 
CB + + + + + + + 
CC - + - - - - + 
CD + + + + + + + 
CE + + - + + - + 
CF - + - - - - + 
CG - - - + + + + 
CH + - - + + + + 
CI + + + - - - + 
CJ - + + - - - + 
CK + - - - - - + 
CL + + + - - - + 
CM + + - + + - + 
E - - - - - - - 
G - + - + + - + 
Для усієї 
вибірки - + - + - + + 

% 
підтвердженої 
гіпотези 

55,56 77,78 38,89 61,11 50,00 38,89 94,44 

Примітка: гіпотезу підтверджено (+) / гіпотезу не підтверджено (�).
Джерело: сформовано автором.

Секція 
(розділ) 

Гіпотезу 2 
підтверджено (+) / 

гіпотезу 2 не 
підтверджено (-) 

Секція (розділ) 

Гіпотезу 2 
підтверджено (+) / 

гіпотезу 2 не 
підтверджено (-) 

A + CH +
B + CI +
CA + CJ +
CB + CK +
CC + CL + 
CD + CM +
CE + E -
CF + G +
CG + Для усієї вибірки + 

Таблиця 8. Підсумкові результати перевірки гіпотези 2

Джерело: сформовано автором.
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ливою, а найвищий рівень впливу ранній вхід на закор�
донні ринки має на показник доданої вартості підприє�
мства. Крім того, для підприємств розділів СВ та CD, а
також підприємств секції А гіпотеза 1 підтверджується
повністю. Натомість, час входу на закордонні ринки
чинить практично абсолютний вплив на рівень інтерна�
ціоналізації підприємств, адже на основі перевірки гіпо�
тези 2 виявлено, що у 94,44% спостережень ранній вхід
на закордонні ринки забезпечує досягнення вищого
рівня інтернаціоналізації.

Таким чином, важливим елементом формування
маркетингової стратегії інтернаціоналізації є заходи за�
кордонної експансії в частині визначення часу входу на
закордонні ринки. Адже підприємства, які застосову�
ють заходи раннього входу на закордонні ринки, дося�
гають, переважно, вищих фінансових результатів діяль�
ності, а також забезпечують досягнення вищого рівня
інтернаціоналізації.

У подальших дослідженнях доцільно зосередити
увагу на способах входу українських підприємств на
закордонні ринки: їхніх особливостях, можливостях за�
стосування, впливі на фінансові результати діяльності
та рівень інтернаціоналізації тощо.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В Україні муніципальне управління має багатовікову

історію. На сучасному етапі розвитку інститут місцевого
самоврядування знову відроджується, адже від того, як
здійснюється місцеве самоврядування, залежить рівень
життя народу. Третій Президент США Т. Джеферсон
називав місцеве самоврядування "республікою в мініатюрі",
а французький історик О.Токвіль визначав місцеве самовря�
дування "як інститут, в якому криється сила вільних націй"
[1, с. 133].

Відповідно до Конституції України в Україні діє систе�
ма місцевого самоврядування, ратифіковано Європейську
хартію місцевого самоврядування, прийнято ряд базових
нормативно�правових актів, які створюють правові та фінан�
сові основи діяльності органів місцевого самоврядування.
Однак місцеве самоврядування сьогодні не задовольняє
потреб суспільства. Функціонування органів місцевого са�
моврядування у більшості територіальних громад не забез�
печує створення та підтримку сприятливого життєвого се�
редовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її
самореалізації, захисту її прав, надання населенню органа�
ми місцевого самоврядування високоякісних і доступних ад�
міністративних, соціальних та інших послуг на відповідних
територіях.

 Починаючи з 1991 р. чисельність сільського населення
зменшилася на 2,5 млн осіб, а кількість сільських населених
пунктів — на 348 одиниць. Разом з тим кількість сільських
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"Повага припускає визнання права іншого думати інакше"
 Іцхак Адізес

рад збільшилася на 1067 одиниць. Дотаційність 5419 бюд�
жетів місцевого самоврядування становить понад 70%, 483
територіальні громади на 90% утримуються за рахунок дер�
жавного бюджету.

 Здійснення постійної фінансової підтримки через рай�
онні бюджети малочисельних територіальних громад з ви�
користанням системи дотацій вирівнювання є обтяжливим
для державного бюджету та стримує розвиток малих міст і
великих селищ. Все вищезазначене надає актуальності пред�
мету дослідження для майбутніх менеджерів�управлінців.

Метою цієї статті є з'ясування особливостей організації
муніципальної публічної влади в Україні та ролі місцевого
самоврядування в ході проведення реформи публічної вла�
ди в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто наголо�
сити, що відносини у сфері муніципального публічного уп�
равління стали предметом дослідження багатьох інститутів
та науковців в юриспруденції та управлінні. Так, теоретичні
та методологічні основи становлення публічних відносин в
Україні досліджено в працях В.Б. Авер'янова, В.Д. Бакумен�
ка, О.Ю. Оболенського [2, с. 3], І.А. Чикаренка, Ю.П. Ша�
рова [3, с. 295]. Модель публічної влади на регіональному
рівні досконало висвітлює С. Саханенко. Нову систему роз�
поділу влад в Україні пропонує один із авторів Конституції
України доктор юридичних наук В.В. Костицький. Аспекти
успішного проведення реформ в Україні розкриває соціо�
лог Ю.П. Сурмін [4, с. 11].
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Огляд останніх публікацій вказує на значний інтерес та
високі запити суспільства, щодо ефективного формування
муніципальної влади та введення в дію Концепції реформи
місцевого самоврядування та змін до Конституції України,
запропонованої В.Б. Гройсманом, а тому тема публікації є
актуальною.

Основні результати досліджень. Як ми вже визначили,
однією з важливих ознак побудови демократичної держави
є розвиток місцевого самоврядування. У кожній державі не�
залежно від особливостей її адміністративно�територіаль�
ного устрою, форми правління, історичних, національних
та інших особливостей місцеве самоврядування має специф�
ічну форму і назву. В інших країнах використовуються такі
терміни для позначення місцевого самоврядування: "муні�
ципальне управління", "місцева автономія", "територіальна
децентралізація" та ін. В основі місцевого самоврядування
кожної держави світу лежать національні теорії місцевого
самоврядування. Теоретичні основи вчення про місцеве са�
моврядування були закладені ще в кінці ХVІІІ — першій
половині ХІХ ст. представниками французької, бельгійської
та німецької юридичних шкіл. Найбільше розповсюдження
в світі отримала громадівська теорія, прийнята більшістю
країн Європи, державницька теорія, започаткована в Маг�
дебурському праві, та теорія муніципального дуалізму (рис.
1).

Варто зазначити, що поняття публічної та державної
служби та служби в органах місцевого самоврядування не
є тотожними. Українськими вченими (В. Авер'янов, В. Ба�

куменко) публічна служба розгля�
дається як професійна, політично
нейтральна цивільна служба в орга�
нах державної влади та органах
місцевого самоврядування. Аналіз
зарубіжної літератури доводить,
що поняття публічної служби є
більш широким, оскільки включає
в себе державну службу, службу в
органах місцевого самоврядування
та службу в публічних установах.

У відповідності до ст. 140 Кон�
ституції України місцеве самовря�
дування є правом територіальної
громади — жителів села чи добро�
вільного об'єднання у сільську гро�
маду жителів кількох сіл, селища,
міста — самостійно вирішувати пи�
тання місцевого значення у межах
Конституції і законів України.

Сутність місцевого самовряду�
вання полягає у гарантованому
державою праві територіальної
громади, громадян і їх органів в
інтересах населення вирішувати в
межах чинного законодавства і під
власну відповідальність значну ча�
стину місцевих питань.

Зміст місцевого самоврядування
визначають його принципи — основні
положення організації і здійснення
місцевого самоврядування.

Принцип народовладдя перед�
бачає, що територіальні громади, у
відповідності до Конституції і за�
конів України, здійснюють свою
владу на місцях безпосередньо
(місцеві референдуми, вибори, за�
гальні збори громадян, місцеві
ініціативи) і через представницькі
органи (міські ради, сільських, се�
лищних, міських голів).

Принцип законності передба�
чає, що місцеве самоврядування
базується на положеннях Консти�
туції і законах України, а також
підзаконних і нормативно�право�
вих актах.

Принцип гласності полягає у
тому, що всі суб'єкти місцевого са�
моврядування здійснюють свої по�
вноваження відкрито, публічно, їх
діяльність висвітлюється місцеви�
ми ЗМІ.

Принцип колегіальності віддзеркалюється у орга�
нізаційно�правових нормах діяльності органів місцевого са�
моврядування (ради).

Принцип поєднання місцевих і державних інтересів
віддзеркалюється у співробітництві з органами державної
влади, передачі їм частини повноважень.

Принцип виборності передбачає, що депутати місце�
вих рад, а також сільські, селищні і міські голови є вибор�
ними.

Принцип правової, організаційної і матеріально�фінан�
сової самостійності в межах повноважень. Правова авто�
номія означає, що органи місцевого самоврядування на�
ділені власними, властивими тільки їм повноваженнями, які
закріплені Конституцією і діючим законодавством України.
В межах цих повноважень органи місцевого самоврядуван�
ня мають повну свободу дій. Організаційна автономія
органів місцевого самоврядування (ОМС) проявляється в їх
можливості самостійно визначати і будувати свою внутрі�
шню структуру, з тим щоб вона відповідала місцевим умо�
вам і забезпечувала ефективне управління. Діючи у межах
закону, ОМС не підпорядковуються іншим органам. Конт�
роль за ними здійснюється лише з метою забезпечення за�
конності їх дій. Матеріальна і фінансова автономія органів
місцевого самоврядування проявляється у їх праві володі�
ти і розпоряджатися грошима і майном для реалізації своїх
повноважень.

Принцип підпорядкованості і відповідальності перед
територіальними громадами їх органів і посадових осіб пе�

Рис. 1. Теорії місцевого самоврядування
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редбачає, що їх діяльність підлягає суспільному контролю
з боку територіальних громад, наприклад, у формі суспіль�
них слухань, зустрічей з депутатами рад і посадовими осо�
бами органів місцевого самоврядування.

Принцип державної підтримки і гарантії місцевого са�
моврядування держава бере участь у формуванні бюджетів
місцевого самоврядування, фінансово підтримує. Держава
гарантує судовий захист прав і законних інтересів місцево�
го самоврядування.

Важливою ознакою місцевого самоврядування є його
системний характер. Місцеве самоврядування, за�
значається в Конституції України, здійснюється терито�
ріальною громадою в порядку, встановленому законом,
як безпосередньо, так і через органи місцевого самовря�
дування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі
органи. Органами місцевого самоврядування, що пред�
ставляють спільні інтереси територіальних громад сіл,
селищ та міст, є районні та обласні ради. Сільські, селищні,
міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів
створювати будинкові, вуличні, квартальні органи само�
організації населення, наділяти їх частиною власної ком�
петенції, фінансів, майна (ст. 140 Конституції України)
(рис. 2).

Територіальна громада, відповідно до частин 1, 3 ст. 140
Конституції України, а також ч. 1 ст. 6 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні" є первинним суб'єктом
місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і
повноважень, тобто найбільш повноважним елементом си�
стеми місцевого самоврядування. Територіальні громади
сусідніх сіл можуть об'єднуватися в одну територіальну гро�
маду, створювати єдині органи місцевого самоврядування і
обирати єдиного сільського голову.

Сільська, селищна, міська рада є органом місцевого
самоврядування, який представляє відповідну терито�
ріальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах
функції та повноваження місцевого самоврядування (ч.
1 ст. 10 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні").

Виконавчі органи (виконавчий комітет, відділи й уп�
равління та інші виконавчі органи галузевої та функціональ�
ної компетенції) сільських, селищних, міських рад створю�
ються вказаними радами та є їм підконтрольними та

підзвітними (частини 1, 2 ст. 11 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні").

Очолює виконавчий орган ради та головує на її за�
сіданнях сільський, селищний, міський голова — по�
садова особа, яка обирається відповідною територі�
альною громадою та є підзвітною, підконтрольною і
відповідальною перед нею, а також відповідальною
перед відповідною радою (ч. 2 ст. 141 Конституції Ук�
раїни, статті 12, 42 Закону Ураїни "Про місцеве само�
врядування в Україні"). Сільський, селищний, міський
голова має особливий правовий статус у системі місце�
вого самоврядування села, селища, міста. Чинний За�
кон про місцеве самоврядування визначає сільського,
селищного, міського голову як головну посадову осо�
бу самої територіальної громади.

Суттєвою особливістю місцевого самоврядування
є те, що в його системі не діє принцип поділу влади,
властивий механізму держави. Натомість існує єдність
представницьких і виконавчих органів місцевого са�
моврядування.

Однією з характерних особливостей системи
місцевого самоврядування, здійснюваного на рівні
територіальних громад сіл, селищ, міст, є те, що
вона представлена як на регіональному рівні, в
особі районних, обласних рад — органів місцево�
го самоврядування, що представляють спільні
інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст,
так і на мікрорівні (будинків, вулиць, кварталів,
мікрорайонів), в особі так званих органів самоор�
ганізації населення — будинкових, вуличних,
квартальних комітетів, комітетів мікрорайонів.
Однак, наголосимо, що між сільською, міською,
районною або обласною радою немає  чіткої
ієрархії (як в системі виконавчої влади), кожна
рада підзвітна своїй територіальній громаді та
відповідальна перед нею.

Голова Верховної Ради України Гройсман В.Б.
(в минулому Віце�прем'єр�міністр України —
Міністр регіонального розвитку, будівництва та
житлово�комунального господарства України)

неодноразово зазначав, що реформування публічної
муніципальної влади грунтується на положеннях Євро�
пейської хартії місцевого самоврядування, до якої Ук�
раїна приєдналася 1997 року. Сутність цього докумен�
та, за яким уже протягом кількох десятиліть розвиваєть�
ся місцеве самоврядування об'єднаної Європи, полягає
в тому, що воно утверджується як окрема ланка місце�
вої влади, і є цілком самостійним і відокремленим від
держави, незалежним від тріади основних влад. Крім
того, місцеве самоврядування є основним проявом роз�
будови громадянського суспільства від рівня окремих
громадян і малих груп до самоврядних спільнот багато�
мільйонних мегаполісів, тому принциповою основою по�
будови будь�якої держави на Європейському континенті
є розбудова місцевих громад, які об'єднуються у ширші
муніципальні структури [5, с. 83]. Наступним етапом об�
'єднання є створення європейських регіонів, які перебу�
вають між собою у горизонтальній взаємодії. Тому не
випадково наголос у концепції припадає на Хартію.

Відомий соціолог Ю.П. Сурмін наголошує, що для усп�
ішного проведення реформи необхідно здійснити чотири
речі:

1) cтворити концепцію реформи — для ознайомлення
суспільства та позитивного її сприйняття, бо навіть найк�
раща реформа не запрацює, якщо суспільство буде чинити
супротив;

2) розробити стратегію — цілі, задачі, яким чином це
зробити;

3) розробити програму — дії, терміни, виконавці, очі�
куваний результат по кожному з питань;

4) прийняти закон — легітимізація процесу реформу�
вання [4, с. 11].

Також для проведення реформ потрібна інтелек�
туальна основа (потенціал), тому, можливо, сьогодні ук�
раїнське суспільство ще не готове до реформ, однак висо�
кий прояв патріотизму і рішучості, безперечно, показує
необхідність радикальних реформ уже зараз. Потрібно
активно навчати майбутніх управлінців, залучати їх до об�
міну досвідом, щоб у нас в країні не відбулась підміна по�
нять, бо на сьогоднішній день у нас свідомий громадянин
— це людина у вишиванці ( і це добре, але), а не людина,
яка знає закони, дотримується їх і готова приймати участь
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Сільська, селищна, міська рада 

Виконавчі органи сільської, селищної, міської ради 

Сільський, селищний, міський голова 

Районні та обласні ради, що представляють спільні 
інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст

Органи самоорганізації населення 

Районні ради в містах з районним поділом, в разі 
створення 

Рис. 2. Система місцевого самоврядування
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та брати на себе відповідальність в управлінні державою
чи окремою територіальною одиницею. Сьогоднішнє про�
фесійне зростання, підвищення кваліфікації державних
службовців і службовців місцевого самоврядування потре�
бує значної корекції і уваги, бо не відповідає вимогам часу,
а проводиться лише формально, тому орієнтири потрібно
терміново змінювати.

Так, основні зміни, закладені в пропонованій Міністер�
ством регіональної політики концепції реформи муніци�
пальної публічної влади та змін до Конституції України,
передбачають:

— запровадження трьохрівневої системи адміністратив�
но�територіального устрою України — регіон, район, гро�
мада з повсюдністю місцевого самоврядування;

— передачу функцій виконавчої влади від місцевих ад�
міністрацій виконавчим органам рад відповідного рівня;

— розподіл повноважень між органами місцевого
самоврядування за принципом субсидіарності і наділен�
ня саме громад максимально широким колом повнова�
жень;

— чітке забезпечення повноважень органів місцево�
го самоврядування необхідними фінансовими ресурсами,
в тому числі через їх участь у загальнодержавних подат�
ках;

— ліквідація державних адміністрацій і створення дер�
жавних представництв з контрольно�наглядовими і коор�
динаційними, а не виконавчими функціями.

Загалом, зміни стосуються розділів ІХ (Адміністра�
тивно�територіальний устрій) і ХІ (Місцеве самовряду�
вання), які викладені в новій редакції. Пропонуються
деякі зміни в розділи ІV (Верховна Рада), V (Президент
України), VІ (Кабінет Міністрів. Інші органи виконав�
чої влади). Наприклад, вилучено, що "органи місцевого
самоврядування з питань здійснення ними повноважень
органів виконавчої влади підконтрольні відповідним
органам виконавчої влади". Тепер ОМС відповідальні
тільки перед законом (ст. 144 — "Рішення органів місце�
вого самоврядування з мотивів їх невідповідності Кон�
ституції і законам України в порядку і строки, визна�
чені законом, зупиняються головами відповідних дер�
жавних представництв з одночасним зверненням до
суду") [3].

У статті 119 (розділ VІ) визначені повноваження голів
районних та обласних державних представництв. Всього
передбачено чотири сфери повноважень, серед яких — на�
гляд за відповідністю актів органів місцевого самоврядуван�
ня Конституції та законам України, координація роботи
територіальних і центральних органів виконавчої влади та
координація роботи усіх органів влади на місцях в умовах
надзвичайного та воєнного стану [3].

Передбачено, що "рішення голів державних представ�
ництв, що суперечать Конституції та законам України,
можуть бути відповідно до закону скасовані Кабінетом
Міністрів України".

У пропонованій Концепції реформи згадується голов�
ний європейський принцип місцевого самоврядування —
принцип субсидіарності. З цього приводу слід зазначити, що
місцевий бюджет за чинним законодавством на 90 % фор�
мується з прибуткового податку, він мізерний, а це основа
життя території, тому для забезпечення мінімального рівня
життя надається субсидія (громадянам) або субвенція
(організаціям). Скажімо, є три населених пункти: один має
два заводи, другий — невеличку фабрику, третій — депре�
сивний, завод не працює, робочих місць мало. В результаті
1 село отримує податку 100 грн., 2 — 60 грн., а 3 — 20 грн.
Мінімальний рівень життя встановлений державою на рівні
80 грн. У такому випадку використовується принцип субси�
діарності: 1 селу залишають 100 грн, бо якщо в нього забра�
ти 20 (як було раніше), то де ж тоді мотивація?; 2 селу з Дер�
жбюджету надається субвенція чи субсидія на 20 грн., 3 селу
— на 60 грн.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Отже, проблема глибшого впровадження бюджетної
субсидіарності в Україні залишається актуальною, оскіль�
ки регіони�донори за багатьма показниками людського роз�
витку поступаються регіонам, що субсидуються. Цілком
припустимим і навіть необхідним був би такий перерозподіл
бюджетів, який дозволив би регіонам, які можуть це зроби�
ти за рахунок власної економічної бази, самостійно вирі�
шити свої головні проблеми. Зазначене свідчить, що забез�

печення рівності регіонів за станом людського розвитку
можна вважати критерієм впровадження принципу субси�
діарності у бюджетній сфері. Можемо зауважити, що з
прийняттям Державного бюджету України на 2015 рік та
прийнятими змінами до Податкового кодексу України, про�
цес змін розпочався.

Таким чином, на основі проаналізованих матеріалів мо�
жемо зробити висновки, що реформування органів місце�
вої публічної влади сприятиме:

— створенню сприятливих правових умов для макси�
мально широкого залучення населення до прийняття управ�
лінських рішень, а також розвитку форм прямого народов�
ладдя;

— формуванню ефективної територіальної системи
органів місцевого самоврядування та місцевих органів ви�
конавчої влади для забезпечення сталого соціально�еконо�
мічного розвитку відповідних адміністративно�територіаль�
них одиниць;

— утворенню об'єднаних територіальних громад, спро�
можних самостійно вирішувати питання місцевого значен�
ня;

— соціально�економічному розвиткові територіальних
громад і регіонів;

— стимулюванню економічного розвитку територій у
результаті удосконалення механізмів впливу органів місце�
вого самоврядування на визначення пріоритетів місцевого
економічного розвитку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Будь�який господарюючий суб'єкт в економічній

діяльності стикається з ризиком. Одним з важливих за�
собів зниження ризику є управління в режимі реально�
го часу. В сучасних умовах зазначене управління в
більшості випадків здійснюється за допомогою автома�
тизованих інформаційних систем. Адже відомо, що
інформація — це данні, що знижують невизначеність.
Отже, будь�яка інформаційна система знижує невизна�
ченість та, за умови можливості впливу, може знижу�
вати ризик. На нашу думку, в цьому і полягає головний
економічний ефект інформаційних систем.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Зупинимося на природі економічного ризику та ме�

тодах його зменшення, або оптимізації. Поняття ризику
у виробничій діяльності існує з часу виникнення і пов'я�
зується із невизначеністю будь�якої дії. Будь�яка
діяльність передбачає наявність ризику, оскільки він існує
об'єктивно і проявляється як зниження ефективності.

Використання поняття ризику у якості економічної ка�
тегорії передбачає його вимір, встановлення вірогідності по�
зитивного чи негативного результату будь�якого явища та
прийняття рішення із елементом ризику. Помилкою є ото�
тожнення ризику і невизначеності. Із ситуацій невизначе�
ності у якості ситуації ризику виділяють такі, у яких
здійснення невідомих подій є ймовірним і може бути оціне�
но. Ситуації, вірогідність яких встановити заздалегідь не�
можливо або не можна усунути слід відносити до невизна�
ченості. Слід мати на увазі, що ризик — це не лише можливі
втрати. Сутність ризику — це не збиток чи шкода, а лише
можливість відхилення від мети, для досягнення якої прий�
малось рішення.

Кількісна оцінка ризику є обов'язковою при еконо�
мічному обгрунтуванні будь�якої події. Додатково які�
сна та кількісна оцінка ризику дозволяє дати інтеграль�
ну оцінку наслідків реалізації конкретного підприєм�
ницького рішення [2, с. 132, 136].
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Найбільш доцільною ми вважаємо таку класифіка�
цію ризику для умов нестабільної економіки:

1) ризик господарський;
2) ризик, пов'язаний із природою людини;
3) ризик, пов'язаний із природними факторами.
Ризик є невід'ємною частиною усіх рішень. Понят�

тя господарський ризик включає в себе ризик, що без�
посередньо пов'язаний із природними та економічними
наслідками інших двох ризиків.

Врахування ризику, що пов'язаний із природними
факторами, є дуже важливим для гірничо�збагачуваль�
них комбінатів. На основі аналізу фундаментальних та
прикладних наукових праць [1, с. 65—66; 4, с. 45—61; 5,
с. 92—112; 8, с. 117—170] узагальнена класифікація ри�
зиків на рівні гірничо�збагачувального підприємства на�
ведена на рисунку 1.

Ризик помилкових дій включає в себе ризик втраче�
ного прибутку та ризик зростання витрат.

В області економічного розвитку підприємства ви�
діляють наступні два основні види ризику [4, с. 45—
47]:

1) ризик інвестування у виробництво, пов'язаний із
модернізацією та заміною обладнання у залежності від
попиту на продукцію;

2) ризик, пов'язаний зі змінами у масштабах держа�
ви, характерний для перехідних економік, оскільки дер�
жава централізовано може змінити окремі принципи та
положення управління. Чим частіше відбуваються такі
зміни, тим більшим стає ризик.

Класифікація ризиків, пов'язаних з інвестуванням,
наведена в таблиці 1.

Окрему увагу потрібно звернути на інвестиційні ри�
зики підприємства, в тому числі і ризики, пов'язані з
інформатизацією.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є критичний аналіз сучасних підходів

до оцінки рівня економічного ризику.
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ВИКЛАДЕННЯ
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Аналіз ризику є інструментом в області прийняття
рішень — маркетингу, стратегічного управління, роз�
робки фінансових бюджетів, управління виробництвом,
оцінки інвестицій тощо.

Для оцінки рівня ризику використовуються різні
методи [9, с. 136—137]. Їх вибір залежить від масшта�
бу та складності об'єкту, рівня впливу на нього ризи�
ку, наявності необхідних інформаційних матеріалів,
математичного забезпечення, фінансових можливо�
стей.

Методи оцінки ризику можна об'єднати у на�
ступні групи: метод розрахунку критичних точок;
аналіз чутливості; сценарний підхід; імовірнісний
аналіз.

Метод розрахунку критичних точок передбачає роз�
рахунок точки беззбитковості [3, с. 106—107; 7, с. 415].
Сутність полягає у визначенні мінімально допустимих
(критичних) рівнів виробництва, за умови якого вироб�
ництво залишається беззбитковим. Цей метод викори�
стовується у випадку оцінки доцільності інвестування
коштів у створення чи модернізацію основних фондів
підприємства.

Аналіз чутливості передбачає вимірювання змінно�
го параметра з метою виявлення кінцевого результату
[5, с. 134—136]. Таким чином встановлюються найбільш
важливі змінні величини. Це дає можливість встанови�
ти закономірність результатів у залежності від зміни
параметрів.

Сценарний підхід є найпоширенішим методом ура�
хування фактора невизначеності і допускає зміну де�
кількох параметрів.

Статистичні методи засновані на використанні
складного математичного апарату теорії ймовірностей
[6, с. 15]. При цьому невизначеність аналізується з ме�
тою оцінки впливу ризику на результати. Найчастіше ви�
користовуються процеси імітації.

Процес аналізу ризику, на наш погляд, передбачає
наступну послідовність:

— Формування понятійного апарату прогнозної
моделі.

— Вибір змінних величин.
— Оцінка розподілу ймовірностей: встановлення

області зміни вхідних параметрів, оцінка функціональ�
ного виду розподілу.

— Встановлення функціонального зв'язку між
змінними параметрами.

— Імітаційні експерименти.
— Аналіз результатів імітації.
Часто під "ризиком" у бізнесі припускається небез�

пека втрат ресурсів компанії, недоодержання нею при�
бутків, поява додаткових, непередбачених витрат тощо.
На основі аналізу наукових праць [2, с. 127; 8, с. 112]
удосконалена концептуальна схема організації ризик�
менеджменту підприємства представлена на рисунку 2.

У відповідності з приведеною схемою ризик�менед�
жменту припускається поетапне проведення таких за�
ходів:

1. Ідентифікація ризиків.
2. Аналіз і оцінка ризиків.
3. Розробка стратегії і тактики управління ризика�

ми.
4. Розробка і здійснення конкретних процедур

управління ризиками.
Головною причиною виникнення ризиків у бізнесі є

невизначеність, що породжується в силу:
1. Постійної нестабільності економічних процесів,

що важко піддаються реальному прогнозуванню. Це і
природні явища, і технічний прогрес, і споживчий по�
пит, і багато чого іншого.

2. Обмеженості і неповноти інформації про еко�
номічні процеси, що часто визначається обмеженістю
ресурсів (фінансових, тимчасових, технічних і інших)
суб'єкта підприємницької діяльності при прийнятті кон�
кретних рішень.
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Рис. 1. Класифікація ризиків на рівні підприємства



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 3/201580

3. Наявності "організованої" невизначеності, обу�
мовленої прихованням об'єктивної інформації з еконо�
мічних, політичних і інших причин.

4. Відсутності, нерідко, чітко визначених цілей і кри�
теріїв оцінки діяльності підприємства.

У відповідності з методологією та інструментарієм
кількісної оцінки ризику, на нашу думку, методика
кількісної оцінки ризику буде включати наступні етапи
[4, с. 84—91; 5, с. 146—147, 157, 168; 7, с. 417; 9, с. 137—
138].

Таблиця 1. Класифікація інвестиційних виробничих ризиків

Класифікатор Вид ризику Характеристика ризику 
Причина виникнення Піддається 

диверсифікації 
Пов'язаний з особливостями здійснення конкретного проекту (доступність 
сировини, успіх програм маркетингу і т. п.), його можна зменшити правильним 
вибором варіанту інвестування і розподілом капіталу між різними видами 
інвестицій, галузями, регіонами, проектами (диверсифікацією) 

Не піддається 
диверсифікації 

Визначається зміною макроекономічної ситуації, його не можна знизити за 
допомогою диверсифікації виробництва 

Сфера виникнення Ризик виробництва 
(виробничі) 

Некваліфікований персонал, помилки в проектуванні і плануванні робіт, погані 
умови роботи, ненадійність роботи устаткування і ін. 

Ризик постачання Відсутність сировини і матеріалів необхідної якості, невчасне постачання 
матеріалів, високі темпи зростання цін на використовувані ресурси порівняно з 
вартістю готової продукції, збільшення транспортних тарифів і ін. 

Ризик збуту 
(маркетингові) 

Зміна споживчих настроїв, посилення конкуренції, втрата позицій на ринку, 
невчасний вихід на ринок і так далі 

Ризик інвестиційної 
діяльності 

Характерні для інвестиційної фази. Ризики збільшення вартості робіт, пов'язаних з 
об'ємом інвестицій, збільшення термінів створення об'єкту інвестицій, проектний 
конструкторські недоробки, ненадійність підрядчиків, матеріальний збиток через 
низьку якість виробничого устаткування, що поставляється, і технології 

Ризик фінансової 
діяльності 

Характерні для інвестиційної і експлуатаційної фаз. Пов'язані з можливістю 
збільшення вартості позикового фінансування в структурі капіталу, зменшення 
обсягів позикових засобів, що залучаються, невиплат по своїх боргових 
зобов'язаннях і банкротства підприємства внаслідок ухвалення неефективних 
управлінських рішень  

Ймовірність 
виникнення і ступінь 
впливу 

Катастрофічний 
Критичний 
Допустимий  
Середній 
Мінімальний 

Вплив допустимого ризику може привести до нездобуття очікуваного прибутку, 
критичного - до втрати розрахункової виручки від реалізації продукції, 
катастрофічного - до втрати вкладених інвестицій і всього майна  

Ідентифікація ризиків Відомий Можна оцінити з високою мірою вірогідність, наприклад, невиконання робіт до 
наміченого терміну. Їх можна ідентифікувати в процесі аналізу бухгалтерської і 
статистичної звітності  

Передбачуваний Ризики, можливість появи яких диктує досвід. Наприклад, ризик затримки 
постачань. Їх можна ідентифікувати на основі досвіду експертів 

Непрогнозований Потенційні, непрогнозовані погрози, вірогідність яких не можна визначити 
(наприклад, зміни в банківській політиці, політичні ризики тощо) 

Рис. 2. Концептуальна схема організації ризик@менеджменту
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1. Визначення співвідношення максимально можли�
вого обсягу збитків (прибутків) і деякої прийнятої бази.
Ризик вимірюється за допомогою коефіцієнта:

, (1),
де W

і
 — коефіцієнт ризику в і�му періоді;

Δх
і
 — максимально можливий обсяг збитків (при�

бутків), грн.;
 К

і
 = х

і
 + Δх

і
 = x

j
 — базове значення, що встанов�

люється при показниках реалізації товарної продукції
(х

і
), менших за показники потреби ринку (x

j
), грн.;

 К
і
 = х

і
 = x

j
 — базове значення, що встановлюється

при показниках реалізації товарної продукції (х
і
)

більших за показники потреби ринку (x
j
), грн.

2. Визначення ймовірностей реалізації позитивних
результатів підприємницької діяльності:

, (2).

3. Визначення очікуваного значення (математичного
сподівання), що пов'язано з невизначеною ситуацією і є се�
редньозваженим усіх можливих результатів, де ймовірність
кожного з них використовується як частота або питома вага
відповідного значення. Очікуване значення вимірює резуль�
тат (ризик), що ми очікуємо в середньому.

Математичним сподіванням дискретної випадкової
величини Х називають суму добутків її можливих зна�
чень і відповідних ймовірностей і обчислюють за фор�
мулою:

(3).
4. Обчислення дисперсії випадкової величини Х,

що позначають , яка визначається як математич�
не сподівання квадрата відхилення випадкової вели�
чини Х від математичного сподівання М(х). Диспер�
сія характеризує розсіювання випадкової величини
щодо М(х).

Для дискретної випадкової величини Х

(4).

Звичайно дисперсію дискретної випадкової величи�
ни обчисляють за формулою:

(5).

5. Визначення коефіцієнта варіації, тобто спів�
відношення середньоквадратичних відхилень при�
бутків і відповідних величини очікуваних прибутків
(доходів):

(6).

де σ(х) — середньоквадратичне відхилення випад�
кової величини.

На нашу думку, при оцінці економічного ефекту за�
ходів зі зниження рівня ризику (Ериз) доцільно визна�
чати різницю величин математичного очікування втрат
від ризику до та після проведення заходів зі зниження
ризику:

Ериз = Mвтр
0
 — Mвтр

1
 = В

0
 p

0
 — В

1
 p

1
(7),

де Mвтр
0
 , Mвтр

1
 — величини математичного споді�

вання втрат від ризику до та після проведення заходів
зі зниження ризику, відповідно, грн.;

 В
0
, В

1
 — величина втрат від ризику до та після

проведення заходів зі зниження ризику, відповідно,
грн.;

 р
0
, р

1
 — ймовірності виникнення втрат до та після

проведення заходів зі зниження ризику, відповідно, грн.

ВИСНОВКИ
Отже, поняття ризику у якості економічної кате�

горії передбачає його вимір, встановлення ймовірності
позитивного чи негативного результату будь�якого яви�
ща та прийняття рішення із елементом ризику.
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ВСТУП
На сьогодні характерною ознакою розвитку Украї�

ни стала орієнтація на європейську інтеграцію, у зв'яз�
ку з чим реалізація політики державного регулювання
соціально�економічного розвитку регіонів та підвищен�
ня їх конкурентоспроможності є першочерговим зав�
данням. Зміцнення вітчизняних ринкових стосунків
відбувається шляхом формування і розвитку різнома�
ніття форм власності і видів господарювання, де взає�
модіють ринкові і державні механізми регулювання. При
цьому докорінно змінюються принципи, організаційні
форми і методи господарювання, характер економічних
зв'язків між учасниками економічної діяльності, обу�
мовлених змішаною економікою.

ОГЛЯД ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
На сьогодні не існує чіткого визначення поняття

"механізм державного регулювання" стосовно розвит�
ку економіки у сучасних умовах. У науковій літературі
ця категорія трактується по�різному. Так, за тверджен�
ням О. Комякова, "механізм державного регулювання
необхідно розглядати як сукупність організаційно�еко�
номічних методів та інструментів, за допомогою яких
виконуються взаємопов'язані функції для забезпечен�
ня безперервної, ефективної дії відповідної системи
(держави) на підвищення функціонування економіки" [1,
с. 8].

Л. Дідьківська та Л. Головко визначають механізм
макроекономічного регулювання ринкової економіки
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змішаного типу як "систему макроекономічних регуля�
торів, що складаються з таких основних елементів: рин�
кові регулятори; важелі державного впливу на еконо�
міку; корпоративне управління; інститут соціального
партнерства" [2, с. 21].

М. Корецький та І. Кириленко у своїх працях
підкреслюють, що "зміст поняття "механізм державно�
го регулювання економіки" можна визначити як систе�
му засобів, важелів, методів і стимулів, за допомогою
яких держава регулює економічні процеси, забезпечує
реалізацію соціально�економічних і правових функцій"
[3, с. 255; 4, с. 16].

П. Макаренко основними складовими механізму
державного регулювання економіки ринкового типу
визначає планування, програмування, структурну і по�
даткову політику, регулювання цін [5, с. 68]. У той же
час він наголошує, що державний механізм регулюван�
ня "включає політико�правові,  організаційно�
управлінські форми та засоби управління (регулюван�
ня) [5, с. 590].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Економічні реформи, що проводяться в країні, не�

дооцінювали роль держави в управлінні економікою, що
практично усунуло її дію на економічну діяльність май�
же усіх галузей і сфер національного господарства.
Рішення цих проблем вимагає відповідного теоретично�
го і методичного забезпечення механізму державного
регулювання з урахуванням специфіки і особливостей
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розвитку конкретного регіону. При цьому основна ува�
га має бути приділена організаційно�економічним аспек�
там проблеми і системному підході до їх вирішення.
Адже метою наукової статті є формування та обгрун�
тування механізмів державного регулювання економі�
чного розвитку та його складових.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ,
РЕЗУЛЬТАТИ

На нашу думку, механізм державного регулювання
розвитку економіки — це спосіб дій суб'єкта регулюван�
ня, який грунтується на базових функціях і принципах,
забезпечуючи за допомогою форм, методів і засобів ефек�
тивне функціонування системи державного регулювання
для досягнення визначеної мети та розв'язання протиріч.

При цьому економічні функції держави визначають
напрямки її діяльності, завдання і цілі, а механізм дер�
жавного регулювання забезпечує способи їх реалізації.

До базових напрямів державного регулювання роз�
витку економіки, на наш погляд, необхідно віднести:

1. Визначення мети, завдань та моделі розвитку.
2. Організаційне забезпечення і координування інте�

ресів.
3. Стимулювання економічних процесів.
4. Моніторинг і аналіз розвитку.
5. Контроль.
Розглянемо сутність першого напряму, а саме: ви�

значення мети, завдань та моделі розвитку, а також спо�
соби її практичної реалізації в економіці України. Мета
— це описаний у формальному вигляді орієнтир, який
бажано досягти протягом визначеного періоду. Вона
являє собою стратегічний напрям розвитку, репрезен�
тує невідкладні або серйозні чи високо пріоритетні зав�
дання, що заслуговують на особливу увагу. Мета повин�
на охоплювати порівняно тривалий період часу. Вона
покликана ліквідувати розрив між поточним і бажаним
рівнем розвитку економіки, окреслює чіткий напрям
розвитку і має бути реалістичною та досяжною.

Сьогодні згідно із Стратегією сталого розвитку "Ук�
раїна — 2020", затвердженою Указом Президента Ук�
раїни від 12 січня 2015року № 5/2015 [6] метою Стра�
тегії є впровадження в Україні європейських стандартів
життя та вихід України на провідні позиції у світі.

Задля цього рух уперед здійснюватиметься за таки�
ми векторами, як:

— вектор розвитку — це забезпечення сталого роз�
витку держави, проведення структурних реформ та, як
наслідок, підвищення стандартів життя;

— вектор безпеки — це забезпечення гарантій без�
пеки держави, бізнесу та громадян, захищеності інвес�
тицій і приватної власності;

— вектор відповідальності — це забезпечення га�
рантій, що кожен громадянин, незалежно від раси, ко�
льору шкіри, політичних, релігійних та інших переко�
нань, статі, етнічного та соціального походження,
майнового стану, місця проживання, мовних або інших
ознак, матиме доступ до високоякісної освіти, системи
охорони здоров'я та інших послуг в державному та при�
ватному секторах. Територіальні громади самостійно
вирішуватимуть питання місцевого значення, свого доб�
робуту і нестимуть відповідальність за розвиток всієї
країни.

Завдання — це конкретні і вимірювальні показники
для досягнення цілей. У свою чергу, завдання повинні
відповідати такими критеріям:

— відображати конкретні бажані досягнення, а не
способи їх реалізації. Завдання повинні вести до вироб�
лення конкретних дій і бути досить докладними, щоб
бути зрозумілими і вказувати чіткий напрямок іншим;

— бути кількісно вимірюваними, щоб оцінити їх до�
сягнення;

— бути напруженими, але не повинні вимагати не�
можливого. Завдання завжди повинні відповідати наяв�
ним ресурсам;

— вказувати на результат;
— бути обмеженими часовими рамками.
Стратегія передбачає в рамках названих векторів

руху реалізацію таких завдань:
1. За вектором розвитку: дерегуляція та розвиток

підприємництва; Програма розвитку малого та серед�
нього бізнесу; податкова реформа; реформа захисту
економічної конкуренції; реформа корпоративного пра�
ва; реформа фінансового сектору; реформа ринку капі�
талу; реформа сфери трудових відносин; реформа
транспортної інфраструктури; реформа монетарної
політики; реформа енергетики; реформа сільського гос�
подарства та рибальства; земельна реформа; реформа
житлово�комунального господарства; програма залу�
чення інвестицій; реформа державного фінансового
контролю та бюджетних відносин; реформа державної
служби та оптимізація системи державних органів.

2. За вектором безпеки: реформа системи національ�
ної безпеки та оборони; реформа оборонно�промисло�
вого комплексу; судова реформа; реформа правоохо�
ронної системи.

3. За вектором відповідальності: децентралізація та
реформа державного управління; реформа регіональ�
ної політики; реформа системи соціального захисту;
пенсійна реформа; реформа системи охорони здоров'я;
реформа освіти.

Реалізація Стратегії передбачає досягнення 25 клю�
чових показників, що оцінюють хід виконання реформ
та програм:

1) у рейтингу Світового банку "Doing Business" Укра�
їна посяде місце серед перших 30 позицій;

2) кредитний рейтинг України — Рейтинг за зобо�
в'язаннями в іноземній валюті за шкалою рейтингового
агентства Standard&Poors — становитиме не нижче інве�
стиційної категорії "ВВВ";

3) за глобальним індексом конкурентоспромож�
ності, який розраховує Всесвітній Економічний Форум
(WEF), Україна увійде до 40 кращих держав світу;

4) валовий внутрішній продукт (за паритетом купі�
вельної спроможності) у розрахунку на одну особу,
який розраховує Світовий банк, підвищиться до 16000
доларів США;

5) чисті надходження прямих іноземних інвестицій
за період 2015—2020 років за даними Світового банку
складуть понад 40 млрд доларів США;

6) максимальне відношення дефіциту державного
бюджету до валового внутрішнього продукту за розра�
хунками Міжнародного валютного фонду не перевищу�
ватиме 3 відсотки;

7) максимальне відношення загального обсягу дер�
жавного боргу та гарантованого державою боргу до
валового внутрішнього продукту за розрахунками Між�
народного валютного фонду не перевищуватиме 60 від�
сотків (відповідно до Маастрихтських критеріїв конвер�
генції);

8) енергоємність валового внутрішнього продукту
складе 0,2 тонни нафтового еквівалента на 1000 доларів
США валового внутрішнього продукту за даними
Міжнародного енергетичного агентства;

9) середня тривалість життя людини за розрахун�
ками Світового банку підвищиться на 3 роки;

10) питома вага місцевих бюджетів становитиме не
менше 65 відсотків у зведеному бюджеті держави.

Стратегічною метою регіональної політики є ство�
рення умов для динамічного, збалансованого розвитку
регіонів України з метою забезпечення соціальної та
економічної єдності держави, підвищення рівня конку�
рентоспроможності регіонів, активізації економічної
діяльності, підвищення рівня добробуту населення, до�
держання гарантованих державою соціальних та інших
стандартів для кожного громадянина незалежно від
місця проживання.

Стратегічне бачення розвитку регіонів та країни в
цілому полягає в розв'язанні існуючих проблем на ос�
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нові використання внутрішніх та зовнішніх можливос�
тей регіонів та територій і є результатом стратегічного
вибору регіональної політики.

Цілями регіональної політики до 2020 року вбача�
ються наступні.

Ціль 1. Підвищення конкурентоспроможності ре�
гіонів.

Насамперед, передбачається створення механізму
поширення процесу розвитку з центрів економічного
зростання, якими будуть переважно міста — обласні
центри, міста обласного значення, на інші території, що
дасть можливість задіяти внутрішні чинники розвитку
адміністративних центрів районів, малих міст та
сільської місцевості. Це здійснюватиметься за рахунок
розширення мережі між адміністративними центрами
областей, районів і сільськими населеними пунктами,
включаючи покращення транспортної доступності, роз�
виток сільської місцевості, а також заходи, що сприя�
тимуть розвитку людського капіталу, упровадження
новітніх технологій, покращення навколишнього при�
родного середовища, що в результаті сприятиме зрос�
танню привабливості територій для інвестицій та акти�
візації економічної діяльності на всій території країни.

У рамках визначеної стратегічної цілі державна по�
літика регіонального розвитку буде спрямована на реа�
лізацію таких операційних цілей:

— підвищення ролі та функціональних можливос�
тей міст у подальшому розвитку регіонів;

— створення умов для поширення позитивних про�
цесів розвитку міст на інші території, розвиток сільської
місцевості;

— підвищення ефективності використання внут�
рішніх чинників розвитку регіонів.

Ціль 2. Територіальна соціально�економічна інтег�
рація і просторовий розвиток.

Досягнення цієї мети передбачає підвищення якості
освіти сільської молоді, поліпшення медичного обслу�
говування в малих містах та сільських населених пунк�
тах, покращення умов водопостачання та водовідведен�
ня у населених пунктах, створення інформаційних та
комунікаційних мереж з метою ефективного доступу
населення до послуг, що забезпечує базові умови жит�
тєдіяльності. У кожному регіоні визначатиметься пе�
релік територій з найгострішими проблемами щодо до�
ступу населення до адміністративних та інших послуг з
метою підвищення їх якості та обсягів.

Ця ціль і її завдання сприятимуть звуженню міжрег�
іональних відмінностей, зменшенню просторової дез�
інтеграції, зміцненню коопераційних зв'язків між регіо�
нами у різних сферах (економіці, культурі, освіті, со�
ціальній сфері) із кінцевою метою досягнення єдності
держави за всіма суспільно�економічними параметрами.

У рамках реалізації визначеної стратегічної цілі 2
державна політика регіонального розвитку буде спря�
мована на виконання таких операційних цілей:

— запобігання зростанню диспропорцій, що галь�
мують розвиток регіонів;

— забезпечення комфортного та безпечного жит�
тєвого середовища для людини незалежно від місця її
проживання;

— розвиток міжрегіонального співробітництва.
Ціль 3. Ефективне державне управління у сфері ре�

гіонального розвитку.
До цього часу, незважаючи на наявне законодавство

та розуміння проблем регіонального розвитку, не вда�
лося досягнути суттєвих результатів щодо зменшення
регіональних диспропорцій, раціоналізації системи уп�
равління, децентралізації та деконцентрації владних
повноважень, посилення спроможності органів місце�
вого врядування планувати та реалізувати власні стра�
тегії розвитку. Причиною цього є неадекватність сис�
теми врядування та відсутність прогресу у фундамен�
тальних сферах — проведенні реформи адміністратив�
но�територіального устрою, реформи державної служ�

би в напрямі її професіоналізації, фіскальної децент�
ралізації тощо. Зазначена ціль покликана вирішити саме
ці виклики.

У рамках вищевказаної стратегічної цілі доцільно
досягнути таких операційних цілей:

— удосконалення системи стратегічного плануван�
ня регіонального розвитку на загальнодержавному та
регіональному рівні;

— підвищення якості державного управління регіо�
нальним розвитком;

— посилення міжгалузевої координації в процесі
планування та реалізації регіональної політики;

— інституційне забезпечення регіонального розвит�
ку;

— реформування територіальної організації влади
та місцевого самоврядування [7].

Щодо моделі розвитку, то це таке утворення, що
дозволяє імітувати певний процес. Моделі розробля�
ються і використовуються для досягнення певної мети,
через представлення найважливіших особливостей до�
сліджуваних економічних процесів. Спроби змоделюва�
ти розвиток були зроблені в Стратегії розвитку регіону
(Автономна Республіка Крим) на період 2011—2020
роки. Відповідно до документу розвиток може відбува�
тися за трьома варіантами (сценаріями) [8]:

1. "Інерційний" сценарій: збереження "статус�кво",
передбачає використання наявного в регіоні санаторно�
курортного, туристичного, аграрного, промислового,
транспортного, транзитного, ресурсного потенціалів на
підставі екстенсивного типу економічного зростання,
інерційним шляхом, при збереженні "статус�кво" в
структурі економіки та факторах її розвитку. При та�
кому сценарії, заходи державного управління щодо роз�
витку Криму зорієнтовані на залагодження конфліктів
і усунення негативних соціальних наслідків кризових
ситуацій, що виникають внаслідок консервації хроніч�
них проблем розвитку регіону.

Згідно з прогнозом економічного і соціального роз�
витку до 2020 року, підготовленому Національним
інститутом стратегічних досліджень, при збереженні
"статус�кво" очікується стійке зниження ефективності
соціально�економічного розвитку республіки. На тлі
ймовірного незначного зростання продуктивності праці
і відносно високих показників економічного зростання
очікуються погіршення показників соціального розвит�
ку та рівня життя, підвищення рівня тінізації економі�
ки. При більш високих показниках розвитку туристич�
ного комплексу, ефективність промисловості, сільсько�
го господарства, будівництва буде демонструвати тен�
денцію до зниження.

Ризики розвитку "інерційного" сценарію — це, на�
самперед, втрата керованості соціально�економічним
комплексом, загрози екологічних і техногенних катас�
троф, неадекватність державних фінансів зростаючому
рівню соціального навантаження на бюджет республі�
ки, наростання процесів економічної і соціальної стаг�
нації, посилення етнонаціональної конфліктогенності
у Криму, ослаблення міжрегіональних виробничо�коо�
пераційних зв'язків між регіоном та іншою територією
країни, що може спровокувати посилення господарсь�
кої відірваності економіки регіону від економіки краї�
ни в цілому.

2. "Мобілізаційний" сценарій: ставка на зовнішні
джерела розвитку.

Модель приваблива тим, що не потребує складної
та політично обтяжливою реорганізації державного
апарату, дозволяє ефективно використовувати наявний
кадровий потенціал і відпрацьовану культуру держав�
ного управління. "Мобілізаційний" сценарій ефективний
як антикризова тактика і створює ілюзію досягнення
необхідного стійкого результату при мінімальних ви�
тратах часу і ресурсів.

Разом з тим концентрація на цілях антикризового
менеджменту, відмова від формування посткризової мо�
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делі сталого розвитку, спроби оптимізації сформованої
моделі економічного і соціально�політичного розвитку,
відмова від політики, спрямованої на зміну та підвищен�
ня статусу регіону в системі регіонального та загально�
національного поділу праці, переорієнтація інвестицій�
них потоків в сектори, які мають виключно короткост�
рокову і середньострокову віддачу, не дають адекватної
відповіді на виклики, з якими стикається регіон.

Ризик розвитку "мобілізаційного" сценарію — згор�
тання економічної ініціативи та активності на рівні тери�
торіальних громад міст, сіл і районів. Фінансово�еконо�
мічної віддачі від заходів механічної консолідації та кон�
центрації господарсько�ресурсного потенціалу буде не�
достатньо для здійснення економічного прориву та по�
долання економічного відставання, призупинення про�
цесів декапіталізації, деградації економічної та соціаль�
ної інфраструктури, відставання міжнародної конку�
рентоспроможності економічного комплексу регіону.
Посилюватиметься секторальна залежність від зовнішніх
інвесторів і транснаціональних корпорацій, виникне ри�
зик перетворення економіки регіону в об'єкт зовнішньо�
го управління з боку великих геоекономічних сил.

3. "Модернізаційний" сценарій: успішний регіон в
успішній Україні базується на ефективному викорис�
танні існуючого в регіоні ресурсного потенціалу на
принципах інтенсивного типу економічного зростання.
Зокрема, передбачається, що будуть реалізовані кроки,
спрямовані на підвищення конкурентоспроможності
економіки регіону на основі інноваційно�інвестиційної
моделі економіки, соціально збалансованої й екологіч�
но�орієнтованої політики випереджального розвитку,
створення на території регіону комфортної та безпеч�
ної середовища для проживання людини.

Реалізація сценарію передбачає усвідомлення обме�
женої ефективності суто державних інструментів пол�
ітики розвитку в сучасному відкритому ринковому
суспільстві. Орієнтиром має стати створення умов для
підприємницької активності громадян, інноваційного
розвитку і досягнення нової якості життя.

Пріоритетами розвитку в рамках "модернізаційно�
го" сценарію повинні стати:

— соціально орієнтоване, екологічно безпечне еко�
номічне зростання, стійкість якого базується на ефек�
тивному використанні всіх видів наявного місцевого те�
риторіального потенціалу;

— підвищення конкурентоспроможності госпо�
дарського комплексу регіону, ефективно "вбудованого"
в систему національного і міжнародного геоекономіч�
ного простору і поділу праці;

— досягнення нової якості економічного зростан�
ня за рахунок переходу до інноваційно�інвестиційної
моделі, впровадження наукоємних технологій, інно�
вацій, інших складових "економіки знань";

— ослаблення територіальних диспропорцій соці�
ально�економічного розвитку в межах республіки;

— раціональне використання місцевого природно�
ресурсного та енергетичного потенціалу, переваг гео�
політичного і географічного розташування Криму;

— випереджаючий розвиток сфер і галузей регіо�
нальної економіки, що створюють мультиплікативний
ефект і стимулюючих суміжні виробництва.

ВИСНОВКИ
Таким чином, на сучасному етапі для економіки на�

став момент якісної зміни моделі розвитку, що ставить
вимогу до певних перетворень у системі та структурі
механізмів державного регулювання розвитку як на цен�
тральному, так і місцевому рівнях. За якісними складо�
вими для економіки України необхідно розробляти та
реалізовувати дві моделі стратегії. Перша — це модель
стратегії першого рівня — інвестиційно�інноваційна
(технологічна), яка буде грунтуватись на максимально
можливому залученні інвестицій (бюджетних, приват�
них, іноземних) і пошуку стратегічних резервів зростан�

ня з метою створення умов для пріоритетного розвит�
ку окремих галузей, де експерти прогнозують макси�
мальні темпи зростання, а також галузей з найбільш
високою доданою вартістю в обсязі виробництва. Вона
може включати антикризові заходи для галузей�аутсай�
дерів; активну державну інвестиційну політику, вико�
ристовуючи ефект інвестиційного "детонатора" для за�
лучення приватних інвестицій; просування перспектив�
них інвестиційних проектів в галузі, які претендують на
"ручний супровід"; інвестиції в техніко�технологічні
інновації. Друга — це модель стратегії другого рівня —
синергічно�інноваційна (організаційна), в основу якої
покладено концепцію синергізма, яка інтегрує в єдиний
вектор розвитку організаційні, економічні, соціальні й
інші складові інноваційних процесів. При цьому голов�
ним фактором розвитку при реалізації цієї моделі по�
винний служити синергічний ефект, що виникає при
об'єднанні. Розробка моделі стратегії розвитку на ос�
нові концепції синергізму є найбільш актуальним і пер�
спективним напрямком державного регулювання еко�
номічних відносин вже сьогодні.
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Систематизовано підходи до визначення сутності фінансового планування на підприємстві на основі

узагальнення поглядів вітчизняних та зарубіжних вчених. Визначено, що інноваційним підходом до фінан[

сового планування є підхід, що базується на філософії Кайдзен, суть якого полягає у безперервному вдос[

коналенні процесів виробництва, розробки, допоміжних бізнес[процесів і управління, а також покра[

щенні усіх функцій бізнесу, використовуючи нові погляди. Крім того, фінансове планування є необхід[

ним для фінансового забезпечення розширення кругообігу виробничих фондів, досягнення високої ре[

зультативності виробничо[господарської діяльності, створення умов, які забезпечили б платоспро[

можність та фінансову стійкість підприємства. Впровадження науково обгрунтованих підходів до фінан[

сового планування дозволить ефективно управлять бізнесом, налагодити діяльність суб'єкта господарю[

вання в умовах глобалізації, досягти стабільності та розвитку підприємства, високого рівня його конку[

рентоспроможності.

Systematic approach to determine the nature of financial planning in the company on the basis of summarizing

the views of domestic and foreign scholars. Determined that the innovative approach to financial planning

approach is based on the philosophy of Kaizen, the essence of which is the continuous improvement of production

processes, development, support and business process management and improvement of all business functions,

using new views. In addition, financial planning is essential to ensure the financial assets expansion cycle,

achieving high performance industrial and economic activity, creating conditions that would ensure solvency

and financial stability of the company. Introduction of scientifically based approaches to financial planning will

effectively ruled business activities of the entity set up in the context of globalization, achieve stability and

development of the company, its high level of competitiveness.

Ключові слова: фінансове планування, систематизація теоретичних поглядів, інноваційний підхід, філо�
софія Кайдзен.

Key words: financial planning, ordering theoretical views, innovation, Kaizen philosophy.

матеріальних, трудових і грошових ресурсів, створюють
основу для зміцнення фінансового стану підприємства.
За допомогою планування зводиться до мінімуму неви�
значеність ринкового середовища та його негативні на�
слідки для суб'єкта господарської діяльності.
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В умовах загострення економічної ситуації в країні,
підприємства опинились наодинці з невизначеним зовнішнім
середовищем, непередбачуваною поведінкою інших
суб'єктів ринкових відносин. Ці негативні фактори додат�
ково спонукають до активного впровадження системи
фінансового планування, подальшого удосконалення ме�
тодології й методики розроблення планів. У зв'язку з цим,
виникає потреба в уточненні теоретичних підходів до виз�
начення сутності фінансового планування та особливостей
його реалізації в умовах ринкової економіки, а також роз�
робці інноваційного інструментарію для більш ефективно�
го розв'язання невирішених завдань при функціонуванні
системи фінансового планування на підприємстві.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Результати наукових пошуків свідчать, що пробле�
ми фінансового планування та підвищення рівня його
ефективності знаходяться в центрі уваги багатьох до�
слідників, зокрема, вони висвітлюються в роботах
вітчизняних і зарубіжних вчених, серед яких Акофф Р.Л.
[1], Ансофф І. [2], Балабанов І.Т. [3], Білик М.Д. [4],
Білоусова О.С. [5], Бланк І.А. [6], Брейлі Р. [7], Дж.Ван
Хорн [8], Колас Б. [9], Терещенко О.О. [10], та інших.

У ринкових умов господарювання існує певна дис�
кусійність при визначенні сутності фінансового плану�
вання на підприємстві та розробці інноваційних підходів
щодо його вдосконалення, деталізації елементів систе�
ми його реалізації, що потребує більш детального роз�
гляду цих питань.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті виступає систематизація теоре�

тичних підходів до визначення сутності фінансового
планування на підприємстві та його реалізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Слід окремо виділити той факт, що приділення ува�
ги поглибленому дослідженню теоретичних підходів до
фінансового планування на підприємстві має неабиякий
вплив на розуміння особливостей процедури побудови
дієвої системи його реалізації на підприємстві.

Ситуація ускладнюється тією обставиною, що важ�
ливою передумовою успішного ведення бізнесу висту�
пає фінансова стабільність, як чинник формування
іміджу компанії і його візитна картка. Тому необхідно
постійно дбати про фінансову стабільність, вживати
заходи щодо її зміцнення.

Таблиця 1. Систематизація наукових поглядів щодо визначення сутності поняття
"фінансове планування"

№ 
з/п Джерело Сутність поняття 

1 Ковальова А. М., Лапуста М. Г., 
Скамай Л. Г. [11, с. 176] 

Процес розробки системи фінансових планів і планових (нормативних) 
показників щодо забезпечення розвитку підприємницької діяльності 
фірми необхідними фінансовими ресурсами у майбутньому періоді 

2 Гончар В. [12, с. 1] 
 

Технологія планування, обліку та контролю за грошима та фінансовими 
результатами. Фінансовий план – план діяльності та розвитку 
підприємства на визначений період, виражений у грошовій формі 

3 Ситник Л.С. [13, с. 61] 
 

Складова частина народногосподарського планування, пов’язана з 
управлінням фінансами; процес оцінки фінансових потреб підприємства 
і ухвала рішення про фінансування цих потреб 

4 Слав’юк Р. А [14, с. 168] 
 

Розрахунок обсягів фінансових ресурсів за джерелами формування і 
напрямами використання у відповідності з виробничими і 
маркетинговими показниками підприємств на плановий рік 

5 Мойсеєнко І. Є. [15, с. 68] 
 

Планування усіх доходів та напрямів витрачання грошових засобів 
підприємства для забезпечення його розвитку 

6 Філімоненко О. С. [16 ] 
 

Визначення обсягів надходження відповідних видів фінансових ресурсів 
(прибутку, амортизації тощо) і їх розподілу за напрямами використання 
в запланованому році (періоді) 

7 Поліхун Т.В., Богацька Н.М [17] 
 

Специфічна сфера управління. Специфічність фінансового планування 
полягає в тому, що об’єктом фінансового планування завжди є 
діяльність держави, господарських структур і окремих громадян; 
фінансове планування предметною галуззю фінансового планування є 
фінансові ресурси, їхній рух при здійсненні відтворювальних процесів в 
економіці 

8 Сілакова Г.В., Базіченко О.А. [18] 
 

Одна з найважливіших складових системи планування підприємства, 
дозволяє вирішувати такі життєво важливі завдання як ефективне 
управління фінансовими потоками, забезпечення збалансованості 
фінансових ресурсів і потреб підприємства, оптимізація управлінських 
рішень, мінімізація витрат тощо 

Рис. 1. Етапи процесу фінансового планування
на підприємстві
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Вивчивши значну кількість наукових дже�
рел, можна зробити висновок, що кожен автор
пропонує власне визначення фінансового пла�
нування.

Так, наприклад, Ковальова А.М., Лапуста
М.Г., Скамай Л.Г. зазначають, що фінансове
планування — це процес розробки системи
фінансових планів і планових (нормативних)
показників щодо забезпечення розвитку
підприємницької діяльності фірми необхідни�
ми фінансовими ресурсами у майбутньому пе�
ріоді [11, с. 176].

Гончар В. ставить акцент на тому, що фінан�
сове планування — це технологія планування,
обліку та контролю за грошима та фінансови�
ми результатами. При цьому автор визначає,
що фінансовий план — це план діяльності та
розвитку підприємства на визначений період,
виражений у грошовій формі [12, с. 1].

Ситник Л.С. вважає, що фінансове плану�
вання — це складова частина народногоспо�
дарського планування, пов'язана з управлінням
фінансами; процес оцінки фінансових потреб
підприємства і ухвала рішення про фінансуван�
ня цих потреб [13, с. 61].

Рис. 2. Принципи побудови і функціонування системи фінансового планування на підприємстві
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Рис. 3. Сутність філософії Кайдзен на підприємстві

Суть філософії Кайдзен 

1. Зосередження на клієнтах (не тільки прибуток, а й якість) 

2. Безперервні зміни (можливість зробити свою роботу краще) 

3. Відкрите визнання проблем (немає проблем – немає вдосконалення) 

4. Формування позитивних взаємовідносин у колективі  

(між працівниками) 

5. Аналіз основних фактів за точними даними (ніяких припущень) 

6. Усунення основної причини та запобігання рецидивів 

7. Вбудовування якості в процес якомога раніше. Якість має 

вбудовуватися у виробничий процес, а процес перевірки якості 

повинен бути постійним 
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Сутність фінансового планування полягає, на
думку Р.А. Слав'юка [14, с. 168], в тому, що "...фінан�
сове планування являє собою розрахунок обсягів
фінансових ресурсів за джерелами формування і на�
прямами використання у відповідності з виробничи�
ми і маркетинговими показниками підприємств на
плановий рік".

На думку Мойсеєнка І.Є., фінансове планування —
це планування усіх доходів та напрямів витрачання гро�
шових засобів підприємства для забезпечення його роз�
витку [15, с. 68].

Філімоненко О.С. вважає, що фінансове плануван�
ня — це визначення обсягів надходження відповідних
видів фінансових ресурсів (прибутку, амортизації тощо)
і їх розподілу за напрямами використання в заплано�
ваному році (періоді) [16].

Т.В. Поліхун, Н.М. Богацька трактують фінансове
планування як специфічну сферу управління. Спе�
цифічність фінансового планування полягає в тому, що
об'єктом фінансового планування завжди є діяльність
держави, господарських структур і окремих громадян;
предметною галуззю фінансового планування є фінан�
сові ресурси, їхній рух при здійсненні відтворювальних
процесів в економіці [17].

Сілакова Г.В. та Базіченко О.А зазначають, що
фінансове планування є однією з найважливіших скла�
дових системи планування підприємства, дозволяє ви�
рішувати такі життєво важливі завдання як ефективне
управління фінансовими потоками, забезпечення зба�
лансованості фінансових ресурсів і потреб підприєм�
ства, оптимізація управлінських рішень, мінімізація вит�
рат тощо [18].

Отже, основні існуючі в економічній літературі на�
укові погляди щодо визначення поняття "фінансове пла�
нування" зведемо в таблицю 1.

Очевидно, що наведені в таблиці підходи науковців
різняться в залежності від сфери та цілей їх дослід�
ження. При цьому, на нашу думку, найбільш конкре�
тизованим поняттям фінансового планування, є виз�
начення його як технології розробки фінансових
планів щодо грошових коштів підприємства, що зу�
мовлює можливість визначення життєздатності
підприємства за умов конкуренції і є інструментом
одержання фінансової підтримки від зовнішніх інве�
сторів.

Виходячи із запропонованого визначення, роль
фінансового планування на підприємстві може розкри�
ватися через вирішення таких завдань:

— забезпечення виробничої та інвестиційної діяль�
ності необхідними фінансовими ресурсами;

— обгрунтування раціональних та взаємовигідних
економічних відносин компанії з іншими підприємства�
ми;

— стимулювання зростання виробництва, підвищен�
ня його ефективності, поліпшення якості продукції і
підвищення добробуту робітників підприємства;

— ефективне вкладення капіталу та подальше оці�
нювання раціонального його використання;

— здійснення попереднього, поточного і наступ�
ного контролю за фінансовою діяльністю підприєм�
ства.

Головним завданням фінансового планування є за�
безпечення стійкої орієнтації на отримання оптималь�
них прибутків та самофінансування виробничо�фінан�
сової діяльності, а також контроль кредитних, бюджет�
но�кошторисних, інвестиційних показників і витрат,
стандартизацію обліку в системі виробничого (опера�
ційного) та фінансового управління для досягнення
внутрішньої збалансованості та динамічної рівноваги,
спрямованої на забезпечення рентабельності виробни�
чої діяльності [19, с. 30].

Крім того, фінансове планування є необхідним для
фінансового забезпечення розширення кругообігу ви�
робничих фондів, досягнення високої результативності

виробничо�господарської діяльності, створення умов,
які забезпечили б платоспроможність та фінансову
стійкість підприємства.

У свою чергу, ринок ставить високі вимоги до якості
фінансового планування, оскільки відповідальність за
негативні наслідки своєї діяльності несе саме підприєм�
ство. За нездатності врахувати несприятливу ринкову
кон'юнктуру підприємство стає банкрутом і підлягає
ліквідації з відповідними негативними наслідками для
засновників [20, с. 78].

Реалізація фінансового планування на підприємстві,
згідно з авторським підходом, здійснюється в рамках
етапів, наведених на рисунку 1.

 Принципи побудови і функціонування системи
фінансового планування на підприємстві наведено на
рисунку 2.

Згідно з авторським підходом до побудови і функ�
ціонування системи фінансового планування на
підприємстві, слід додати, що усі елементи системи
фінансового планування знаходяться у взаємозв'язку і
реалізуються у певній визначеній послідовності.

Цікавим може бути, на нашу думку, і варіант засто�
сування інноваційного підходу до системи фінансового
планування на основі використання філософії Кайдзен.
(рис. 3).

Дана філософія фокусується на безперервному
вдосконаленні процесів виробництва маленькими при�
ростами за період часу, розробки, допоміжних бізнес�
процесів і управління, а також всіх аспектів удоскона�
лення діяльності підприємства. У філософії Кайдзен
підприємство безперервно покращує усі функції бізне�
су, в чому задіяні всі працівники — від директора до зви�
чайного робітника. Покращуючи стандартизовані дії та
процеси, Кайдзен має на меті усунути всі неефективні
(зайві) втрати. Основний намір впровадження цієї сис�
теми — стимулювати творчі роздуми, які вимагають но�
вого погляду на шаблонні завдання, і визначення сфер,
які потребують удосконалення.

ВИСНОВКИ
Отже, за результатами проведеного дослідження

можемо зробити наступні висновки:
1. Огляд літературних джерел свідчить про наявність

різноманітних підходів до трактування даного понят�
тя. На нашу думку, перевагу слід надати визначенню
фінансового планування як технології розробки систе�

Сутність філософії Кайдзен на підприємстві 

 
Система планування на 

підприємстві 

Якість продукції 

Постійне вдосконалення 

своєї роботи 

Аналіз фактів 

Усунення проблем 

та недоліків 

Прибуток 

Рис. 4. Впровадження філософії Кайдзен як інноваційного
підходу до системи фінансового планування на

підприємстві
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ми фінансових планів щодо грошових коштів підприєм�
ства, результатів діяльності та якості, що зумовлює
можливість визначення життєздатності підприємства за
умов конкуренції і є інструментом одержання фінансо�
вої підтримки від зовнішніх інвесторів.

2. Фінансове планування є одним із пріоритетних
фінансових інструментів, який спрямовується на підви�
щення результатів діяльності підприємства.

3. Згідно з авторським підходом до функціонування
системи фінансового планування на підприємстві, мож�
на стверджувати, що, усі елементи системи фінансово�
го планування знаходяться у взаємозв'язку і реалізу�
ються у визначеній послідовності, конкретизованій на
рисунку 2.

4.  Перспективним, на нашу думку, також є
інноваційний підхід до упорядкування системи
фінансового планування на підприємстві на основі
впровадження філософії Кайдзен на вітчизняних
підприємствах.

5. Впровадження науково обгрунтованих підходів до
фінансового планування дозволить ефективно управ�
лять бізнесом, налагодити діяльність суб'єкта господа�
рювання в умовах глобалізації, досягти стабільності та
розвитку підприємства, високого рівня його конкурен�
тоспроможності. В подальших дослідженнях доцільно
більш ретельно вивчити практичний інструментарій
фінансового планування, адаптований до реалій функ�
ціонування вітчизняних підприємств.
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АКТУАЛЬНІСТЬ
Забезпечення лікарськими препаратами населення

є одним з напрямів формування цивілізованої системи
охорони здоров'я. При цьому важливо, щоб усі грома�
дяни, незалежно від достатку, мали доступ до необхід�
них ліків для підтримки їх життєдіяльності та форму�
вання позитивної демографічної ситуації в країні, за�
побігання "старінню нації" та вдосконалення рівня ме�
дичного обслуговування. Тому держава повинна забез�
печити населенню можливість придбати ліки, яких воно
потребує, при цьому суворо не обмежувати права ви�
робників та продавців лікарських препаратів. Лише
підтримання оптимального регулювання цін є переду�
мовою одночасного захисту здоров'я населення та роз�
витку фармацевтичної галузі. Тому проблема регулю�
вання цін на лікарські препарати полягає у пошуку аль�
тернативного варіанту забезпечення громадян лікарсь�
кими препаратами за доступними цінами і при цьому,
забезпечення прибутковості та розвитку фармацевтич�
ної галузі, стимулювання виробництва ліків кращої
якості, регулюючи ціни на ці товари так, щоб вони були
доступними для всіх верств населення.

Інтеграція України в ЄС передбачає проведення не
лише економічних реформ, а й у приведенні всіх су�
спільних інститутів до європейських стандартів, вклю�
чаючи сферу медицини. Україна демонструє одні з най�
гірших результатів охорони здоров'я в Європейському
регіоні, що характеризується високими показниками
смертності, захворюваності та інвалідності. Так, в Ук�
раїні у період між 1991 і 2012 роками показник смерт�
ності збільшився на 12,7%, наша держава посідає друге
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місце в європейському рейтингу (у Європейському
Союзі показник смертності за аналогічний період змен�
шився на 6,7%). Смертність працездатного населення
формує чверть загального показника (у чоловіків — це
третина від усіх смертей, з трьох — чотирьох кратною
вищою ймовірністю померти, аніж у жінок всіх вікових
груп від 16 до 60 років). Це знову ж таки вказує на не�
ефективність системи охорони здоров'я, у тому числі і
забезпеченість якісними ліками. Саме тому проблема
доступності ліків для населення є актуальною пробле�
мою, яка потребує нагального вирішення, у т.ч. за раху�
нок визначення ступеня і важелів державного втручан�
ня у процеси ціноутворення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблема необхідності регулювання цін на лікарські

засоби піднімалась у працях багатьох вітчизняних вче�
них. Питання прямого регулювання ціноутворення на
лікарські препарати в країнах ЄС та в Україні дослід�
жували: Бетлій О., Бєліченко А. , Габрієлян Н., Горин
С., Кисіль Н., Коссе І., Кошель М., Парфейников С.
Світовий досвід та можливі результати впровадження в
Україні реімбурсації досліджували: Ж�П. Шоєр, О. Сол�
датенко. Науково�методичні підходи до проведення
моніторингу цін на лікарські засоби, що закуповують за
державними цільовими програмами, досліджували: Кося�
ченко К., Немченко А., Коваленко О., Кубарєва І. та ін.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Не применшуючи здобутки, накопичені попередні�

ми вченими, зазначимо, що існує потреба комплексно�
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го підходу до державного регулювання цін на лікарські
препарати з використанням як прямих, так і непрямих
методів. Тому метою статті є оцінка методів регулюван�
ня цін на лікарські засоби в Україні та в країнах ЄС, об�
грунтування пропозицій щодо підвищення ефективності
регулювання цін на лікарські засоби в Україні.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Всього виділяють чотири прямих методи регулюван�

ня цін на лікарські засоби [2]:
1. Встановлення фіксованих цін.
2. Регулювання прибутку.
3. Ціноутворення на основі ефективності.
4. Встановлення базових цін.
Метод встановлення фіксованих цін є одним з най�

поширеніших. За ним регулятор встановлює максималь�
ну ціну для кожного товару. Ціни можна встановити
шляхом переговорів (як у Франції та Іспанії), або на�
ціональними органами, що здійснюють моніторинг
інформації та за формулами визначають максимальну
ціну виходячи з макроекономічних показників. При цьо�
му, також беруться до уваги ціни подібних країн (метод
референтних цін), де для стимулювання реалізації ліків
в даній країні ведуться спостереження за ціновою
політикою, що проводиться в сусідніх чи ін. країнах,
об'єднаних за певною ознакою. За цим методом також
можуть встановлюватись граничні ціни залежно від об�
сягу продажів ліків. Якщо обсяг продажів перевищує
певний поріг, то ціна повинна знизитись [4].

Даний метод доцільно застосувати і в Україні, ство�
ривши окремий національний комітет, що буде займа�
тись контролем цін на лікарські препарати та проводи�
ти моніторинг цін на ліки і визначати максимальну ціну.
Підходи до моніторингу цін детально були розписані
багатьма вченими, де важливим є аналіз цін договорів,
що виникають між постачальниками та покупцями, се�
редніх цін на ліки, індекси оптово�відпускних цін, се�
редньомісячний обсяг реалізації та інші показники які
повинен аналізувати окремий державний орган у тісній
співпраці із антимонопольним комітетом, податковими
органами та державною службою статистики.

Метод регулювання прибутку характерний для Ве�
ликобританії, де держава укладає певну домовленість з
фармацевтичними компаніями про максимальний при�
буток, який останні можуть отримати. Якщо компанія
перевищує норму прибутку, то платить за свої надпри�
бутки та знижує ціну на лікарські препарати або обме�
жує заплановане підвищення цін [4].

В Україні немає потреби контролювати, а тим паче
обмежувати прибуток фармацевтичних компаній, адже
в державі не достатньо вітчизняних фармацевтичних
виробників, а більша частина фармацевтичної продукції
імпортована, тому даний механізм не є ефективним в
Україні.

Метод базових цін полягає у відборі товарів однієї
групи, за якими встановлюється середня базисна ціна
(застосовується в Німеччині, Швеції, Іспанії, Нідерлан�
дах) або на основі відбору з групи найдешевшого ана�
лога та додавання певної встановленої суми (як у Данії).
Ця ціна встановлює розмір відшкодування, який отри�
має пацієнт при купівлі ліків. Якщо пацієнт купує ліки
за ціною вищою за базисні, то це є його додатковими
витратами, які регулятор може покласти на споживача
або лікаря, що виписав ліки. Загальна сума компенсації
за препарати�аналоги стимулює лікарів та пацієнтів вра�
ховувати вартість ліків при прийнятті рішень [4].

Метод базових цін є найбільш актуальним для
України через низькі доходи громадян. Метод базових
цін розкриває інформацію покупцям щодо оптимальної
ціни на дані ліки, однак продавці все ж намагатимуться
збільшити надбавку і в кінцевому випадку через різні
змови між собою перевести додаткові витрати на будь�
кого, чи то пацієнта, чи то лікаря, але не на себе. Тому
метод має високу ефективність, але може бути дорогим

в плані підтримки контролю за належним виконанням
правил. До того ж в методі наявний механізм реімбур�
сації (відшкодування вартості ліків), що вже було впро�
ваджено в Україні у пілотному проекті і показало свою
успішність, хоча і має ще багато проблем.

Ціноутворення на основі ефективності полягає у
проведенні економічної оцінки препарату та встанов�
лення справедливої ціни на препарат. Метод викорис�
товується у Фінляндії, Франції, Португалії, Швеції та
Великобританії. Його сутність полягає у визначенні пе�
реваг та недоліків препарату та винесення справедли�
вого вердикту, щодо відповідності ефективності препа�
рату (корисності) його ціні [4].

Метод є найбільш справедливим по відношенню до
фармвиробників і доречним для стимулювання вироб�
ництва інноваційних препаратів, однак може поглиби�
ти проблему бюрократії та створити поле для корупції.
До того ж в Україні не так багато фармвиробників, тому
так звана "справедлива ціна" вже встановлена в країні
імпортера і підтверджена всіма стандартами не потре�
бує повторної перевірки в Україні. Однак попри все ме�
тод є ефективним для стимулювання новітніх, якісніших
та безпечніших препаратів.

В Україні використовується метод встановлення
граничних оптових та роздрібних надбавок на ціну, що
на практиці не дає бажаних результатів. Ціна, проходя�
чи шлях від виробника до пацієнта, проходить багатьох
посередників, і хоча роздрібна надбавка становить 10—
25% від закупівельної ціни, а оптова не може переви�
щувати 12%, то по факту роздрібна надбавка, яку спла�
чує покупець, у сумі доходить до 150% від відпускної
ціни. При цьому в державі діє лише один проект по
відшкодуванні вартості ліків від гіпертонії, тоді як ви�
трати по іншим лікам лягають на плечі самих пацієнтів
[13].

Діюча в Україні система регулювання цін є неефек�
тивною, через складність контролю за надбавкою, яку
наприкінці сплачує пацієнт. Вона спрацьовує так, наче
держава піклувалась щоб ті, хто перепродають лікарські
препарати, купили їх за якомога нижчою ціною, а не ті,
хто їх споживає. Необхідно аналізувати ціни на ліки
виходячи не лише з того, яку надбавку зробили продавці
препаратів, а з того, за якою ціною був проданий пре�
парат виробником, або імпортером і тою, яку за нього
сплатив покупець, і саме ця надбавка має бути об'єктом
контролю та регулювання.

З 2012 року в Україні діє пілотний проект відшкоду�
вання повної або часткової вартості лікарських засобів
для лікування артеріальної гіпертензії, або як зазвичай
її прийнято називати — "гіпертонія". Проект показує
позитивні результати. Так, з коментарів фахівців МОЗ,
відбулося поліпшення доступності населення до
лікарських засобів від гіпертонії. Станом на червень 2013
року, задекларовані оптово�відпускні ціни на них зни�
жено в середньому на 19,1% (на вітчизняні ліки — в се�
редньому на 21,2%, імпортні — на 11,5%). Перелік
лікарських засобів, задіяних у пілотному проекті, буде
доповнено комбінованими лікарськими засобами згідно
Постанови КМУ "Питання удосконалення реалізації
пілотного проекту щодо запровадження державного
регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб
з гіпертонічною хворобою" [10].

Попри позитивні результати проекту все ж наявні і
проблеми в реалізації, що потребують негайного вирі�
шення. Основними проблемами пілотного проекту є:

1. Недостатня кількість лікарських препаратів для
лікування гіпертонії.

Ось, що про кажуть лікарі: "…існує п'ять основних
класів препаратів для лікування артеріальної гіпер�
тензії. У програмі ж було передбачено лише три —
інгібітори АПФ, антагоністи кальцію та бета�блокато�
ри. Дуже важко вести пацієнтів тільки на цих групах
препаратів. Приміром, згідно з наказом, хворим на
гіпертонічну хворобу другого ступеня ми зобов'язані
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призначати вже два препарати, бодай і в низьких дозах"
[10].

Відповідно, потрібно внести більше препаратів до
списку ліків, які підлягають відшкодуванню включаючи
ті, що діють комбіновано.

2. Низька обізнаність населення про пілотний про�
ект та механізм участі в ньому.

На 2013 рік держава виділила 191 636 300 грн., за 6
місяців по субвенціях регіони вже отримали 67 543 700
грн., але використали їх приблизно на 30%. Це дуже
мало. Втім, це середній показник. Серед областей є як
лідери, так і аутсайдери. Станом на 05.07.2013 року се�
ред перших: Полтавська (64,4%), Харківська (58%), Ми�
колаївська (54%), Херсонська (49%), Сумська (43%) об�
ласті. Областями, які найменше використали кошти, ста�
ли: м. Київ (10,6%), Київська (9,2%) , Львівська (8,3%),
Донецька (8%) області та м. Севастополь (8%). Чому така
різниця? Вочевидь, у відстаючих регіонах погано нала�
годжена робота з пацієнтами, оскільки динаміка вико�
ристання коштів — це маркер роботи лікарів із хвори�
ми. Якщо кошти не використовуються, це означає одне
— до проекту було залучено мало нових пацієнтів, ті,
хто не лікувалися від артеріальної гіпертензії (АГ), так
і не лікуються [10].

Для вирішення даної проблеми потрібно зобов'яза�
ти не лише лікарів, а і працівників аптечних пунктів до�
водити до відома пацієнтів про наявність державної про�
грами та можливістю участі в ній, що може проводитись
через оголошення, публікації на сайтах та ін. засобах
передачі інформації. Важливо, щоб нові спеціалісти теж
знали про державну програму та могли надавати кон�
сультації щодо можливості участі для пацієнтів.

3. Небажання лікарів виписувати рецепти на отри�
мання пільгових ліків.

Найбільша проблема — інертність лікарів. Хоча вони
пояснюють це інакше. Наприклад, розповідають, що
пацієнт не буде їхати за 40 км до райцентру, щоб за ре�
цептом отримати відшкодування у 5 гривень, бо більше
грошей витратить на саму поїздку. Але там, де до вирі�
шення подібних проблем підійшли відповідально, аптеч�
ну мережу наблизили до людей і їм не потрібно їхати
далеко. Кількість аптечних закладів по Україні дозво�
ляє це зробити. Коли аптека, яка задіяна в Пілотному
проекті, буде розташована близько від медичного зак�
ладу, пацієнт не ходитиме по всьому місту і не шукати�
ме, де придбати ліки по пільговому рецепту. В Україні
до Пілотного проекту залучено 8927 аптек. Найбільше
їх задіяно в Івано�Франківській області. А от у Києві та�
ких лише 190. Також ще одна проблема в тому, що па�
цієнти, отримавши навіть рецепти, за якими можна от�
римати відшкодування, все ж не користуються цим. Так,
наприклад, у Запорізькій області 65% пацієнтів із тих,

що отримали рецепти для відшкодування,
скористалися ними, у Рівненській області та�
ких виявилося 59%, у Тернопільській і Пол�
тавській — 57%, у Харківській — 46%, а в
Києві 5% [10].

Дана проблема тісно пов'язана з невирі�
шеним питанням щодо зобов'язання аптек
виконувати державну програму відшкодуван�
ня вартості ліків та тим, що потрібно розши�
рити список препаратів, що підлягають
відшкодуванню. При вирішенні цих проблем
пацієнти будуть мати стрімкий стимул брати
участь у державній програмі. Проблему бай�
дужості лікарів варто вирішувати через кон�
троль за тим, скільки препаратів, що підляга�
ють відшкодуванню виписав один лікар, а
скільки інший і порівнювати. Потрібно про�
довжувати вести постійний діалог з лікарями
щодо ефективності державної програми та
враховувати їх побажання.

4. Перелік "пільгових" медикаментів
передбачає лише назви діючих речовин, а не

конкретних препаратів конкретних фірм.
Хворі, котрим уперше поставлений діагноз АГ, по�

требують особливої уваги і виваженого підходу до ви�
бору лікарських засобів. Лікарям добре відомі випадки,
коли одна й та ж діюча речовина у складі одного препа�
рату хворому допомагає краще, а у складі іншого —
гірше. Доводиться ретельно підбирати лікування, анал�
ізувати його переносність, коригувати дози, вивчати
щоденники вимірювання тиску. За "логікою" ж пілоту,
вибір препарату покладається не на лікаря, а на аптеку.
Лікар, що виписує рецепт може написати препарат "ам�
лодипін", а який саме амлодипін продадуть його паціє�
нтові — вирішать працівники аптеки. Який їм вигідніше
на даний момент збути — той і продадуть. Хронічний
хворий зазвичай не "перескакує" з одного препарату на
інший, а, з'ясувавши, який саме йому допомагає, у по�
дальшому купує тільки його. Тепер він буде змушений
ходити аптеками у пошуках знижок саме на "свій" пре�
парат. Препарати з указаного переліку відпускають не
безоплатно, а лише зі знижкою. І якщо аптека вирішить
продати за цією програмою недорогі препарати (пере�
важно вітчизняних виробників), то й знижка буде
мінімальною. Пацієнти, приходячи до лікаря на прийом,
зізнаються, що їм не вигідно брати у рецепт на "соціаль�
ну" знижку і шукати в аптеках потрібні препарати, та
ще й кожний окремо. Тоді як багато аптечних мереж
пропонують зручну систему накопичувальних знижок
чи "картку пенсіонера", що дає змогу спокійно придба�
ти ліки бажаного виробника без рецепта, а головне —
подекуди дешевше, аніж за пілотом [10].

Для вирішення даної проблеми потрібно не лише
розширювати, а і вдосконалювати і конкретизувати, які
препарати підлягають відшкодуванню. Препарати по�
винні відповідати чітким критеріям які лікар може про�
писувати, щоб підібрати для пацієнта найбільш ефектив�
ний препарат, прописавши який у рецепті аптечний
пункт буде зобов'язаний буде видати пацієнту.

5. Небажання приватних аптек брати участь у дер�
жавній програмі.

Як зазначають фахівці департаменту МОЗ, дово�
диться просити аптечні пункти обслуговувати населен�
ня за проектом відшкодування ліків. Необхідно внести
до Ліцензійних умов питання участі всіх аптек у реалі�
зації програм державного значення (а реалізація Пілот�
ного проекту і є таким завданням). Багато аптек не хо�
чуть мати зайвий клопіт — формувати реєстр, перевіря�
ти його тощо. Тож варто цей механізм полегшити [10].

Потрібно зобов'язати аптечні пункти брати участь
у всіх державних програмах. Адже ті продають свою
продукцію громадянам України, а оскільки держава
відповідає за здоров'я громадян, то сміливо виступає ре�
гулятором, тому всі її методи покращення здоров'я гро�

 

Рис. 1. Обсяг поставок лікарських засобів в натуральній та грошовій
формах протягом 9 міс 2014 року

Джерело: Аптечный рынок Украины по итогам 9 мес 2014 г. Helicopter
View [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.apteka.ua/article/
313423 [9].
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мадян повинні виконуватись беззапе�
речно і порушення цих вимог повинно
каратись штрафами.

Для вибору дієвої системи регулю�
вання цін на лікарські засоби потрібно
виходити з того, який стан фармацев�
тичної галузі в Україні. Фармацевтичні
субстанції в Україні виробляють 49
зареєстрованих суб'єктів підприєм�
ницької діяльності. Препарати вітчиз�
няного виробництва складають всьо�
го лише 30% від загальної кількості, всі
інші імпортуються з Китаю, Німеччи�
ни, Індії, Росії та США. Протягом ос�
танніх років фармринок України у
цілому характеризувався стабільними
темпами зростання (у середньому на
15—20%% щорічно). При цьому слід
зазначити, що рівень споживання
лікарських засобів на душу населення
в Україні залишається досить низьким
(витрати на медичні препарати займа�
ють 5—6 місце у загальній структурі
витрат домогосподарств України, а це
близько 75—80 дол. США на рік) у по�
рівнянні з європейськими країнами [9].

Оскільки в українській фармацев�
тичній галузі переважає імпортована
продукція, то на ціну ліків впливає
курс долара, що є непрямим методом
регулювання цін на лікарські засоби в
Україні. Як бачимо з рисунка 1, у грив�
невому еквіваленті протягом 9 міс.
2014 року обсяг поставок ліків зріс у
порівнянні з попередніми періодами,
однак у доларовому еквіваленті впав,
через поступове зростання курсу до�
лара до гривні.

Загальний обсяг поставок лікарсь�
ких засобів дистриб'юторами в аптечні
заклади за підсумками 9 міс 2014 склав
19,8 млрд грн., збільшившись порівня�
но з аналогічним періодом попереднього року на 12,6%.
У той же час в натуральному вираженні обсяг поставок
скоротився на 8,6% і склав 836 млн упаковок (рис. 1).

Після глобальної економічної кризи 2008 р. біль�
шість країн ЄС внесли корективи у механізми оподат�
кування, у т.ч. і ПДВ (табл. 1). У країнах Європейського
Союзу застосовуються такі види ставок ПДВ: стандартні
ставки та пільгові ставки, які представлені постійно�дію�
чими та тимчасовими ставками, які запроваджуються
терміном 1—2 роки. У середньому стандартною ставкою
оподаткування ПДВ лікарських засобів, без врахуван�
ня пільг, є 16%, а з врахуванням постійно діючих пільг у
деяких країнах — 9,37 %. Відповідно для медичного об�
ладнання ставки становлять 14,5 та 11,15 %.

Варто враховувати, що у більшості країн, де ставка
ПДВ більше 20 %, є постійно або тимчасово діючі
пільгові ставки. Слід зазначити, що у країнах ЄС розви�
нене медичне страхування, тому часто витрати на
лікарські засоби покриваються за рахунок страхової
компанії.

Україні, зважаючи на обраний вектор економічної
політики, потрібно враховувати принципи, на яких відбу�
вається оподаткування ПДВ фармацевтичної продукції та
медичного обладнання у ЄС. Тому потрібно зберегти
пільгове оподаткування лікарських засобів, навіть за ра�
хунок скорочення пільг для інших видів операцій. Варто
зазначити, що навіть при запровадженні єдиної стандарт�
ної ставки ПДВ на ліки та медичні вироби — 20%, весь тя�
гар ПДВ буде перекладатися на споживача, у т.ч. і тягар
сплати митних платежів для імпортних лікарських засобів.

У свою чергу при застосуванні пільгової ставки —
7% виникає ряд проблем в адмініструванні ПДВ, оскіль�

ки перелік КМУ по продукції, яка підлягає пільговому
оподаткуванню, постійно змінюється. Крім того, існу�
ють проблеми у тлумаченні норм законодавства. Запіз�
ніле опублікування переліку продукції, яка підпадає під
пільгове оподаткування, негативно впливає на постав�
ки продукції, що у першу чергу відчувають споживачі
лікарських засобів, які призначаються за життєвими
потребами.

ВИСНОВКИ
Отже, в Україні наявні значні проблеми у регулю�

ванні цін на лікарські препарати. Серед них можна ви�
ділити:

— неефективна система встановлення граничних цін
на лікарські препарати;

— проблеми у процесі відшкодування вартості ліків
за проектом відшкодування вартості ліків від гіпертонії;

— велика частка імпорту ліків при нестабільному
курсі долара США;

— проблеми оподаткування лікарських препаратів
ПДВ;

Відповідно до виділених проблем у державному ре�
гулюванні цін на лікарські препарати в Україні можна
сформувати такі пропозиції:

1. Сформувати змішану систему ціноутворення на
лікарські препарати, де для більшості препаратів буде
встановлена гранична ціна на препарати, при цьому ре�
гулювати ціну відповідно до обсягів продажів лікарсь�
ких препаратів, а також, для підвищення прозорості
ринку потрібно ввести базові ціни як інструмент усу�
нення цінової різниці між препаратами замінниками.
Ціну на інноваційні препарати виходячи з оцінки їх

Країни 
Фармацевтична продукція 

Медичне обладнання для 
людей з особливими 

потребами 
Стандартна 
ставка, % 

Пільгові ставки, % Стандартна 
ставка, % 

Пільгові 
ставки, % Постійні Тимчасові 

Бельгія 21 6 ― 21 6
Болгарія 20 ― ― 20 ― 
Чеська 
Республіка 

15 ― ― 15 ―

Данія 25 ― ― 25 ―
Німеччина 19 ― ― 7 ― 
Естонія 9 ― ― 9 ―
Греція 23 13 6,5 13 ―
Іспанія 21 ― 4 10 ―
Франція 20 10 2,1 ― 5,5
Хорватія 25 51 ― 25 51

Ірландія 23 0 ― 23 0
Італія 22 10 ― 22 4
Кіпр 5 ― ― 5 ―
Латвія 12 ― ― 12 ―
Литва 52 ― ― 52 ―
Люксембург 15 ― 3 15 3
Угорщина 27 5 ― 27 5
Мальта 0 ― ― 5 0 
Нідерланди 21 6 ― 21 6
Австрія 10 ― ― 20 ―
Польща 8 ― ― 8 ―
Португалія 23 5 ― 6 ― 
Румунія 9 ― ― 9 ―
Словенія 9,5 ― ― 9,5 ―
Словаччина 10 ― ― 10 ―
Фінляндія 10 ― ― 24  ― 
Швеція 25 0 ― 25  ―
Великобританія 20 0 ― 0 ―

Таблиця 1. Ставки ПДВ країн@членів ЄС у 2014 р.

1 У Хорватії до лікарських засобів, затверджених Хорватським фондом страху�
вання здоров'я, застосовується пільгова ставка — 5%. Також поставка ортопедичних
виробів та будь�яких видів протезів, крім зубних, оподатковується 5% ПДВ.

2 У Литві 5% ПДВ застосовується для споживачів, які мають часткову абу повну
медичну страховку згідно із законодавством про медичне страхування.

Джерело: складено автором на основі даних VAT Rates Applied in the Member States
of the European Union [1].
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ефективності та за референтними цінами, тобто по�
рівнювати з цінами на ці ж препарати в таких країнах
як Росія, Німеччина, Польща, Молдова та інші подібні
країни.

2. Вдосконалити реімбурсацію ліків — розширити
перелік лікарських препаратів, ціни на які підлягають
відшкодуванню, інформувати населення про можли�
вості та механізм участі в проекті, перевіряти та вести
діалог з лікарями щодо відпуску пільгових рецептів, сти�
мулювати аптечні установи брати участь у державних
програмах.

3. Сформувати список лікарських препаратів які
підпадають пільговому оподаткуванню ПДВ, що діяти�
ме терміном на 1 і більше років.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день економічна система нашої країни заз�

нає всеохоплюючих змін. Останні події, що відбуваються в Ук�
раїні, лише поглиблюють кризові процеси на підприємствах
водного транспорту. Незважаючи на впровадження реформ,
стан та темпи подальшого розвитку підприємств водного транс�
порту є недостатнім, оскільки наявний потенціал ще не реалізо�
вано повною мірою. Саме тому цьому питанню була приділена
особлива увага.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження, які стосуються проблематики антикризово�

го управління, розглянуті та проаналізовані в багатьох працях
вітчизняних та зарубіжних вчених. Зарубіжні дослідники зро�
били вагомий внесок щодо механізмів та концепцій антикризо�
вого управління, однак, їх застосування в сучасній українській
практиці мало ймовірне.

Серед науковців значно зросла кількість досліджень з різно�
манітних аспектів антикризового управління. Дане питання є
предметом розгляду у роботах наступних авторів: Альтмана Е.,
Бівера В., Бланка І., Брігхема Ю., Балашова А.П., Беляцької Т.Н.,
Бикова А.А., Василенка В.О., Грязнової А.Г., Шершньової З.Є.
та ін. Така тенденція пояснюється глибинною кризового стану
в Україні. Однак, що стосується антикризового управління на
підприємствах водного транспорту, дослідники приділяють до�
сить мало уваги.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз доцільності використання антикризо�

вого управління на підприємствах водного транспорту України.
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CRISIS MANAGEMENT ENTERPRISES WATER TRANSPORT

У статті проаналізовано сучасний стан портової галузі України в період реформування. Розкрито основні при[
чини кризового стану на підприємствах водного транспорту України. Розглянуто динаміку переробки вантажів
морськими та річковими портами України. Представлено динаміку сумарного дедвейту українського флоту за роки
незалежності України. Виявлено один із можливих шляхів вирішення кризових ситуацій на підприємствах водно[
го транспорту. Проаналізовано актуальність застосування антикризового управління в портовій галузі країни.
Визначено основні заходи, які на державному рівні влада країни повинна впроваджувати для створення інвестиц[
ійно[привабливого середовища в портовій діяльності. Запропоновано використання державно[приватного парт[
нерства з метою залучення приватних інвестицій до галузі як одного із головного інструментарію фінансування
підприємств, які перебувають в кризовому стані.

The article analyzes the current state of the port sector in Ukraine during the reformation. The basic causes of crisis in
water transport enterprises of Ukraine. The dynamics of cargo by sea and river ports of Ukraine. The dynamics of the total
deadweight Ukrainian Navy since Ukraine's independence. Found one of the possible solutions to the crisis of water transport
enterprises. Analyzed the relevance of the use of crisis management in the port sector of the country. The main measures at
the national level the authorities should implement to create an attractive investment environment in port activities. The
use of public[private partnerships to attract private investment to the industry as one of the main instruments of financing
companies that are in crisis.

Ключові слова: портова галузь України, антикризове управління, заходи антикризового управління.
Key words: port sector in Ukraine, crisis management, crisis management measures.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для виведення України з посткризового стану важливе зна�

чення відіграє процес модернізації та перебудови однієї із най�
важливішої галузі країни — портової. На сьогоднішній день для
України дане питання є досить болючим, оскільки вона пере�
живає політико�економічну кризу. Крім основних задач з транс�
портування вантажів, порти України повинні забезпечувати роз�
виток економіки країни в цілому, однак, існуюча система уп�
равління та їх матеріально�технічний стан бажає жадати кра�
щого. Так, наприклад, за даними фахівців Мінінфраструктури,
портова галузь України потребує близько 25 млрд грн. актив�
ного залучення приватних інвестицій як головного джерела
відновлення портової інфраструктури, рівень зносу (аморти�
зації) якої становить 60—90% [3]. Дані складові за багатьма па�
раметрами не відповідають зростаючим потребам суспільства
та стандартам Європи.

Вирішення вищезазначених проблем, в першу чергу, мож�
ливе за рахунок встановлення причин та обгрунтування пріо�
ритетних напрямків подолання кризи. В сучасних ринкових
умовах це можливо за рахунок використання системного анти�
кризового управління.

Як показує світовий досвід, в Україні антикризове управл�
іння повинно стати невід'ємною складовою системи управлін�
ня на підприємствах для запобігання виникнення та виходу з
кризових станів. Сьогодні більшість підприємств водного транс�
порту перебуває у важкому стані. Так, наприклад, обсяги пере�
робки вантажів у морських та річкових портах у 2014 році ско�
ротились на 4,3 % порівняно з аналогічним періодом 2013 року.
Більш детально обсяги переробки вантажів розглянуто в таб�
лиці 1.
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Виходячи з представленої динаміки,
можна зробити висновок, що обсяги пере�
роблених вантажів морськими та річкови�
ми портами України зменшились у 2013 р.
на 13 % порівняно з 2007 р. Дана тенденція
пояснюється анексією АР Криму Російсь�
кою Федерацією та відходженням части�
ни вантажопотоків даних портів.

Розробка заходів по виходу під�
приємств з кризи стали однією з най�
важливіших проблем сучасності. В
діяльності кожного підприємства, а
іноді і цілої країни, періодично виника�
ють ситуації, коли необхідно вживати заходи, спрямовані
на запобігання виникненню кризових явищ чи ліквідацію вже
наявних ознак кризи [1].

На думку авторів, криза — це погіршення економічного
становища, якого підприємство зазнає. Виходячи з цього, ан�
тикризове управління — це процес застосування форм, ме�
тодів і процедур, направлених на соціально�економічне оздо�
ровлення підприємства, галузі, створення і розвиток умов для
виходу з кризового стану економіки регіону або країни в ціло�
му.

Українські порти, не мають можливостей використовува�
ти ті потужності, якими розпоряджаються на сьогоднішній день.
За роки незалежності України виросло нове покоління моло�
дих людей, які не знають і навіть не чули, що їхня країна колись
була однією зі передових морських держав. За даними конфе�
ренції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD), на 1 січня 1993
року загальний дедвейт (вантажомісткість) торгового флоту
налічував 6,177 млн тонн (враховувались судна обсягом 100 і
більше регістрових тонн). Доля українського флоту у світово�
му торговому флоті складала 0,9%. В рейтингу найбільших
морських держав світу за цим показником наша країна займа�
ла 25�е місце. Однак у перші десять років незалежності нашої
країни цей великий спадок було втрачено і ситуація не покра�
щилась. У 2012 році сумарний дедвейт флоту становив менше
мільйона — 0,904 млн тонн. Тобто з 1993 року по 2013�й дед�
вейт українського торгового флоту зменшився більш, ніж в 5,8
разів. Як свідчить статистика, в 2013 році Україна за дедвейтом
свого флоту, за даними UNCTAD, вже знаходилась нижче 72�
го місця в рейтингу [2].

Наведена інформація також свідчить про те, що українські
порти потребують впровадження ефективної системи антикри�
зового управління. Причинами кризового стану підприємств
водного транспорту України є не тільки вплив зовнішніх фак�
торів, а й внутрішніх. Оскільки проблеми є, однак вони на загал
не завжди пов'язані з відсутністю інфраструктури чи потужно�
стей. Найбільш актуальні з них такі:

— політико�економічна криза в країні;
— недосконала нормативно�правова база;
— неефективне використання потужностей;
— складна система управління та застарілі організаційні

структури;
— неефективне та непрозоре управління.
Вказані проблеми роблять портову галузь України непри�

вабливою для приватних інвесторів, які б могли провести ряд
кардинальних змін в цій сфері.

Портам необхідно постійно розвиватись та бути конкурен�
тоспроможними для інтеграції в світову економіку. На держав�
ному рівні влада країни повинна захищати та впроваджувати
нові екологічні норми та стандарти, а також постійно контро�
лювати та покращувати умови для залучення інвесторів. Крім
того, вона повинна делегувати об'єктивність та прозорість
звітної інформації та статистики, відповідати міжнародним
стандартам та інноваціям, які можуть бути впровадженні для
подальшого розвитку портової галузі.

Забезпечення інвестиційно�привабливого середовища по�
винно базуватися на формуванні якісної законодавчої бази та
системи регуляторних інструментів для спрощення фінансо�
вої участі приватного сектору в портовій діяльності. Оскільки
механізми та засоби державного регулювання, які під час еко�
номічної нестабільності повинні виконувати функцію певних
амортизаторів, виявилися застарілими та неефективними, а
ринкові механізми самоналаштування та самовідновлення
(конкуренція, самоорганізація, гнучка тарифна політика) як і
сам ринок транспортних послуг в Україні залишаються не�
достатньо розвинутими [4]. Саме тому розуміння існуючої про�
блеми, повинно призвести до формування загальних можли�
востей співпраці держави з приватним сектором. Партнерство
держави і приватного сектора являє собою інституційний та
організаційний альянс між державою і бізнесом, який створе�

ний з метою мобілізації інвестицій та реалізації суспільно зна�
чимих інвестиційних проектів в широкому спектрі сфер діяль�
ності.

На жаль, для розвитку портової сфери України, держава
не в змозі надати належного фінансування та забезпечити по�
вноцінний розвиток портів, які терміново потребують радикаль�
них змін та нових підходів до управління. Тому найважливішою
функцією такого партнерства є залучення інвестицій приват�
ного сектора для фінансування та розвитку об'єктів, що пере�
бувають у кризовому стані.

Діяльність підприємств водного транспорту завжди пов'я�
зана з високим ризиком, який обумовлений наявністю ряду чин�
ників, дію яких не можна точно передбачити. Тому вони пост�
ійно працюють в умовах невизначеності, що може спричинити
виникнення довгострокової негативної тенденції у їх розвит�
ку, тобто виникнення криз.

Однак нинішній переломний політико�економічний стан в
країні свідчить про майбутні можливості подолання кризових
ситуацій з урахуванням системного підходу в управлінні та вчас�
но проведеної діагностики.

ВИСНОВОК
Отже, антикризове управління на підприємствах водного

транспорту повинно стати постійно діючою системою. Анти�
кризові управлінські рішення мають прийматися на основі дос�
товірної інформації, їх масштаб і спрямованість мають відпові�
дати типу кризи на підприємстві та швидкості її поширення,
рішення різних суб'єктів антикризового управління мають уз�
годжуватися між собою, кожне рішення має обиратися як оп�
тимальне з декількох можливих варіантів, спрямовуватися на
конкретного виконавця і доводитися у зрозумілій для нього
формі, прийняті рішення мають виконуватися в максимально
можливому обсязі [1]. Ці заходи призведуть до досягнення по�
зитивного результату у майбутньому.
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Обсяг вантажів, 
млн тонн 

Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
10 міс. 

Морськими 
торговельними 
портами 

158 170 157 148 155 154 150 115 

Річковими портами 19 14 5 6 7 7 4 4
Всього 177 184 162 154 162 161 154 119

Таблиця 1. Динаміка переробки вантажів морськими
і річковими портами України

Джерело: [4].
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ВСТУП
Розвиток світової економіки та постійне наростання

конкурентної боротьби на більшості галузевих ринках ви�
магає пошуку альтернативних шляхів розвитку бізнесу.
Одним із таких шляхів є укрупнення компаній за рахунок
злиття та поглинання. Інтеграція компаній дозволяє отри�
мати ряд стратегічних переваг, досягнення яких кожною із
них окремо є або неможливим, або значно пролонгованим
у часі. З точки зору української економіки вигідним є укла�
дання угод M&A (mergers and acquisitions — злиття та по�
глинання) між національними та міжнародними підприєм�

УДК 330.1

О. М. Гончарова,
к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства,
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ
О. Ю. Нікітнік,
студент, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ

ОЦІНКА СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ В УГОДАХ

M&A

O. Goncharova,

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Economics of Enterprises,

Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv

O. Nikitnik,

student, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv

EVALUATION OF SYNERGY EFFECT IN M&A DEALS

Метою статті є дослідження підходів та методів оцінки синергетичного ефекту при укладанні угод

M&A. У статті проаналізовано стан, тенденції та прогнози розвитку міжнародного та національного ринків

M&A, обгрунтовано актуальність об'єднання українських компаній з іноземними як одного з ефектив[

них альтернативних шляхів їх розвитку в умовах існуючої політичної та економічної ситуації. Охаракте[

ризовано сутність ефекту синергії, наведено основні джерела її отримання, описано форми та види, яких

може набувати синергія при інтеграції компаній. Систематизовано підходи та методи оцінки ефекту си[

нергії у вартісному вираженні, визначено параметри оцінки та їх вимірники, наведено формули розра[

хунку залежно від умов та наявної у розпорядженні вихідної інформації. Визначено випадки доцільності

та недоліки застосування методів в межах кожного із підходів до оцінки. Наведено статистичні дані успіш[

ності укладання угод M&A у світі з точки зору приросту величини вартості об'єднаних компаній та ос[

новні причини неотримання очікуваного синергетичного ефекту.

The aim of the article is to study the synergy effect evaluation approaches and methods in M&A deals. In the

article Economic situation, trends and forecasts of international and domestic M&A markets are analyzed.

Topicality of Ukrainian and foreign companies' mergers as an efficient alternative way of their development in

current political and economic situation in Ukraine is reasoned. Essence of synergy, its main sources, forms and

types are described. Synergy effect evaluation approaches and methods are systematized. Formulas, parameters

of evaluation and their measurers are given depending on conditions and available information. Advantages and

disadvantages of methods within each evaluation approach are determined. Statistics of successful M&A deals

in the world that lead to growth of joined companies' value is shown, main causes of failure to receive expected

synergy effect are described.

Ключові слова: Синергетичний ефект, джерела синергії, форми синергії, види синергії, угода злиття та
поглинання, оцінка вартості, підходи та методи оцінки.
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ствами, оскільки в даному випадку відбуватиметься, по�пер�
ше, притік іноземних інвестицій для подальшого розвитку,
по�друге, передача досвіду та технологій, і, по�третє, підви�
щення загальних стандартів роботи та життя населення.
Сьогодні, з огляду на складну політичну ситуацію в Україні,
спостерігається дезінвестування з боку іноземних інвес�
торів. Однак враховуючи обмежені власні фінансові ресур�
си, злиття або поглинання міжнародними компаніями в най�
ближчій перспективі буде одним із небагатьох альтернатив�
них шляхів розвитку українських підприємств. У цьому кон�
тексті постає питання про оцінку ефективності таких про�
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ектів реорганізації, вагома складова якої формується за
рахунок величини синергетичного ефекту, отриманого внас�
лідок укладання угоди M&A.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про
обмежене вивчення проблеми оцінки синергетичного ефек�
ту при укладанні угод M&A. Так, Сіровер [13] дає визна�
чення, описує та характеризує синергію з точки зору вар�
тості компаній, показника їх прибутку на 1 акцію та в кон�
тексті стратегічного управління. Дамодаран [4] та Чебота�
рьов [10] розглядають основні форми та види, яких набуває
синергія при реорганізації компаній у формі злиття та по�
глинання. Бішоп та Еванс [2] наводять джерела виникнення
синергетичного ефекту, а також разом із Дамодараном [4]
перераховують параметри оцінки величини синергії у разі
здійснення оцінки методами дохідного підходу. Есипов [5]
та Момот [7] детально описують порядок, підходи та мето�
ди оцінки вартості бізнесу, не акцентуючи своєї уваги на спе�
цифічних аспектах оцінки синергетичного ефекту. Нама�
гається систематизувати підходи до оцінки синергії Іщенко
[6], однак у кінцевому підсумку пропонує власну методику
розрахунку, яка фактично зводиться до методу дисконту�
вання грошових потоків.

Аналіз глобального та національного ринку M&A, а та�
кож статистика прояву синергетичних ефектів при укла�
данні таких угод наводиться в статтях Гончарової [3],
Снєжко [8; 9], а також аналітиків консалтингових компаній
PWC [11] та BCG [12].

Таким чином, актуальним постає питання системати�
зації підходів та методів оцінки синергетичного ефекту при
укладанні угод M&A, а також можливість застосування
методів порівняльного та витратного підходів при здійсненні
такої оцінки, що і формує мету даної статті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Угоди M&A слід розглядати як одну з форм розвитку

бізнесу на макро� та мікрорівнях шляхом укрупнення, в ре�
зультаті якого на ринку утворюється більше за обсягами гос�
подарської діяльності підприємство замість кількох менших.

Під поглинанням розуміють оплачену угоду, внаслідок
якої відбувається перехід прав власності на компанію. Вони
бувають ворожі та дружні. Останні ж фактично є синоні�
мом злиття [3, с. 280]

При цьому злиття та поглинання супроводжуються при�
пиненням діяльності двох і більше підприємств як юридич�
них осіб та передачею їх прав та зобов'язань до новоство�
реної юридичної особи, яка є їх правонаступником, з ме�
тою досягнення подальшого спільного розподілу ризиків та
вигід від об'єднання.

Іноді до угод M&A відносять також таку форму реор�
ганізації підприємств, як приєднання, що передбачає пере�

дачу активів та пасивів одного або
декількох підприємств до іншого
(вже функціонуючого) та припинен�
ня їх діяльності як окремих юридич�
них осіб.

Світовий ринок угод M&A в 2013
році за оцінками компаній Dealogic
та Ernst&Young становив 2,68 та 2,30
трлн дол. США відповідно. При цьо�
му за даними першої обсяг глобаль�
ного ринку зріс на 9,0% порівняно із
2012 роком, а за показниками дру�

гої скоротився на 6,2%, однак в 2014—2015 рр. за прогноза�
ми експертів розвиватиметься по висхідній [1].

Загальна сума угод M&A в Україні в 2013 році згідно
з даними Центру дослідження корпоративних відносин
склала за різними оцінками від 4,2 до 8,0 млрд дол. США.
Так, після падіння протягом 2011—2012 рр. національ�
ний ринок M&A виріс більш ніж в два рази. Така акти�
візація купівлі українських активів пояснюється двома
основними тенденціями. Перша — активний вихід з укра�
їнського ринку іноземних інвесторів та їх заміна украї�
нськими. Друга — укрупнення українського бізнесу [1;
9, с. 4].

Однак вже до кінця 2014 року ринок M&A в Україні
впав до рівня, якого не досягав навіть під час світової
фінансово�економічної кризи і спаду національної еконо�
міки в 2009—2010 рр. За період з січня по вересень 2014
року було укладено 73 угоди M&A з українськими покуп�
цями, продавцями чи активами (для порівняння: за три
квартали 2009 року була здійснена 331 угода). Через
відсутність попиту на місцеві активи середня вартість уго�
ди M&A за три квартали 2014 знизилася вдвічі, до 12 млн
дол. США, у порівнянні з аналогічним періодом минулого
року. В цілому ж український ринок M&A за січень�вере�
сень минулого року скоротився до рекордно низького
рівня — 895 млн дол. США. Така ситуація на ринку пояс�
нюється, перш за все, політичною нестабільністю, яка при�
звела до падіння мультиплікатора P/EBITDA з 8—10 до
кризи до 2—4 зараз та падіння інвестиційної привабливості
українського капіталу для іноземних інвесторів. У 2015
році зростання обсягу ринку M&A не очікується, а до мо�
тивів укладання таких угод, окрім наведених двох вище,
належить також продаж компаніями неосновних / непри�
буткових бізнес�напрямів для концентрації капіталу на
розвитку основного виду діяльності та мінімізації затрат
[8, с. 8].

Рішення щодо укладання угоди M&A залежить у першу
чергу від грошової оцінки синергетичного ефекту внаслідок
об'єднання компаній та розміру капітальних вкладень, не�
обхідного для його досягнення.

Синергія являє собою зростання ефективності діяль�
ності об'єднаного підприємства понад ту, яку підприємства,
що об'єднуються, вже досягли або повинні досягти як неза�
лежні [13, c. 20]. У вартісному вираженні вона може бути
відображена як:

P(A+B) > P(A) + P(B),
де Р — ринкова вартість компанії.
Або по�іншому через значення показника прибутку на

одну акцію (EPS — earnings per share) [13, c. 21]:
EPS (завтра) = EPS (сьогодні) × (1 + Очікуване зростан�

ня) + Синергія.

Рис. 1. Джерела отримання синергетичного ефекту

Джерело: розроблено автором на основі [2, 102—104].

Рис. 2. Форми та види синергетичних ефектів

Джерело: розроблено автором на основі [10, с. 222—223].
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У термінах стратегічного управління синергія означає
зростання конкурентоспроможності компаній понад рівень,
необхідний їм для виживання та отримання вищого за ве�
личину нормального прибутку на своїх конкурентних рин�
ках [13, c. 20].

При цьому в окремих випадках може виникати і нега�
тивна синергія, за якої:

P(A+B) < P(A) + P(B).
У такому випадку укладання угоди M&A є недоцільним

та відповідний проект реорганізації компаній повинен бути
відхилений.

Джерела отримання синергетичного ефекту наведені на
рисунку 1.

Зростання доходів може бути пов'язане із продажем
більшої кількості одиниць продукції та / або послуг. Це в
основному досягається за рахунок обслуговування об�
'єднаною компанією більш широкого ринку або пропо�
зиції вдосконаленого асортименту. У випадку, якщо ком�
панія займає вагому стратегічну позицію на ринку або
набуває монопольного становища, зростання обсягу рин�
ку може також супроводжуватися збільшенням цін [2, с.
102].

Прогнозування зростання доходів компаній внаслідок
укладання угоди M&A носить ймовірнісний характер, оск�
ільки воно визначається, окрім внутрішніх, і багатьма зовн�
ішніми чинниками, які знаходяться поза межами впливу
об'єднаного підприємства і значно ускладнюють процес про�
гнозування.

Оцінка розміру синергії внаслідок скорочення вит�
рат є більш точною, оскільки залежить від внутрішньо�
го середовища підприємства. Так, за рахунок консолі�
дації функцій та окремих бізнес�процесів ліквідуються
зайві підрозділи та дублюючі посади, надлишкові ос�
новні засоби, а також скорочуються накладні витрати
[2, с. 103].

Вдосконалення процесів відбувається, коли об'єднана
компанія використовує в процесі господарської діяльності
найбільш ефективні методи, способи та прийоми, викори�
стовувані раніше компанією�ціллю або її покупцем [2, с.
103].

Фінансова економія проявляється у вигляді скоро�
чення витрат на залучення капіталу та податкових вигід.
Перше може бути досягнуто через поглинання компанії�
цілі більш великою компанією, яка ліквідує ризики інве�
стицій в компанію�ціль як автономний бізнес. Друге до�
сягається шляхом перенесення чистих збитків від основ�
ної діяльності компанії, реєстрації підприємства у такій
організаційно�правовій формі, яка дозволяє мінімізува�
ти податки, трансфертного ціноутворення тощо [2, с.
104].

Синергія може проявлятися в двох формах — прямій та
непрямій. Пряма пов'язана із збільшенням чистих активів
та / або грошових потоків об'єднаних підприємств [10, с.
222]. Непряма проявляється у формі збільшення ринкової
вартості акцій або зміни мультиплікатора Р/Е (ціна / чис�
тий прибуток) [10, с. 223].

Пряма вигода зазвичай розраховується при оцінці
ефективності та доцільності укладання угоди M&A на
етапі її планування, тоді як непряма — постфактум, тоб�
то після укладання даної угоди, вона є частиною підсум�
кової оцінки ефективності реалізації проекту реорга�
нізації.

За видами виділяють операційну, управлінську та фінан�
сову синергію.

До операційної синергії відносять таку, яка дозволяє
компаніям збільшити розмір операційного прибутку та/або
забезпечити прискорені темпи його зростання. Операційна
синергія може вплинути на маржу та зростання, а через них
на вартість фірм, які підлягають злиттю або поглинанню [4,
с. 930].

Операційні синергії можна поділити на 4 типи:
1. Економія від масштабу, яка призводить до скорочен�

ня середніх постійних витрат та, як наслідок, собівартості
продукції.

2. Підвищена цінова влада, яка виникає внаслідок по�
слаблення конкуренції і підвищення частки ринку, що тяг�
не за собою підвищення маржинального доходу на одини�
цю готової продукції.

3. Об'єднання різноманітних функціональних сил, як
наприклад, у випадку, коли компанія з потужною виробни�
чо�технологічною базою придбаває компанію з налагодже�
ною системою просування та дистрибуції.

4. Прискорене зростання на нових або існуючих рин�
ках. Така ситуація може виникати, коли, наприклад, ком�
панія з відомою торговою маркою та хорошою репутацією
купує іншу компанію на іншому ринку, який лише розви�
вається, і починає просувати її продукцію під власною тор�
говою маркою [4, с. 930].

Управлінська синергія пов'язана із економією за раху�
нок створення нової системи управління. Часто в практиці
укладання угод M&A об'єктом приєднання виступають ком�
панії з нереалізованим потенціалом зростання вартості,
пов'язаним з неефективним менеджментом. Розвиток таких
компаній заснований на перейнятті практик більш ефектив�
ного управління [10, с. 222].

Фінансова синергія зазвичай набуває форми зростання
грошових потоків та / або зниження вартості капіталу (став�
ки дисконтування). Вона включає:

1. Об'єднання компанії з надлишковими готівкови�
ми коштами або пасивними доходами (та обмеженими
проектними можливостями) та компанії з недостатнім
обсягом фінансових ресурсів і високодохідними проек�
тами.

2. Зростання боргових можливостей за рахунок більш
стабільних та прогнозованих грошових потоків та прибутків
[4, с. 930].

3. Скорочення ризику інвестицій в об'єднане підприє�
мство.

4. Виграш на податках.
Окремо може виникати інформаційний ефект від укла�

дання угоди M&A, який поряд із іншими перерахованими
видами ефектів, може викликати підвищення / зниження
ринкової вартості акцій і мультиплікатора Р/Е [10, с. 222—
223].

Оцінка синергії у формі прямої вигоди здійснюється
зазвичай методами доходного та рідше порівняльного підхо�
ду.

Дохідний підхід являє собою процедуру оцінки, яка ви�
ходить з принципу зв'язку вартості синергії з поточною вар�
тістю генерованих нею майбутніх грошових потоків [5, c. 74].

Оцінка величини синергетичного ефекту в такому ви�
падку здійснюється на основі таких параметрів:

1. Розмір вигоди від синергії. Величина синергії повин�
на бути кількісно визначена у вигляді прогнозу грошових
потоків, що включає оцінки доходів, економії на операцій�
них витратах та додаткових операційних витрат, витрат
фінансування та оподаткування, а також додаткових інвес�
тицій в оборотний капітал та основні засоби [2, 105].

2. Час отримання вигід. Дуже часто синергія прояв�
ляється не одразу, а починає приносити ефект з плином
часу. Оскільки вартість синергії — це приведена вартість
створених нею грошових потоків, то чим більше часу ви�
магається для її прояву, тим меншою буде її вартість [4,
с. 941].

3. Ймовірність отримання вигід. Об'єднання компаній
може передбачати широкий перелік різноманітних вигід,

Оголошення 

Без оголошення синергії 
Вартість акції Невизначеність, 

негативна 
реакція 

Вивчення інвесторами умов угоди, 
компенсація негативної реакції 

Відсутність 
невизначеності 
та негативної 

реакції 

Обмежене додаткове вивчення 
інвесторами умов угоди, 
відсутність необхідності 

компенсації негативної реакції 

Вартість акції 

До оголошення Після оголошення 

З оголошенням синергії 

Рис. 3. Вплив інформаційного ефекту від оголошення
угоди M&A та наявного синергетичного ефекту

на ринкову вартість акції
Джерело: [12, c. 12].
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частина з яких має високу ймовірність успіху, тоді як інша
частина є малоймовірною. Розрахунок ймовірності різних
сценаріїв — оптимістичного, найбільш ймовірного та песи�
містичного або через моделювання Монте�Карло — допо�
магає визначити діапазон можливих результатів укладання
угоди M&A [2, 105].

Дохідний підхід до оцінки реалізується двома метода�
ми:

— метод дисконтування грошових потоків;
— метод прямої капіталізації доходу.
Метод дисконтування грошових потоків передбачає

послідовне приведення до поточної вартості грошових по�
токів підприємства, отриманих внаслідок синергії, за
кожний окремий період. Він застосовується у випадках,
коли очікується, що у кожному прогнозному періоді ве�
личина чистого грошового потоку буде неоднаковою та
за умови наявності достовірних прогнозів щодо величи�
ни кожного грошового потоку і розміру ставки дискон�
тування, що відповідає ризику інвестування в підприєм�
ство [5, c. 83].

Ставка дисконтування (d) в такому випадку визначаєть�
ся за моделлю середньозваженої вартості капіталу (weighted
average cost of capital — WACC) і розраховується за наступ�
ною формулою:

де t
c
 — ставка податку на прибуток; k

d
, k

p
, k

s
 — вартість

залучення позикового капіталу та акціонерного капіталу —
окремо привілейовані акції та звичайні акції — відповідно;
w

d
, w

p
, w

s
 — частка позикового капіталу, привілейованих

акцій та звичайних акцій у структурі капіталу підприємства
відповідно [7, c. 238].

Вартість синергії протягом прогнозного періоду (V
прогн

)
буде розраховуватися за формулою:

,

де CF
i
 — грошовий потік, отриманий в результаті си�

нергії, в і�му періоді; t — тривалість прогнозного періо�
ду.

Розрахунок величини вартості синергії в постпрогноз�
ний період (V

постпрогн
) здійснюється за моделлю Гордона за

формулою:

 ,

де CF
t+1

 — грошовий потік за перший рік постпрогноз�
ного періоду; d — ставка дисконту; g — довгострокові тем�
пи росту грошового потоку [5, c. 95].

Тоді величина вартості синергії (V)
становитиме:

  ,

Метод прямої капіталізації застосо�
вується для спрощеного розрахунку
вартості синергії у разі, коли прогно�
зується постійний за величиною або з
постійними темпами зростання і рівний
у проміжках періоду прогнозування чи�
стий грошовий потік, який отримується
невизначено довго. Формули розрахун�
ку вартості синергії даним методом на�
ведені в таблиці 1.

Грошовий потік, викликаний синер�
гією, в даному випадку є різницею між
грошовим потоком об'єднаної компанії
та грошовими потоками компаній до ук�
ладання угоди M&A з урахуванням до�
даткових витрат на проведення проце�
дури інтеграції. В класичному випадку
він розраховуватиметься за схемою, на�

веденою в таблиці 2.
Основним недоліком оцінки синергії методами до�

хідного підходу є складність прогнозування величини та
ймовірності отримання грошового потоку.

Порівняльний підхід полягає в пошуку компаній�ана�
логів при оцінці бізнесу і схожих угод M&A при аналізі до�
цільності їх укладання.

Найчастіше в даному випадку використовуються метод
цінових мультиплікаторів — коефіцієнтів, які показують
співвідношення між ринковою вартістю підприємства або
акції і фінансовою базою. Фінансова база мультиплікатора
фактично є вимірником, який відображає фінансові резуль�
тати діяльності, до яких можна віднести прибуток, грошо�
вий потік, дивідендні виплати, виручку від реалізації тощо
[5, c. 108].

У більшості випадків для оцінки використовуються такі
мультиплікатори як ціна/валові доходи (P/R), ціна/прибу�
ток до оподаткування (P/EBT), ціна/чистий прибуток (P/
E), ціна/грошовий потік (P/CF) [5, c. 108—109].

Вибір компаній та / або угод для порівняння повинен
базуватися на схожості таких параметрів: масштаб та умо�
ви угоди M&A; галузь діяльності, регіон; вид продукції або
послуг; диверсифікація продукції або послуг; стадія жит�
тєвого циклу компанії; розміри компаній, стратегії їх діяль�
ності, фінансові характеристики тощо [5, c. 107]. За необх�
ідності до підсумкової оцінки вноситься ряд коригувань, які
дозволяють врахувати специфіку окремої угоди M&A.

Недоліком оцінки синергії в межах порівняльного підхо�
ду є те, що кожна угода M&A в основному є унікальною і
оцінка на основі схожих угод не завжди є обгрунтованою з
точки зору реального прогнозування величини синергії.

У окремих випадках ефект синергії оцінюється на ос�
нові витратного підходу як зростання вартості майнового
комплексу по мірі його комплектування створюваними або
придбаними матеріальними і нематеріальними активами до
виникнення здатності випускати рентабельну продукцію,
яка користується попитом на ринку. Синергетичний ефект
в цьому випадку проявляється в нарощуванні вартості ак�
тивів. Однак даний підхід дозволяє врахувати частково лише
одну форму його прояву — операційну синергію. До того ж
витратний підхід має обмежене застосування, оскільки не
враховує в повній мірі цінність нематеріальних активів, в
тому числі і вартість ділової репутації [6, с. 100].

Непряма вигода оцінюється після укладання угоди M&A
так:

1. Різниця між вартостями акцій об'єднаної компанії та
компаній до укладання даної угоди.

2. Зміна величини мультиплікатора Р/Е.
3. Приріст рентабельності акціонерного ка�

піталу.
При цьому варто зазначити, що за емпірич�

ними даними синергія від укладання угоди M&A
виникає не завжди. Так, компанією McKinsey
було досліджено 58 угод M&A в період 1972—
1983 рр. з метою аналізу даних, які стосуються
двох питань: 1) Чи перевищує дохід на інвестиції
вартість залучення капіталу? 2) Чи дозволяє ук�
ладання угоди досягти окремих конкурентних
переваг на ринку? За результатами досліджень,

Таблиця 1. Розрахунок вартості синергії методом прямої капіталізації доходу

Джерело: складено автором на основі [7, c. 194—195].

Таблиця 2. Схема розрахунку грошового потоку
від синергії

Джерело: складено автором.
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28 з 58 угод не пройшли ні той, ні інший тест, а
шість програм не пройшли принаймні один тест.
У результаті наступного дослідження, що охоп�
лювало 115 злиттів у Великобританії і США в
1990�і роки, McKinsey зробила висновок, що
60% угод забезпечили менший дохід на капітал
порівняно з вартістю його залучення і лише 23%
угод забезпечили надлишкові доходи. У 1999
році компанія KPMG вивчила 700 найбільш до�
рогих угод за період 1996—1998 рр. і дійшла вис�
новку, що лише 17% з них створили вартість для
об'єднаної фірми, 30% були нейтральними з
точки зору вартості і 53% знижували вартість
[4, с. 951].

За дослідженнями компанії PWC найбільш
поширеними причинами неотримання очікува�
ного синергетичного ефекту є часові затримки
у виконанні планів, переоцінка потенційної си�
нергії та економії на операційних витратах, а
також недооцінка витрат на здійснення інтег�
рації.

ВИСНОВОК
Оцінка синергетичного ефекту, отриманого внаслідок

укладання угоди M&A, у формі прямої вигоди здійснюєть�
ся в переважній більшості методами дохідного підходу. Ос�
новною перевагою даної групи методів є те, що вони базу�
ються на оцінці потенціалу генерування додаткових доходів
та / або економії витрат внаслідок інтеграції компаній, що з
точки зору інвестора (або власника) є ключовим для прий�
няття рішення про укладання угоди M&A. Рідше величина
прямої вигоди оцінюється методами порівняльного підхо�
ду, недоліком якого є унікальність кожної укладеної на рин�
ку угоди та важкість з огляду на це пошуку аналогів. Мето�
дами витратного підходу здійснювати оцінку синергії не до�
цільно, оскільки він лише частково враховує тільки один її
вид — операційну, а також не враховує ринкову вартість не�
матеріальних активів. Непряма вигода оцінюється як
приріст вартості акцій або рентабельності акціонерного ка�
піталу, а також на основі зміни величини мультиплікатора
Р/Е.
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Рівень розвитку економіки характеризується ступе�
нем її залежності від природного середовища. Історич�
но першим склався так званий первинний сектор еко�
номіки, що включає сільське господарство і видобуток
корисних копалин для власних потреб. На цьому сек�
торі базувалася економіка всіх людських суспільств аж
до XVII століття. Виникнення вторинного сектору —
переробної промисловості — ознаменувало становлен�
ня нового типу економіки, індустріальної.

Розвиток комп'ютерних систем і технологій, успіш�
не їх впровадження в різні галузі народного господар�
ства, дозволяють значно підвищити продуктивність праці,
а відповідно й ефективність господарської діяльності. Це
обумовило зростання третинного сектору економіки,
тобто розвиток виробництва нематеріальних багатств.

В останні роки у переважній кількості держав світу
спостерігається тенденція щодо скорочення частки ма�
теріального виробництва у ВВП й зростання частки по�
слуг, а також збільшення кількості зайнятих у цій сфері
[1]. Перехід від індустріального способу виробництва
до постіндустріального стає неминучим.

Вивченню сутності змін, що здійснюються в новіт�
ньому суспільстві, присвячено праці Белла Д. [2], Тоф�
флера Е. [3], Стоунер Т. [4], Іноземцева В. [5; 6], Чух�
на А. [7; 8], Фатенок�Ткачук А.О. [9] та ін. У публікаці�
ях цих вчених із аналізу тенденцій розвитку економіч�
ного устрою нова суспільна формація отримала назву
"інформаційного суспільства", "третьої хвилі", "посте�
кономічного суспільства", "нової економіки", "постінду�
стріального суспільства", "інформаційної епохи" тощо.

Розвиток нематеріального сектору економіки
більшості країн світу ставить питання щодо удоскона�
лення методології та методики дослідження процесів
взаємодії економічних суб'єктів на ринку послуг.
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PPECULIARITIES OF SERVICE ECONOMY FORMATION

У статті визначено тенденції розвитку сучасної економіки із застосуванням секторного методу ана[

лізу показало, що основною рисою становлення новітньої постіндустріальної економіки є перехід від

виробництва товарів до надання послуг. Причому ці об'єктивні зміни, що відбуваються в сучасному світі,

відбиваються не тільки на кількісних пропорціях у структурі національного виробництва більшості країн

світу, але і на якісних його характеристиках. Змінюється не тільки загальна кількість наданих послуг,

але й їхня якість. Ті послуги, які займають головне місце у створенні валового внутрішнього продукту у

сервісній економіці, мають переважно інтелектуальний, творчий характер.

Trends of the modern economy development using sectoral analysis method determined in the article have

showed that the principal feature of modern post[industrial economy formation is the transfer from production

of goods to the rendering of services. And these objective changes taking place in the modern world, are reflected

not only in the quantitative proportions in the structure of domestic production of most world countries but also

in its qualitative characteristics. Not only the total number of services provided is changing but also their quality.

The services that occupy the main place in the Gross domestic product creation in the service economy mostly

have intellectual, creative nature.

Ключові слова: сервісна економіка, постіндустріальний соціум, сфера послуг, послуга.
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Метою статті є узагальнення і розвиток теоретич�
них основ визначення ролі нематеріального сектору еко�
номіки у постіндустріальному суспільстві на основі уза�
гальнення результатів наукових досліджень та аналізу
тенденцій розвитку суспільства.

Структура економіки індустріального типу може
бути представлена 1—3 технологічними укладами,
згідно концепції технологічних укладів Глазьєва С.Ю.
При цьому продуктивний капітал виступає основною
суспільною формою організації та розвитку, а парамет�
ром регулювання є середня норма прибутку підприємств
машинобудівної галузі та нафтохімії. Формування нової
економіки відповідно пов'язане з 4 та 5 технологічними
укладами. Це, насамперед, виробництво та використан�
ня робототехніки, електроніки, розвиток засобів та
відносин телекомунікацій, використання досягнень тон�
кої хімії та біотехнології, космічних технологій.

Тоффлер Е. описує три типи суспільства, викорис�
товуючи алегорію хвилі. Кожен новий тип суспільства
наче хвиля виштовхує попередній на узбіччя історії.
Перша хвиля відповідає традиційному аграрному сусп�
ільству, друга — передбачає домінування індустріаль�
ного способу виробництва, а третя — постіндустріаль�
ного, в якому переважну частку у створенні національ�
ного продукту в економіці займає сектор послуг.

Як зазначає Тоффлер Е., до нашого часу людство
пережило дві величезні хвилі змін, і кожна з них, в ос�
новному, знищувала більш ранні культури чи цивілізації
і заміщала їх у такий спосіб життя, що був незбагнен�
ний для людей, що жили раніше. Перша хвиля змін —
сільськогосподарська революція — зажадала тисячоріч,
щоб зжити саму себе. Друга хвиля — ріст промислової
цивілізації — зайняла усього лише 300 років. Сьогодні
історія виявляє, що Третя хвиля пронесеться через істо�
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рію і завершиться протягом усь�
ого декількох десятиліть [4, с.
32—33].

Важливим внеском в розви�
ток економічної теорії є кон�
цепція постіндустріального сус�
пільства, розроблена Беллом Д.,
в якій виділяються три етапи в
розвитку суспільства — доінду�
стріалізм, індустріалізм і пост�
індустріалізм. В якості методо�
логічного базису дослідження
розвитку суспільно�історично�
го процесу вченим пропонуєть�
ся використання концептуаль�
ної схеми, в якій постіндустріальна економіка ототож�
нюється з економікою послуг.

Як відмічає Белл Д., значний сектор послуг існує в
будь�якому суспільстві. В доіндустріальний період це, в
основному, клас тих, хто надає особисті послуги по
дому. В індустріальному суспільстві сфера послуг вклю�
чає транспорт, фінанси, а також побутові послуги (кос�
метичні кабінети, ресторани тощо). В постіндустріаль�
ному суспільстві з'являються нові види послуг, перш за
все в гуманітарній сфері (головним чином у охороні здо�
ров'я, освіті та соціальному обслуговуванні), а також
послуги професіоналів й технічних спеціалістів [2, с.
675]. Таким чином, учений підкреслює здійснення не
тільки структурних змін в економіці взагалі, але й якіс�
них, що відбуваються в сфері послуг із розвитком сус�
пільства.

Отже, в загальному вигляді теорія постіндустріаль�
ного суспільства використовує секторний метод аналі�
зу розвитку будь�якої країни. При цьому суспільне ви�
робництво розподіляється на три окремі сектори: пер�
винний (сільське господарство); вторинний (промис�
ловість); третинний (сфера послуг), а зміна питомої ваги
продукції, що виробляється цими секторами, в загальній
сумі ВВП визначає зміну стадій суспільно�економічно�
го розвитку.

Цієї ж думки дотримується й інший дослідник про�
блем новітньої економіки Кастельс М., який стверджує,
що економічна діяльність зміщується від виробництва
товарів до надання послуг. За скороченням сільськогос�
подарської зайнятості відбувається незворотне скоро�
чення робочих місць в промисловому виробництві на
користь робочих місць в сфері послуг, які, в кінцевому
рахунку, повинні сформувати переважну частку зайня�
тості. Чим більш розвиненою є економіка, тим більше
зайнятість й виробництво повинні бути зосереджені в
сфері послуг [11, с. 201]. Таким чином, учений підкрес�
лює остаточне становлення сервісної економіки в сучас�
ному світі. У висновок науковець зазначає, що відповід�
не розподілення (між економічною структурою першої
та другої половини ХХ ст. — курсив наш) відбувається
не між індустріальною та постіндустріальною економі�
ками, а між двома формами заснованого на знанні про�
мислового та сільськогосподарського виробництва та
виробництва послуг [11, с. 202].

Отже, незважаючи на значні відмінності в терміно�
логії та підходах, що використовуються для аналізу
змін, які відбуваються в сучасній економіці, переважна
більшість прихильників постіндустріальної теорії в
якості основної тенденції розвитку теперішнього соці�
уму виділяють переорієнтацію суспільного виробницт�
ва із створення матеріальних благ на надання послуг.
Причому ці об'єктивні зміни відбуваються і в структурі
зайнятості, викликаючи відповідно нові вимоги до ро�
бочої сили.

Питанням дослідження формування постіндуст�
ріального суспільства присвячено також праці російсь�
ких вчених. Так, Іноземцев В.Л. акцентує увагу на
здійсненні поступового переходу від домінування про�
мислового виробництва в індустріальну епоху до пріо�

ритету сектору послуг в постіндустріальну. Як зазна�
чає науковець, бурхливий розвиток транспорту та ко�
мунікацій сприяв становленню світової господарської
системи. В цілому вона мала індустріальний характер,
однак в гіпертрофованій формі відтворила секторну
структуру виробництва. Так, первинний сектор став
уділом країн, що розвиваються, вторинний також знач�
ною мірою витискувався на периферію співдружності
економічно розвинених країн, самі ж розвинені країни
почали бурхливо розвивати сектор послуг, в надрах яко�
го зароджувалася інформаційна економіка [6, с. 5].

Таким чином, на основі порівняльного аналізу су�
часних економічних підходів ми бачимо чітку картину
формування постіндустріальної економіки, основну
частину якої складає сфера послуг. За даними, представ�
леними у праці [12, с. 24] к кінцю 90�х років сфера по�
слуг у провідних зарубіжних країнах виросла у найбільш
значний сектор господарства: сумарна частка транспор�
ту, зв'язку, оптової та роздрібної торгівлі, кредитно�
фінансових установ, страхового бізнесу, побутових,
ділових та соціально�культурних послуг досягла 62 —
74% у ВВП, 63 — 75% — в загальній чисельності зайня�
тих та перевищила 50% загального обсягу капіталовк�
ладень (без житлового будівництва).

При цьому домінування сфери послуг в постіндуст�
ріальному соціумі не означає відмову суспільства від
виробництва промислових товарів. Скорочується лише
частка матеріального виробництва в загальній структурі
народного господарства. При цьому однією з особли�
востей сучасної економіки є суттєве зменшення пито�
мої ваги споживання енергії та матеріалів при вироб�
ництві одиниці продукції. Так, за інформацією [6, с. 6
7], з 1973 по 1985 р. валовий національний продукт ос�
новних розвинених країн збільшився на 32%, а спожи�
вання енергії — всього на 5%; у другій половині 80�х і в
90�ті роки подальший господарчий підйом відбувався
вже на тлі абсолютного скорочення енергоспоживан�
ня. При валовому національному продукті, що збільшив�
ся в 2,5 рази, Сполучені Штати використовують зараз
менше чорних металів, ніж в 1960 р.; сільське господар�
ство — одна з найбільш енергоємних галузей — ско�
ротило пряме споживання енергії з 1975 по 1987 р. в
1,5, а загальне (включаючи непряме споживання) — в
1,65 рази.

Як свідчать дані [13, с. 49], з кінця ХІХ ст. в економіці
найбільш розвинених країн стала проявлятися тенден�
ція щодо скорочення частки матеріального виробницт�
ва в цілому та його найбільш примітивних форм зокре�
ма. Так, якщо у США в 1869 р. приблизно 40% ВНП ство�
рювалося у сільському господарстві, то в 1918 р. цей
показник знизився до 14, а сьогодні складає не більш
1,4%. Ще більш очевидні зміни в структурі зайнятості: в
середині минулого століття до 60% робочої сили було
зайнято в аграрному секторі, а тепер цей показник не
перевищує 2,7%. Ті ж процеси пізніше проявилися і в
європейських країнах. У Німеччині та Франції з 1960 по
1991 рр. частка зайнятих у сільському господарстві
зменшилася відповідно з 14 до 3,4% й з 23,2 до 5,8%; в
добувних галузях, частка яких в ВНП країн ЄС сьогодні

Цикли 1 2 3 4 5
Початок циклу 1780 р. 1845 р. 1890 р. 1945 р. 1990 р.
Застосування

Парова 
машина Потяги Освітлення, 

кіно, мотори 

Автомобіль, 
телефон, 
телевізор, 
комп’ютер 

Software, 
мультімедіа, 
економіка 
послуг 

Технологія та 
сировина Пар Сталь, 

вугілля 
Електрика, 
хімія, нафта 

Електроніка, 
ядерна 
технологія 

Інформаційні 
технології, біо- 
та генна 
техніка 

Мережі Торгові 
мережі 

Мережі 
транспорту Енергомережі Комунікаційні 

мережі 
Глобальні 
мережі, знання 

Таблиця 1. Технологічні стрибки та цикли

Джерело: [10, с. 149].
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не перевищує 3%, зайнятість скоротилася більш ніж на
12% тільки за останні п'ять років.

Однак подібні тенденції спостерігалися лише у
взаємній динаміці первинних секторів господарства та
послуг. Промислове виробництво залишалося фактич�
но на тих самих позиціях як за кількістю зайнятих, так і
за його часткою у ВНП, що складає від 21 до 23% у США
й приблизно 20% в країнах ЄС. Сумарна частка як пер�
винного, так і вторинного секторів в постіндустріаль�
них державах стабілізувалася на рівні 30—32% їхнього
ВНП, а зайнятість — в межах 25—30% загальної робо�
чої сили цих країн. Масштаби ж сфери послуг постійно
зростали: в США третинний сектор забезпечує сьогодні
більш 73% ВНП; в ЄС — приблизно 63% ВВП й 62% від
кількості зайнятих, для Японії цифри складають 59 та
56%.

К початку 80�років ХХ ст. у США, а декількома ро�
ками пізніше і в країнах Західної Європи валовий про�
дукт сфери інтерперсональних послуг (human services)
перевищив валовий продукт сфери матеріального ви�
робництва. Темпи його приросту перевищували ана�
логічні показники в сфері матеріального виробництва:
у Франції — в 2 рази, в США та Німеччині — в 6, в Англії
— в 30 разів [5, с. 112].

Тенденції, що відбувалися в економіці США у ми�
нулому столітті, можна проілюструвати за допомогою
таблиці 2.

Як видно з таблиці 2, частка первинного сектора
економіки у створенні ВНП США постійно знижуєть�
ся. І, якщо на початку минулого століття в цьому сек�
торі створювалося 16,6% ВНП США, то наприкінці —
вже лише 3,8%. Слід зазначити, що протягом розвитку
економки знижується і частка вторинного сектору — з
35,9% до 23,2% відповідно. При цьому неухильно
збільшується питома вага третинного сектора економі�
ки США, якщо у 1929 р. в цьому секторі створювалося
46,3% ВНП, то в 1990 р. — 73,0%.

Таким чином, за даними таблиці очевидно, що в тре�
тинному секторі економіки США створюється основна
частина ВНП, а тому ця сфера може вважатися про�
відною як за обсягами виробництва, так і за питомою
вагою зайнятих в цій сфері.

Корінні зміни у структурі виробництва більшості
розвинених країн стосуються в першу чергу його спря�
мованості на задоволення потреб людей. За рахунок
використання новітніх технологій відбувається значне
підвищення продуктивності праці, відповідно
збільшується добробут населення. Таке стале підвищен�
ня рівня життя у розвинених країнах і викликало знач�
ний розвиток сфери послуг.

Як зазначає Белл Д., на цьому етапі, по мірі зрос�
тання національного доходу, виявляється, як було ука�
зано в теоремі Енгеля Е., що частка грошей, що витра�
чається на харчування, починає знижуватися, а залишок
використовується спочатку на придбання товарів три�
валого користування (одягу, автомобілів та житла), а
потім предметів розкошу, на відпочинок й так далі. Та�
ким чином, із розширенням людських горизонтів й з
появою нових потреб та смаків починає розширювати�
ся третинний сектор, сфера особистих послуг: мережі
ресторанів, готелів, автомобільних майстерень, індуст�
рія подорожей, розваг та спорту [2, с. 171]. Це значить,
що прогрес сфери послуг викликано відповідними зміна�
ми у добробуті людей. Підвищення рівня та якості жит�
тя у більшості розвинених країн світу завдяки збільшен�
ню суспільної продуктивності праці і відповідному зро�

станню доходів на душу населення надало
можливість людям більше коштів витрача�
ти на послуги, вже задовольнивши свої по�
треби у матеріальних товарах.

Високі темпи зростання продуктивності
праці на основі потужного НТП призвели
до докорінної зміни структури економіки.
Наприклад, у США функціонування тако�

го могутнього промислового потенціалу забезпечують
приблизно 10% зайнятих, а 2,5% зайнятих у сільському
господарстві годують населення не лише своєї країни,
а і багатьох інших. Сьогодні в США приблизно 20% зай�
нятих забезпечує виробництво величезного обсягу ма�
теріальних благ і майже 80% зайнято у сфері послуг.

Стало ясно, що сфера послуг — це нематеріальне
виробництво, що не лише матеріальні продукти, това�
ри, а й послуги мають вартість, що обидві ці сфери еко�
номіки утворюють суспільний продукт [7, с. 108].

Нематеріальне виробництво на відміну від матері�
ального має певні особливості й відмінні риси, яких ро�
сійський вчений Селезньов А. З. відносить такі:

1) складна структура та явно виражений "продук�
тивний" характер, — одночасно це і сфера виробництва
в якій зайнята більша кількість тих, хто працює, і сфера
споживання майже для всіх членів суспільства;

2) властива йому інтелектуальна домінанта процесу
праці, незважаючи на наявність в ній і процесів впливу
на предмети та матеріальні процеси;

3) тісне переплетення праці та вільного часу — час
праці одних співпадає з часом споживання інших;

4) замість матеріального предмету, що обробляєть�
ся, в орбіту впливу на "предмет праці" утягується сама
людина;

5) кумулятивність накопичуваних результатів,
міцний ефект складання результатів нематеріального
виробництва, що появляються в результатах будь�якої
діяльності і є фактором динамічного розвитку продук�
тивних сил;

6) безмежність виробництва та споживання немате�
ріальних благ, його порівняно менша "зв'язаність" ма�
теріальними умовами виробництва;

7) скутість розвитку матеріального виробництва ре�
зультатами виробництва нематеріальних благ та навпа�
ки [14, с. 23—24].

Отже, формування нового, постіндустріального
соціуму характеризується чітким розподілом економі�
ки на два сектори — сектор виробництва матеріальних
благ і сектор послуг. При цьому, як зазначає Чухно А,
середина 50�х років — це своєрідний рубіж, коли у сфері
послуг США кількість працівників перевищила кількість
зайнятих у матеріальному виробництві. І лише на�
прикінці 70�х років сфера послуг почала переважати,
виникли нові явища (радикальне прискорення НТП,
швидка зміна структури зайнятості, становлення ново�
го менталітету у значній частині населення) [8, с. 50—
51].

Таким чином, можна зробити висновок, що США
стала першою постіндустріальною країною, однак по�
ступово і інші розвинені країни опанували шлях пост�
індустріалізації, і відповідно інтенсивного розвитку не�
матеріального виробництва. І ця тенденція є в останні
роки доволі сталою.

Для постіндустріального суспільства характерна
істотна модифікація традиційного соціального устрою,
зміна пріоритету в використанні ресурсів у виробництві,
зрушення у структурі людської діяльності. При цьому
слід зазначити, що перехід від індустріального до пост�
індустріального способу виробництва характеризуєть�
ся не тільки зрушенням у розподілі зайнятих по галу�
зям, але зміною статусу людини у виробництві. Першо�
чергового значення набуває кваліфікація й рівень осві�
ти, відповідно у людей формується нова система пост�
матеріальних цінностей. Окрім цього, не викликають
сумніву тенденції щодо переміщення більшості квалі�

Сектор Рік 
1929 1945 1955 1960 1970 1980 1990

Первинний 16,6 12,3 8,1 6,4 5,0 3,9 3,8
Вторинний 35,9 36,9 42,0 29,8 29,5 24,5 23,2
Третинний 46,3 50,6 51,8 63,8 65,5 71,6 73,0

Таблиця 2. ВНП (ВВП) США за секторами економіки

Джерело: [7, с. 280].
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фікованих працівників зі сфери виробництва товарів у
сферу послуг з метою реалізації своїх творчих спро�
можностей та здібностей.

Ці об'єктивні зміни, що відбуваються в сучасному
світі, відбиваються не тільки на кількісних пропорціях в
структурі національного виробництва більшості країн
світу, але і на якісних його характеристиках. Змінюєть�
ся не тільки загальна кількість наданих послуг, але й їхня
якість.

Як зазначає Стоунєр Т., зрушення до сервісного сек�
тору в постіндустріальній економіці вивело на перше
місце послуги, пов'язані із знанням, — ділові та про�
фесійні послуги. Теоретично важливо розрізняти цей
постіндустріальний сервісний сектор від доіндустріаль�
ного, який складається в основному із домашньої при�
слуги й деяких категорій дрібних торгівців [4, с. 399].

Аналіз тенденцій сучасної економіки свідчить про
те, що при переході суспільства до постіндустріальної
фази відбувається значний розвиток сфери послуг, в
якій створюється значна за своїми обсягами додана
вартість. При цьому структурні зміні, що відбуваються
в народному господарстві, стосуються не тільки домі�
нування нематеріального сектору у суспільному вироб�
ництві, але й певних зрушень у сфері нематеріального.

Отже, як видно з вищенаведеного, вже не викликає
сумнівів остаточне формування сервісної економіки.
При цьому для аналізу тенденцій розвитку теперішньо�
го суспільства слід зосередити увагу на визначенні особ�
ливостей та характерних рис економіки послуг, оскіль�
ки вже з початку ХХ ст. послуги в окремих країнах світу
стали основним об'єктом товарно�грошових відносин в
результаті відокремлення сфери послуг від матеріаль�
ного виробництва. Внаслідок цього сфера послуг в су�
часній економіці набула суттєвого пріоритету.

Слід зазначити, що розвиток сервісної економіки у
більшості країн світу характеризує становлення нового,
постіндустріального соціуму. В сучасних обставинах тех�
нологічного розвитку тенденції в сфері послуг визнача�
ють перспективи країни щодо її економічної незалеж�
ності та конкурентноздатності на світових ринках, оск�
ільки саме цей сектор економіки на сьогодні динамічно
розвивається й має значні перспективи на майбутнє. Тому
будь�якій країні для створення потенціалу забезпечення
довгострокового економічного успіху необхідно скон�
центрувати зусилля на створенні умов щодо всебічного
розширення третинного сектора економіки.
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ВСТУП
Економічна система країни складається з економі�

чних об'єктів, які належать до певних галузей господар�
ства, та виготовляють певний продукт, частина якого
споживається іншими об'єктами системи, а решта виво�
диться за межі системи у вигляді кінцевого продукту.
Випуск продукції певної галузі спрямований на задо�
волення проміжного споживання іншими галузями гос�
подарства та кінцевого попиту у непромислових секто�
рах економіки. Результати діяльності кожної галузі
складаються з проміжних витрат та доданої вартості.
Для математичного моделювання функціонування еко�
номічної системи застосовується міжгалузевий баланс
(МГБ) який відображає множинні зв'язки між різними
галузями, дозволяючи досліджувати процеси ціноутво�
рення, перерозподілу валового продукту між структур�
ними елементами економічної системи, робити прогно�
зи розвитку багатогалузевої економіки. Балансова мо�
дель грунтується на таблиці "витрати — випуск" [1—3].

Таблиця "витрати— випуск" дає розгорнуту характе�
ристику процесів відтворення та взаємовідносин між га�
лузями економіки. Вона є важливою складовою частиною
системи національних рахунків (СНР), що пов'язано з
можливостями її застосування для характеристики по�
токів товарів та послуг, аналізу структури національної
економіки, наслідків зміни цін, вартісних пропорцій, про�
гнозування економічних процесів. Таблиця "витрати —
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF INDUSTRIAL COMPLEXES
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Метою статті є аналіз, на основі методики побудови міжгалузевого балансу, економічних зв'язків між трьо[

ма галузями національної економіки: "Металургія та оброблення металу", "Машинобудування", "Будівництво".

Наведено методику розрахунку обчислення елементів І квадранту таблиці "витрати — випуск". Представ[

лено агреговану таблицю "витрати — випуск" за 2005 р., в якій поєднано види діяльності які входять до галузі

"Металургія та оброблення металу", а також галузі "Машинобудування". Ці дані стали основою для обчислен[

ня оцінок показників, які характеризують економічну взаємодію галузей "Металургія та оброблення металу",

"Машинобудування", "Будівництво" за період 2008—2012 рр.

Розраховано структурну матрицю галузей Металургія та оброблення металу", "Машинобудування", "Буді[

вництво". Елементами цієї матриці визначено коефіцієнти прямих витрат, які характеризують відношення об[

сягу продукції однієї галузі, що була використана у створенні обсягу сумарного випуску продукції іншої галузі.

 Purpose of the article is to analyze on the basis of methods of constructing interbranch balance economic ties between

the three branches of the national economy, "Metallurgy and metalworking", "Engineering", "Construction".

The method of calculating the elements of the first quadrant of the table "input[output" has been presented.

Aggregated table "input[output" in 2005, which combines the activities, included in the branch of "Metallurgy and

metalworking" and the branch "Engineering", has been offered. These data has become the basis for calculating estimates

of indicators that characterize economic cooperation branches "Metallurgy and metalworking", "Engineering",

"Construction" for the period 2008—2012 y.

Structural matrix of the branches "Metallurgy and metalworking", "Engineering", "Construction" has been calculated.

The elements of this matrix have been determined coefficients that characterize ratio of one branch production volume

direct costs that has been used to create the total amount of another branch production output.

Ключові слова: міжгалузева взаємодія, міжгалузевий баланс, металургійна галузь, таблиця "витрати�випуск".
Keywords: interbranch cooperation, interbranch balance, metallurgical industry, Table "input�output".

випуск" базується на даних національних рахунків, вико�
нує функцію деталізації рахунків товарів та послуг, вироб�
ництва, утворення і використання доходу, капіталу на рівні
груп товарів та послуг, користується ідентичними з ними
показниками та методологією їх обчислення [1—3; 13].

Ступінь розробленості проблеми. Теоретичним і
практичним аспектам побудови моделей МГБ, а також
процесам оцінки і дослідження продуктивності еконо�
мічних систем присвятили свої роботи багато вітчизня�
них та зарубіжних учених, серед яких варто виділити
праці таких авторів, як: Ю. Вєртакова [2], В. Гриньова
[3], Б. Дмитришин [4], В. Леонтьєв [11], О. Ляшенко [12],
В. Тимків [15] та ін. Однак у наукових працях не знайш�
ли належного відображення питання, пов'язані з вико�
ристанням моделей МГБ в концепції оцінки законо�
мірностей зміни міжгалузевої структури вітчизняної
економіки. Внаслідок цього виникає потреба у створені
більш деталізованих підходів застосування МГБ для
аналізу та порівняльної оцінки сучасного стану окре�
мих промислових галузей, так і для розуміння можли�
вих перспектив їх розвитку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз, на основі методики побудо�

ви МГБ, економічних зв'язків між трьома галузями на�
ціональної економіки: металургія, будівництво та маши�
нобудування.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відсутність відповідних статистичних даних для ана�

лізу зв'язків між трьома галузями національної еконо�
міки: металургія, будівництво та машинобудування вик�
ликає необхідність розробки математичних моделей для
обчислення оціночних значень таких показників із ви�
користанням наявних статистичних даних. Прикладом
такого моделювання є робота Ю. Вєртакової [2], якою
запропоновано методику розрахунку обчислення еле�
ментів таблиці І квадранту таблиці "витрати�випуск" з
урахуванням індексу цін та індексу фізичного об'єму на
основі:

— наявних статистичних даних про поставки про�
дукції і�галузі до j�галузі;

— індексу зміни цін на продукції і�галузі;
— індексу зміни обсягів виробництва j�галузі;

%100%100
qjpi

ijij

II
XsXc ⋅⋅= (1),

де Х
сij

 — розраховані дані про поставки продукції і�
галузі до j�галузі; Хsij наявні статистичні дані про постав�
ки продукції і�галузі до j�галузі; I

pi
 — базисний індекс

зміни цін на продукцію і�галузі, де базовим є рік, для яко�
го відомі статистичні дані про поставки продукції і�га�
лузі до j�галузі, а розрахунковим — рік, для якого об�
числюються розраховані дані про поставки продукції і�
галузі до j�галузі; I

qj
 — базисний індекс зміни обсягів ви�

робництва j�галузі, де базовим є рік, для якого відомі ста�
тистичні дані про поставки продукції і�галузі до j�галузі,
а розрахунковим — рік для якого обчислюються розра�
ховані дані про поставки продукції і�галузі до j�галузі.

Формула 1 передбачає не�
змінну в часі структуру внутрі�
шнього споживання галузей.
Для врахування змін у структурі
продуктів галузей вводять спе�
ціальні коефіцієнти, значення
яких визначається експертами (у
нашому дослідженні він дорів�
нює 1).

Базисний індекс обчислюєть�
ся як співвідношення між значен�
ням показника у певний рік та
значення показника у базовому
році. Ланцюгові індекси характе�
ризують відповідне співвідно�
шення між значеннями показни�
ка, зазвичай у два суміжні роки.
Між базисним та ланцюговими
індексами існує функціональний
зв'язок: додаток ланцюгових
індексів дорівнює відповідному

базисному індексу. Це дозволяє використовувати існу�
ючі статистичні дані ланцюгових індексів.
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де І
T,B

 — базисний індекс показника у поточному
році відносно показника у базовому році, %; V

T
 — зна�

чення показника у поточному році Т; V
B
 — значення по�

казника у базовому році В; I
t+1,t

 — базисний індекс по�
казника у двох сумісних роках (ланцюговий індекс), %
до попереднього року.

Коефіцієнт прямих витрат визначається як обсяг
ресурсу галузі і, необхідний для виготовлення одиниці
продукту галузі j [1]:

j

ij
ij X

X
a = (3),

де a
ij
 — коефіцієнт прямих витрат продукту галузі

і, що використовується як проміжний продукт галузі j;
X

ij
 — обсяг продукту галузі і, що використовується як

проміжний продукт галузі j; X
j 
— обсяг випуску продук�

ту галузі j.
Використовуючи формулу 1, можна розрахувати

оціночне значення сумарного випуску продукту галузі
j для періоду часу з відсутніми статистичними даними

%100%100
qjpj

jj

II
XsXc ⋅⋅= (4),

де Х
сj
 — розраховані оціночні дані про сумарний ви�

пуск продукції j — галузі; Х
sj
 наявні статистичні дані про

сумарний випуск продукції j — галузі; I
pj
 — базисний

індекс зміни цін на продукцію j�галузі, де базовим є рік,
для якого відомі статистичні дані про сумарний випуск
j�галузі, а розрахунковим — рік для якого обчислюють�
ся розраховані дані; I

qj
 — базисний індекс зміни обсягів

виробництва j�галузі, де базовим є рік, для якого відомі
статистичні дані про сумарний випуск j�галузі, а розра�
хунковим — рік для якого обчислюються розраховані
дані.

Відповідно, коефіцієнт прямих витрат для певного
періоду часу можна розрахувати за наступною форму�
лою:

pjj

piij
Tij IX

IX
a

⋅

⋅
= (5),

де a
Тij

 — коефіцієнт прямих витрат продукту галузі
і, що використовується як проміжний продукт галузі j;
X

ij
 — обсяг продукту галузі і, що використовується як

проміжний продукт галузі j у базовому році; X
j
 — обсяг

Вид економічної 
діяльності 

Код КВЕД Рік
2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Металургійне 
виробництво 24 27 

108,9 

106,5 86,6 74,8 111,8 109,9 95,9 

Виробництво 
готових металевих 
виробів, крім машин 
і устаткування 

25 28 112,1 96,7 61,4 116,2 115,1 98,4 

Металургійне 
виробництво та 
виробництво 
готових металевих 
виробів 

24+25 DJ (27+28) 108,9 107 87,7 73,3 112,2 111 96,4 

Машинобудування, 
крім ремонту та 
монтажу машин і 
устаткування 

26–30 DK+DL+DM 
 (29-35) 111,8 119 100,3 55,1 136,1 115,9 96,7 

Таблиця 1. Ланцюгові індекси промислової продукції за видами діяльності
за 2006—2012 рр., % до попереднього р.

Джерело: побудовано автором за даними [6—8].

Рік 

Металургія 
та 

оброблення 
металу 

Машино-
будування 

2005 118 110,1 

2006 108,6 104,3 

2007 124,5 109,9 

2008 147,7 120 

2009 93,1 111,3 

2010 125,8 110,7 

2011 119,1 110,7 

2012 96,4 102,4 

Таблиця 2. Ланцюгові індекси цін виробників
окремих видів промислової продукції у 2005—2012 рр.,

% до попереднього року

Джерело: побудовано автором за даними [9].
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випуску продукту галузі j у базовому році; I
pі

 та I
pj
 —

відповідно базисні індекси зміни цін на продукцію і та j�
галузей, де базовим є рік, для якого відомі статистичні
дані, а розрахунковим — рік для якого обчислюються
коефіцієнт прямих витрат.

До галузі "Машинобудування" будемо відносити
розділи 30—35 КВЕД 2005 та розділи 26—30 КВЕД 2010.
До галузі "Металургія та оброблення металу" будемо
відносити розділ 27, 28 КВЕД 2005 та розділ 24, 25 КВЕД
2010. До галузі "Будівництво" будемо відносити секцію
F (розділ 45) КВЕД 2005 та КВЕД 2010.

Державною службою статистики було розроблено
детальну таблицю "витрати�випуск" за 2005 р. [14].

На основі даних про ланцюгові індекси змін обсягів
продукції та змін цін на продукцію галузей "Металургія"
та "Машинобудування" побудовано таблиці 1 та 2.

Дані про ланцюгові індекси змін обсягів продукції та
змін цін на продукцію галузі "Будівництво" наведено в таб�
лиці 3.

Агрегація складових елементів таб�
лиці "витрати�випуск" здійснюється за
допомогою операції підсумку відпові�
дних комірок таблиці (рис. 1).

Використовуючи ці теоретичні по�
ложення, на основі таблиці 2 було по�
будовано таблиці 4, в якій представле�
но агреговану таблицю "витрати — ви�
пуск" за 2005 р., в якій поєднано види
діяльності, що входять до галузі мета�
лургія та оброблення металу, а також
галузі машинобудування. Ці дані є ос�
новою для обчислення оцінок показ�
ників які характеризують економічну
взаємодію галузей машинобудування,
металургії та будівництва за період
2008—2012 рр.

Економічні взаємозв'язки між га�
лузями промисловості характеризує
їх взаємне проміжне споживання.
Відповідні дані про проміжне спожи�
вання галузей металургія та оброб�
лення металу, машинобудування, бу�
дівництво за 2005 р. перенесено до
таблиці 4.

На основі даних таблиці 4 із вико�
ристанням формули 3 можна розраху�
вати структурну матрицю галузей "Ме�
талургія та оброблення металу", "Машинобудування",
"Будівництво". Елементи цієї матриці — коефіцієнти
прямих витрат характеризують відношення обсягу
продукції однієї галузі, що була використана у ство�
ренні обсягу сумарного випуску продукції іншої галузі.

Результати розрахунку коефіцієнтів прямих витрат
галузей металургія та оброблення металу, машинобуду�
вання, будівництво наведено у таблиці 5.

Таблиці "витрати�випуск" є потужним засобом дос�
лідження структури економіки країни. Розробка дета�
лізованої за галузями економічної діяльності таблиці
"витрати — випуск" є трудомістким процесом. Внаслі�
док цього державні органи статистики розробляють та
надають такі дані лише за деякі роки, обчислюючи в
інші роки дані у більш агрегованому вигляді. Потреба
у отриманні оцінок показників, що входять до цієї
таблиці, за роки, які не охоплено статистичними
даними, викликає необхідність о розробці матема�
тичних моделей, що дозволяють розраховувати
відсутні дані на основі інших наявних статистич�
них даних.

ВИСНОВКИ
У статті використано методику обчислення де�

талізованих показників проміжного споживання ок�
ремих галузей за певний рік на основі відомих показ�
ників за базовий рік із застосуванням коефіцієнтів

Рік 

Індекс обсягу 
виконаних 
будівельних 

робіт 

Індекс цін 
будівельних 

робіт 

2005 93,4 125,6 

2006 109,9 123,5 

2007 115,6 123,1 

2008 84,2 135,3 

2009 51,8 111,3 

2010 94,6 115,8 

2011 111 119,4 

2012 86 112,6 

Таблиця 3. Індекси обсягу виконаних будівельних робіт
 та цін будівельних робіт за 2005—2012 рр.,

в % до попереднього року

Джерело: побудовано автором за даними [5; 10].
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„Металургія” 
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„Оброблення 
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27+28

Проміжне споживання галуззю  „Металургія”
продукції галузі „Металургія”

+
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продукції галузі „Оброблення металу”
+
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Рис. 1. Приклад агрегування комірок таблиці "витрати — випуск"

Галузь (ВЕД) Код  
КВЕД 2005 

Проміжне споживання, 
млн грн. 

27-28 29-35 45 
Металургія та оброблення 
металу 27-28 30068 11493 4948 

Машинобудування 29-35 5999 20538 1718 

Будівництво 45 94 47 658 

… … … … … 

ВИПУСК ПРОДУКЦІЇ 117449 82004 46805 

Таблиця 4. Дані про проміжне споживання та випуск
продукції галузями "Металургія та оброблення металу",

"Машинобудування", "Будівництво" у 2005 р.

Галузь (ВЕД) Код  
КВЕД 2005

Коефіцієнт прямих витрат, aij 

27-28 29-35 45 
Металургія та оброблення 
металу 27-28 0,256009 0,140152 0,105715 

Машинобудування 29-35 0,051077 0,250451 0,036705 

Будівництво 45 0,0008 0,000573 0,014058 

Таблиця 5. Структурна матриця галузей галузями
"Металургія та оброблення металу", "Машинобудування",

"Будівництво" за 2005 р.
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змін обсягів виробництва за галузями та змін цін на про�
дукцію галузі. Слід зазначити, що підвищенню точності
оцінки сприяє залучення експертів, що можуть дати екс�
пертну оцінку змін структури проміжного споживання
галузі.

У межах визначеної мети проведено аналіз статистич�
них даних, що надаються Державною службою статисти�
ки України, згідно з яким, у відкритому доступі наявна де�
талізована за галузями економічної діяльності таблиця
"витрати�випуск" лише за 2005 р. Для інших років пред�
ставлені таблиці, з агрегованими на рівні видів промисло�
вості даними. Крім цього, наявні деталізовані дані про лан�
цюгові індекси змін обсягів виробництва та ланцюгові
індекси змін цін на продукцію за видами економічної діяль�
ності. Використовуючи ланцюгові індекси було розрахо�
вано відповідні базисні індекси, з 2005 роком, як базовим.

Досліджено економічні зв'язки між галузями "Ме�
талургія", "Машинобудування" та "Будівництво" за пе�
ріод 2008—2012 рр. Особливістю наявних статистичних
даних є застосування двох різних класифікаторів видів
економічної діяльності — КВЕД 2005 та КВЕД 2010, що
викликало потребу у співставленні даних та забезпе�
ченні коректної агрегації зазначених даних.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Для принятия тех или иных управленческих решений

необходима соответствующая информация. Подобную
информацию в основном формирует четкая и гибкая си�
стема учета и отчетности. Информация этой системы
должна быть использована для анализа финансового со�
стояния коммерческих банков (КБ), для управления бан�
ковскими операциями и принятия на этой основе опера�
тивных, тактических и стратегических решений. Наличие,
размещение и использование финансовых ресурсов КБ
отражается на их финансовом состоянии, которое оп�
ределяется на базе трех балансовых элементов — акти�
вов, капитала и обязательств. Точная формулировка сущ�
ности отдельных элементов бухгалтерского баланса и
правильное установление критериев их признания явля�
ются необходимыми условиями для определения вели�
чины, классификации этих элементов в учете и отчетно�
сти, отражения информации о них на счетах бухгалтерс�
кого учета путем двойной записи, а также для оценки и
анализа финансового состояния компании, выявления
положительных и отрицательных тенденций изменения
ее финансовой устойчивости.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

Превращение данных о совершаемых хозяйственных
фактах в информацию происходит посредством систе�
мы бухгалтерского учета. Информация, формируемая
данной системой, проходит и этап анализа, в результате
чего новая информация отличается от предыдущей, как
по количеству, так и по качеству. С помощью информа�
ции учета, отчетности и анализа решаются управленчес�
кие, финансовые, социальные, экологические и другие
задачи. Информация, формируемая учетом и анализом,
используется, прежде всего, для управления деятельно�
стью хозяйствующего субъекта. Еще в XV веке осново�
положник золотого правила в бухгалтерском учете Л.
Пачоли писал: "Счета суть не более как надлежащий по�
рядок, установленный самим купцом, при удачном при�
менении которого он получает сведения обо всех своих
делах и о том, идут ли дела его успешно или нет" [9, с.
79]. Как видно, в эпоху Л. Пачоли информация исполь�
зовалась исключительно для управления хозяйством и,
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следовательно, бухгалтерский учет того времени по су�
ществу был управленческим учетом. Но в тот период про�
исходили становление и развитие всемирной торговли,
которые привели к зарождению финансового учета. Пос�
ледующие огромные экономические, научно�технические
и политические перемены на базе углубления междуна�
родного разделении труда способствовали развитию си�
стемы бухгалтерского учета и отчетности, которая ста�
ла важнейшим атрибутом хозяйственного управления.

Расширение масштабов производства потребовало
крупных капитало�вложений, что привело к образованию
КБ. В современных условиях КБ являются ключевым зве�
ном рыночной экономики и выполняют кредитно�финан�
совую функцию (сосредоточение временно свободных
денежных средств, предоставление их во временное
пользование в виде кредитов, посредничество во взаим�
ных платежах и расчетах между предприятиями, орга�
низациями, другими юридическими и физическими ли�
цами и т.д.), регулируя, тем самым, денежное обращение
в стране.

Банковская система Азербайджана, как и в большин�
стве стран мира, состоит из Центрального Банка, различ�
ных коммерческих, инвестиционных и других кредитно�
расчетных учреждений. Как правило, Центральный Банк
регулирует государственную эмиссионную валютную по�
литику, является центром валютно�резервной системы
страны. Ресурсы КБ используются для решения текущих
и стратегических задач, стоящих перед страной. Они
обеспечивают и стимулируют экономическое и социаль�
ное развитие, участвуют в регулировании инфляции и
платежного баланса страны.

Как правило, КБ работают со своими клиентами в
пределах реально имеющихся ресурсов. Другими слова�
ми, они осуществляют все операции в пределах остатка
средств на своих корреспондентских счетах. Возмож�
ность совершения специфических операций (инвестици�
онных, ипотечных и прочих) жестко обусловлена струк�
турой пассивов, что требует от банка серьезного анали�
за ситуаций при выборе источников формирования сво�
их ресурсов. Следовательно, возникает острая борьба за
поиск ресурсов и сфер их прибыльного вложения. КБ
отвечают по своим обязательствам всеми принадлежа�
щими им ресурсами или имуществом.
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Круг вышерассмотренных вопросов свидетельствует,
что КБ — это довольно сложный экономический орга�
низм, имеющий сложный механизм управления. Причем
по мере развития и углубления рыночных отношений ус�
ложняется и банковский бизнес, разнообразней стано�
вится сфера деятельности КБ. С одной стороны, банков�
ская система должна отвечать требованиям динамично
развивающегося бизнеса, а с другой — сама должна быть
усовершенствована и модернизирована. Чтобы выжить
и успешно функционировать в реальных рыночных ус�
ловиях, каждый КБ должен вписаться в сложный меха�
низм изменяющегося рынка, использовать преимущества
экономической интеграции на каждом уровне, применять
тот положительный опыт, который накоплен мировой
практикой.

Важнейшим условием дальнейшего реформирования
банковской системы является совершенствование ее уп�
равления. Мировая и отечественная практика свидетель�
ствуют, что управление современной банковской систе�
мой, и современными банками, в частности, относится к
одной из сложных сфер управления экономикой. Управ�
ление КБ и банковской деятельностью в целом базиру�
ется на использовании достоверной и полной информа�
ции, которую вырабатывает система бухгалтерского уче�
та. Учетная информация является основой для принятия
решений как по внутренним, так и по внешним пробле�
мам КБ. Система бухгалтерского учета обеспечивает ко�
личественную информацию для реализации таких функ�
ций управления, как планирование, контроль и анализ
(оценки).

Для решения вышеуказанных и других задач необхо�
дима соответствующая методология учета и анализа де�
ятельности КБ. Между тем, как показывает изучение,
действующая система учета, отчетности и анализа в КБ
не отвечает требованиям быстроразвивающегося бизне�
са, не в состоянии вырабатывать информацию, которую
без риска можно использовать для аккумулирования сбе�
режений юридических и физических лиц, а также и для
их трансформации в кредиты и инвестиции. Недостаточ�
но четкая организация системы бухгалтерского учета и
необъективная оценка финансового положения приво�
дят к тому, что многие КБ становятся банкротами. Не�
достоверность и ненадежность информации, вырабаты�
ваемой бухгалтерским учетом и отраженной в финансо�
вой отчетности КБ, также отрицательно влияют на спрос
и предложение их денежного капитала.

Система учета и анализа банковской деятельности
призвана вырабатывать такую информацию, с помощью
которой можно было бы принимать обоснованные опе�
ративные, тактические и стратегические решения. В со�
временных условиях бухгалтерский учет и анализ не
только должны предоставлять информацию для выработ�
ки управленческих решений на разных уровнях, но и не�
посредственно участвовать в планировании деятельнос�
ти КБ, принятии экономических и финансовых решений
и контроле за их выполнением. Опыт развитых стран сви�
детельствует, что на современном этапе происходит про�
цесс интеграции учета, анализа, контроля и принятия уп�
равленческих решений в единой системе управления де�
ятельностью предприятия, в том числе КБ. Иначе гово�
ря, для повышения действенности и эффективности уп�
равления такие его функции, как учет, анализ и контроль,
интегрируются в единую систему. При этом названные
функции, наряду с планированием, прогнозированием и
организацией, выступают в качестве элементов управлен�
ческой информационной системы. Данная система гене�
рирует и интерпретирует весь информационный поток,
возникающий в процессе осуществления деятельности
коммерческих организаций. В то же время каждый эле�
мент или подсистема этой системы носит автономный ха�
рактер и имеет свои цель, задачи, элементы, объекты, ме�
тодологию и методы формирования информации.

Применительно к бухгалтерскому учету, эта систе�
ма представляет собой совокупность элементов опреде�
ленного содержания и формы, которые связаны между
собой, взаимодействуют на постоянно повторяющейся
основе и располагает информацией об активах, капита�
ле, обязательствах, доходах и расходах КБ. На основе
данной информации анализируются финансовое состо�

яние, финансовые результаты деятельности каждой
организации. В системе бухгалтерского учета необходи�
мая информация собирается, регистрируется и обобща�
ется в денежном выражении. В системе бухгалтерского
учета и отчетности может быть использована и неденеж�
ная информация.

Рассматриваемой системе присущи все признаки и
особенности, характерные для любой системы. Вопер�
вых, для нее характерно наличие связей (в том числе об�
ратных); во�вторых, она делится на составные части; в�
третьих, содержит структурные элементы; в�четвертых,
формирует информацию об активах, капитале, обяза�
тельств, доходов и расходов, и, наконец, в�пятых, имеет
исторически сложившиеся и общепринятые методы, пра�
вила и способы формирования информации. Наличие
связей в рамках системы хорошо раскрывается Б. Нилд�
зом, Х. Андерсоном и Д. Колдуэллом: "Бухгалтерский
учет служит связующим звеном между хозяйственной де�
ятельностью и людьми, принимающими решения. Он: 1)
измеряет хозяйственную деятельность путем регистра�
ции данных о ней для дальнейшего использования; 2)
обрабатывает данные, сохраняя их таким образом, что�
бы они стали полезной информацией; 3) передает посред�
ством отчетов информацию тем, кто использует ее для
принятия решений. Можно сказать, что данные о хозяй�
ственной деятельности являются входом в систему бух�
галтерского учета, а полезная информация для лиц, при�
нимающих решения, — выходом из нее" [6, с. 13]. Таким
же образом описывают функцию обратной связи Я.В.
Соколов, Ф.Ф. Бутынец, Л.Л. Горецкая, Д.А. Панков: "Ос�
новными компонентами информационной системы об�
ратной связи в бухгалтерском учете в качестве ввода яв�
ляются неупорядоченные данные, процесса — обработ�
ка данных, вывода — упорядоченная по заказу пользо�
вателей информация" [2, с. 19].

Составными элементами системы бухгалтерского
учета КБ являются: измерение и регистрация хозяйствен�
ных фактов и явлений; группировка и классификация
учитываемых объектов, фактов и событий; обобщение в
денежном выражении информации в целях ее использо�
вания для принятия управленческих решений. Данная
система и ее элементы имеют упорядо�ченный характер.
Это означает, что в ней регистрация, накопление и обоб�
щение данных осуществляются в заранее установленном
порядке. Например, прежде чем регистрировать какую�
либо операцию в соответствующем регистре, она долж�
на быть документально оформлена и измерена. Затем, од�
нородные по содержанию операции регистрируются в
специальных регистрах, в которых идет накопление и
группировка данных для их дальнейшего обобщения и от�
ражения в синтетических регистрах и финансовой отчет�
ности КБ. Такой процесс осуществляется с помощью спе�
циальных приемов: документирования, оценки, кальку�
лирования, накоп�ления информации на счетах бухгал�
терского учета путем применения двойной записи. Пе�
речисленные и другие приемы также являются важными
составными частями процесса осуществления бухгалтер�
ского учета и составления финансовой отчетности о де�
ятельности любых коммерческих организаций, в том чис�
ле КБ. Одна из особенностей бухгалтерского учета со�
стоит в том, что все факты и события, совершаемые в
процессе деятельности КБ, документируются и регист�
рируются непре�рывно и сплошным образом. Непрерыв�
ное документирование и сплошная регистрация совер�
шаемых фактов и событий необходимы для выявления из�
менений в составе активов, капитала, обязательств, оп�
ределения финансовых результатов, оценки изменения
финансового положения. Дело в том, что каждый хозяй�
ственный факт и каждое совершаемое событие имеет фи�
нансовое последствие, т.е. приводит к изменению финан�
сового положения, финансовых результатов КБ.

Все объекты бухгалтерского учета и отчетности, по
которым форми�руется информация, группируются по
следующим элементам: активы, капитал, обязательства,
доходы, расходы. Все перечисленные элементы взаимо�
связаны между собой и изменяются в результате ежед�
невной деятельности КБ. На основе таких элементов, как
активы, капитал и обязательства, определяется и оцени�
вается финансовое состояние коммерческой организа�
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ции. С помощью же двух элементов — доходов и расхо�
дов — определяются финансовые результаты субъектов.

Рассмотрим более подробно экономическую сущ�
ность и содержание каждого элемента. Для осуществле�
ния своей деятельности каждое предприятие, учрежде�
ние должно обладать определенными ресурсами, кото�
рые, в свою очередь, подразделяются на материальные,
трудовые и финансовые. В то же время они, являясь
объектами учета, отчетности и анализа, объединяются
под единым понятием — "экономические ресурсы". Прав�
да, в состав последних не включаются трудовые ресур�
сы. Понятие "экономические ресурсы" или "ресурсы" ис�
пользуется не только в системе учета, отчетности и ана�
лиза, но и в других дисциплинах (например, в экономи�
ческой теории, экономической статистике, менеджмен�
те, микроэкономике).

Что подразумевается под понятием "экономические
ресурсы" или просто "ресурсы"? Так, видные американс�
кие экономисты П.А. Самуэльсон и В.Д. Нордхаус под
ресурсами понимают "товары или услуги, используемые
фирмами в процессе производства" [7, с. 51]. Далее они
пишут: "Другой термин для обозначения ресурсов — фак�
торы производства. Их можно отнести к трем основным
категориям: земля, труд и капитал" [7, с. 51]. Интересно,
что к капиталу или ресурсам они относят товары дли�
тельного пользования, произведенные для изготовления
других товаров: "К капитальным благам относятся ма�
шины, дороги, компьютеры, молотки, грузовики, стале�
литейные заводы, стиральные машины и здания" [7, с. 52].
Как видно, к капиталу авторы относят лишь долгосроч�
но амортизируемые активы. Следовательно, в их опре�
делениях отсутствуют такие виды ресурсов, как денеж�
ные средства, нематериальные активы, ценные бумаги и
прочие ресурсы, которыми обладает любое современное
предприятие.

Другие авторы под фактором производства понима�
ют "особо важный элемент или объект, который оказы�
вает решающее воздействие на возможность и результа�
тивность производства" [11, с. 217]. Ссылаясь на маркси�
стскую теорию, они выделяют две группы факторов про�
изводства: личные и вещественные факторы. В качестве
личного фактора ими принимается рабочая сила — со�
вокупность физических и интеллектуальных способнос�
тей к труду, а в качестве вещественного фактора — вся
совокупность средств производства (земля и капитал). К
производственным факторам относятся также предпри�
нимательская способность, информационные и экологи�
ческие факторы. Возникает вопрос: возможно ли опре�
делить величину предпринимательской способности и
учитывать ее в составе экономических ресурсов предпри�
ятия? На него можно ответить однозначно: теория и
практика определения величины предпринимательской
деятельности не существует. Это означает, что подобный
фактор не является объектом учета и отчетности, по�
скольку невозможно надежно измерять расходы и до�
ходы от этой деятельности. Такой фактор не может быть
идентифицирован как самостоятельный актив или эко�
номический ресурс, способный генерировать доход без
использования других факторов производства.

Отечественными учеными�экономистами (Т.С. Вели�
ев, А.Р. Бабаев и М.Х. Мейбуллаев) дается относительно
полный состав производственных ресурсов: природные
ресурсы, материальные ресурсы, трудовые ресурсы и фи�
нансовые ресурсы (8, с. 285). К сожалению, и при этом
под капиталом понимаются лишь средства производства.

Обращает на себя внимание тот факт, что ни в одном
источнике по экономической теории полностью не рас�
крывается экономическая сущность "экономических ре�
сурсов" или просто "ресурсов". Однако почти всеми под�
черкивается их важная характерная или универсальная
черта: они приносят доход своим владельцам. Так, земля
и другие природные ресурсы приносят ренту; капитал
(материальные ресурсы) — прибыль, трудовые ресурсы
— заработную плату.

В экономической теории очень редко используется
термин "активы", который является синонимом термина
"экономические ресурсы". Критикуя литературу по эко�
номической теории, в то же время нельзя не отметить,
что в специальной или учетной литературе дано четкое

определение всех экономических терминов, в том числе
таких, как "ресурсы", "активы", "капитал" и "обязатель�
ства". Например, в учебном пособии "Банковское дело"
под ресурсами КБ понимается "совокупность собствен�
ных и привлеченных средств, имеющихся в распоряже�
нии банка и используемых им для осуществления актив�
ных операций" [3, с. 183]. Из этого определения можно
сделать вывод, что капитал (собственные средства) и обя�
зательства (привлеченные средства) принимаются как
ресурсы, что не соответствует определениям, сформули�
рованным в Международных стандартах финансовой
отчетности. Несмотря на то, что в названном источнике
многократно употребляются термины "активы", "капи�
тал" и "обязательства", их содержание не раскрывается.
Между тем, вся система учета и отчетности коммерчес�
ких предприятий, в том числе КБ, построена на базе вы�
шеуказанных понятий и терминов. То же самое можно
сказать о финансовом анализе деятельности КБ.

Конечно, давать четкие и логически строгие опреде�
ления не так�то просто. Тем не менее, без раскрытия со�
держания элементов (объектов), по которым формиру�
ется информация, невозможно построить рациональную
и эффективную систему учета и отчетности, проводить
всесторонний анализ и оценку деятельности хозяйству�
ющего субъекта. Четкое определение сущности исследу�
емого объекта имеет важное значение для построения и
разработки методологии и методов формирования ин�
формации об объекте. Любая система должна опреде�
лить, что следует измерять. Это целиком и полностью от�
носится и к бухгалтерскому учету, который связан с из�
мерением активов, капитала, обязательств, доходов и
расходов. Измерение этих элементов происходит в про�
цессе совершения хозяйственных операций, оказываю�
щих влияние на конкретные хозяйствующие субъекты.
Для измерения величины элементов учета и отчетности
разрабатываются общие принципы, стандарты, методы
и процедуры. Если перечисленные выше элементы не бу�
дут надежно измерены или оценены, то невозможно
объективно определить и финансовое состояние, финан�
совые результаты коммерческой организации, анализи�
ровать его деятельность.

Таким образом, для формирования информации об
элементах, важно решить две проблемы: 1) правильно
раскрыть сущность и содержание каждого элемента; 2)
разработать такие методологические подходы и методы,
которые позволяли бы надежно измерять (оценить) сто�
имость каждого элемента, его составных частей. Эти про�
блемы относятся к теории и методологии учета, отчет�
ности и анализа, которые не стоят на месте, а модифи�
цируются с изменением условий хозяйствования, форм
и методов управления ресурсами, содержания и харак�
тера принимаемых экономических решений. Иногда мы
необоснованно критикуем, что старшее поколение бух�
галтеров неправильно раскрывали сущность отдельных
объектов учета и отчетности, не совсем верно оценивали
или измеряли величину первоначальной и остаточной
стоимости учитываемых объектов. Теория и методоло�
гия самого бухгалтерского учета и отчетности никогда
не могут опережать хозяйственную жизнь, экономичес�
кие события и факты, содержание и формы которых по�
стоянно изменяются. Эту ситуацию хорошо описывает
Я.В. Соколов: "…..бухгалтеров интересовала чисто про�
цедурная проблематика: как расположить колонки в
учетном регистре, какую периодичность следует уста�
навливать для сдачи первичных документов и отчетнос�
ти, кто кому должен подчиняться и как проводить ин�
вентаризации. Теперь все изменилось, главной пробле�
мой стала колебляемость курса денежных единиц, и от�
сюда бухгалтера всех стран больше всего думают, как в
связи с этим определить обязательства и оценить финан�
совое положение фирмы" [1, с. 761].

Процесс интернационализации бизнеса, в том числе
в банковской сфере, предполагает информированность
всех его участников на всех стадиях вложения денежных
ресурсов, их обращения и определения финансовых по�
следствий. Проблемы, возникающие в процессе интегра�
ции экономик различных стран и регионов, выдвигают
повышенные требования к финансовой информации, от�
ражающей финансовое положение и финансовые ре�
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зультаты деятельности коммерческих фирм и корпора�
ций, одним из основных и надежных источников кото�
рой считается бухгалтерский учет и финансовая отчет�
ность. Именно через бухгалтерский учет и финансовую
отчетность измеряется, обрабатывается и передается фи�
нансовая информация.

Определяющим свойством финансовой отчетности
становится ее публичность, позволяющая заинтересован�
ным пользователям формировать собственное мнение о
финансово�хозяйственной деятельности коммерческой
организации. Бухгалтерско�финансовая информация
превращается в основной фактор рационального управ�
ления и эффективного использования экономических
ресурсов (активов). Участники бизнеса заинтересованы
в прозрачности финансовой отчетности, составляемой по
единым принципам и позволяющей принимать объектив�
ные и обоснованные экономические решения. В этом слу�
чае финансовые рынки позволяют инвесторам финанси�
ровать надежные и доходные компании, предоставляю�
щие сопоставимую отчетность, составленную по единым
стандартам и правилам.

Рыночный механизм не способен обеспечить нор�
мальное обращение бухгалтерской (финансовой) инфор�
мации через взаимодействие спроса и предложения, хотя
усиливает значение публичной отчетности, стимулирует
развитие ее информационной функции. Регулирование
единых стандартов, правил и процедур формирования
финансовой отчетности становится делом не отдельных
государств, а международных общественных организа�
ций. Даже, если какое�либо государство разрабатывает
национальные стандарты и правила ведения бухгалтерс�
кого учета и составления финансовой отчетности, исход�
ной основой таких стандартов и правил являются обще�
теоретические и общеметодологические принципы и кон�
цепции, разрабатываемые международными организаци�
ями. Общие стандарты и правила выработаны десятиле�
тиями на основе опыта организации и ведения бухгал�
терского учета и отчетности в условиях становления и
развития рыночной экономики. Мы разделяем мнение
Э.С. Хендриксена и М.Ф. Ван Бреды о том, что "бухгал�
терский учет не является созданием ни белых, ни англо�
саксонских, ни протестантских лиц мужского пола: его
развитие решающим образом зависело от событий, про�
исходивших в Африке, Индии, Иране, Ираке и, может
быть, где�нибудь еще, т.е. это продукт интеллектуальной
деятельности иудеев, христиан и мусульман — резуль�
тат взаимодействия многих культур; развитие бухгалтер�
ского учета стимулировалось техническим прогрессом"
[10, с. 38].

Отсюда можно сделать и такой вывод, что в истори�
ческом процессе становления и развития бухгалтерско�
го учета вырабатывались и соответствующие термины и
методы, без которых невозможно было бы представить
современную систему учета и отчетности. Можно с уве�
ренностью утверждать, что понятийный аппарат совре�
менного бизнеса был создан и обогащен терминами и по�
нятиями учета и отчетности, такими как "активы", "ка�
питал", "обязательства", "доходы", "расходы" и прочие.
Без этих терминов и понятий невозможно управлять ре�
сурсами, анализировать и оценивать финансовое состо�
яние, финансовые результаты, степень ликвидности от�
дельных коммерческих структур и формирований. В це�
лом без вышеупомянутых терминов и понятий немысли�
мо ведение самого бухгалтерского учета и составление
финансовой отчетности.

Не случайно, что Комитет по МСФО включил выше�
упомянутые термины в перечень вопросов, составляющих
концептуальные основы МСФО, которые содержат:
1) цели составления финансовой отчетности; 2) осново�
полагающие допущения; 3) качественные характеристи�
ки информации, содержащейся в финансовой отчетнос�
ти; 4) элементы финансовой отчетности; 5) критерии
признания элементов финансовой отчетности; 6) оцен�
ку элементов финансовой отчетности; 7) концепции под�
держания капитала. Как видно, почти весь перечень воп�
росов, включенных в концептуальные основы МСФО, свя�
зан с формированием информации об элементах финан�
совой отчетности, т. е. об активах, капитале, обязатель�
ствах, доходах и расходах. В концептуальных основах,

т.е. в принципах подготовки и составления финансовой
отчетности, определено, что цель финансовой отчетнос�
ти состоит в представлении информации о финансовом
положении, результатах деятельности и изменениях в
финансовом положении компании. Эта информация
нужна широкому кругу пользователей при принятии эко�
номических решений [5, с. 36].

Как уже было отмечено ранее, финансовое положе�
ние определяется на основе трех элементов — активов,
капитала и обязательств, а финансовые результаты на ос�
нове двух элементов — доходов и расходов. Информа�
ция об этих элементах приводится в финансовой отчет�
ности. Внешне финансовые отчетности всех компаний, в
том числе КБ, во всем мире могут быть одинаковыми, од�
нако существуют много различий, вызванных разными
социальными, экономическими и юридическими услови�
ями. Кроме того, в различных странах при установлении
национальных стандартов ориентируются на разных
пользователей финансовой отчетности. Учетно�отчетная
система каждой страны использует свои методы ведения
учета и оценки долгосрочного имущества и запасов, на�
числения амортизации и его отражения в отчетности и
т.п. Наряду с этим, в каждой стране сформировались свои
подходы к составлению форм финансовой (бухгалтерс�
кой) отчетности и системе ее показателей, характеризу�
ющих финансовое положение и финансовые результаты
деятельности хозяйствующего субъекта.

Например, в США и Великобритании, где рынки цен�
ных бумаг полу�чили большое развитие, основными ин�
весторами компаний выступают мелкие инвесторы, ко�
торым требуется полная и достоверная информация о де�
ятельности компаний и которую они получают с помо�
щью финансовой отчетности. В указанных странах и в
странах, находящихся под политическим и экономичес�
ким влиянием этих стран, система учета и отчетности по�
строена для защиты интересов внешних пользователей,
т.е. инвесторов. Почти такое положение существует и в
Германии, Японии и Швейцарии, потребности компаний
которых в капитале удовлетворяются, в основном, за счет
крупных КБ. Поэтому, эти компании ведут такой учет,
который бы формировал информацию, удовлетворяю�
щую потребности указанных инвесторов�банков. Более
того, банки�инвесторы имеют и доступ к информации,
которая дополнительно раскрывает состояние платежес�
пособности объектов инвестирования.

В таких странах, как Франция, Швеция и Бельгия,
большую роль в финансировании фирм и компаний иг�
рает государство и, следовательно, система учета и от�
четности ориентирована на обеспечение интересов госу�
дарственных органов. В странах с высоким уровнем ин�
фляции (страны Южной Америки) информация, содер�
жащаяся в системе учета и отчетности, корректируется
на индексы инфляции, с тем, чтобы она, т.е. информа�
ция, была полезней для внешних пользователей.

Вышерассмотренные и другие особенности в систе�
ме учета и отчетности различных стран привели и при�
водят к возникновению и использованию разнообразных
определений элементов финансовой отчетности — акти�
вов, капитала, обязательств, доходов и расходов. В свою
очередь, дифференциация в определении сущности и
содержания элементов финансовой отчетности приводит
к использованию различных критериев признания от�
дельных статей вышеупомянутых элементов. Примене�
ние же разных критериев признания и методов измере�
ния одинаковых по форме и содержанию объектов или
статей учета и отчетности не позволяет обеспечить срав�
нимость или сопоставимость информации, содержащей�
ся в финансовой отчетности компаний разных стран,
препятствует нормальному и эффективному движению
товаров, услуг и капитала из одной страны в другую, из
одного региона в другой.

Одинаковое понимание сущности и содержания эле�
ментов финансовой отчетности, единые критерии их при�
знания и измерения позволили бы пользователям одно�
значно понять и определить финансовое состояние и ре�
зультаты финансовой деятельности компаний при при�
нятии ими определенных экономических решений, неза�
висимо от того, где расположены и функционируют, и
чем занимаются анализируемые компании. Несмотря на
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эту очевидную необходимость, в разных странах по�раз�
ному определяется сущность и содержание отдельных
элементов финансовой отчетности. Даже в одной и той
же стране разные организации, регулирующие вопросы
организации учета и отчетности, по�разному определя�
ют содержание одного и того же элемента финансовой
отчетности, в частности, активов. Например, FASB США
в SFAC 6 определяет активы как вероятный будущий до�
ход от объектов, обусловленный, предшествующими хо�
зяйственными операциями или событиями и контроли�
руемый хозяйственной единицей" [10, с. 285]. Положе�
ние же № 4 ARB США определяет активы как "экономи�
ческие ресурсы предприятия, которые признаны и оце�
нены в соответствии с общепринятыми принципами бух�
галтерского учета, включая отсроченное отнесение зат�
рат (расходы будущих периодов), которые не являются
ресурсами" [10, с. 285]. Как видно, в первом определении
активы не принимаются как экономические ресурсы, а
доходы от объектов признаются в качестве активов. Меж�
ду тем, доход может быть получен в результате исполь�
зования активов. С другой стороны, не каждый объект
может при�нести в будущем доход. Объекты, не исполь�
зуемые в деятельности компании, не могут приносить
доход и, следовательно, не могут быть учтены как акти�
вы. В анализируемом определении ничего не говорится
так же о признании и оценки активов.

Нам представляется, что определение, данное поло�
жением № 4 ARB, достаточно хорошо раскрывает сущ�
ность и содержание активов, позволяет определить со�
став активов. Однако в последнем определении ничего
не сказано о важнейшем свойстве активов — способнос�
ти приносить в будущем экономическую выгоду. Буду�
щая экономическая выгода определяется, прежде всего,
способностью активов прямо или косвенно создавать бу�
дущий прирост денежных средств. Во всех определени�
ях активов, которые даны американскими организация�
ми, подчеркиваются такие существенные их характерис�
тики: 1) активы должны быть под контролем компании;
2) активы должны поступать в компанию в результате
ранее проведенных операций или происшедших в про�
шлом событий.

Для сравнения отметим, что в законодательстве, ре�
гулирующем вопросы организации учета и отчетности, в
частности, в Положениях по бухгалтерскому учету Рос�
сии, не дано прямого определения актива. В рамках бух�
галтерской терминологии под активами понимается иму�
щество, которое представляет собой совокупность вне�
оборотных и оборотных активов организации. При этом
в состав имущества включаются ресурсы (основные сред�
ства, нематериальные активы, запасы, денежные средства
и т.п.), независимо от того, можно ли от них ожидать эко�
номическую выгоду и имеют ли они четкую стоимостную
оценку. Подобным образом и определена сущность ак�
тивов и в Республике Беларусь. В системе же учета и от�
четности стран Прибалтики, Грузии, Польши и многих
других стран бывшего социалистического лагеря активы
определяются в соответствии с предписаниями МСФО.
Точнее, в бухгалтерском учете и отчетности этих стран
употребляется термин "активы", под которыми понима�
ются экономические ресурсы, контролируемые компани�
ей, являющиеся результатом прошлых событий и источ�
ником будущих экономических выгод.

В "Концептуальных основах НСБУ для коммерчес�
ких организаций", утвержденных Министерством финан�
сов Азербайджанской Республики от 23 июля 2007 г.,
дается следующее определение актива: "Актив — это за�
пас (ресурс), управляемый предприятием как результат
прошлых событий, от которого предприятие ожидает
получить экономическую выгоду в будущем" [4, с. 8]. Для
сравнения приведем определение, сформули�рованное в
Принципах подготовки и составления финансовой отчет�
ности: "Активы — это ресурсы, контролируемые компа�
нией в результате событий прошлых периодов, от кото�
рых компания ожидает экономической выгоды в буду�
щем" [5, с. 45]. Как видно, определение, приведенное в
Концептуальных основах почти ничем не отличается от
определения, приведенного в Принципах. В обоих опре�
делениях активы рассматриваются как ресурсы, от ко�
торых предприятие или компания ожидает получить эко�

номическую выгоду в будущем. В них подчеркивается, что
активы создаются или возникают как результат прошлых
событий и контролируются или управляются компани�
ей.

На наш взгляд, понятия "управление" и "контроль" в
указанных определениях используются, как право, ком�
пании получить экономическую выгоду от использова�
ния соответствующих активов. То есть, если компания
управляет активом, то это означает, что она контроли�
рует и экономическую выгоду от использования актива.
Однако не всякий контроль дает право на получение эко�
номической выгоды, или не всякое право может приво�
дить к получению экономической выгоды. Объект может
быть признан активом только тогда, когда от его исполь�
зования компания получает экономическую выгоду. Дру�
гими словами, право на получение экономической выго�
ды может считаться реализованным, если компания от
использования актива действительно или с большой ве�
роятностью получит такую выгоду. Если право или кон�
троль не приведет к позитивным результатам, то тогда
это право или контроль не может относиться к активам.
Например, если здание не имеет остаточной стоимости,
его оценкой как актива может быть только стоимость
материалов, полученных от его разборки. Если при этом
затраты на ликвидацию здания превышают стоимость
материалов, полученных от его ликвидации, то здание не
может считаться активом. Таким образом, право на уп�
равление или право на контроль не является однознач�
ным условием для признания того или иного ресурса в
качестве актива. Основным условием для признания ре�
сурса или объекта в качестве актива является то, что от
их использования компания обязательно получит эконо�
мическую выгоду. В то же время права на получение вы�
годы должны быть законными и/или иметь доказатель�
ство возможности их получения.

Экономическая выгода может быть результатом про�
шлых событий или операций. Если ее получение в насто�
ящее время не находится под контролем компании, и она
будет получена в результате будущих событий или опе�
раций, то эта выгода не может быть отнесена к активам.
Ведь экономическая выгода может существовать и управ�
ляться компанией только в результате прошлых собы�
тий и операций. Определяющим моментом здесь являет�
ся мнение бухгалтера компании о степени или достаточ�
ности события. Например, при подписании договора у
компании возникает право на будущую вероятную выго�
ду, которая попадает под ее контроль. Хотя заключение
договора означает совершение события, бухгалтер мо�
жет считать, что данное событие не является достаточ�
но значительным для отражения актива. Значительность
совершаемого события определяется степенью его завер�
шенности.

Следует раскрыть и содержание понятия "будущая
экономическая выгода". Согласно предписаниям Прин�
ципов, под экономической выгодой, заключенной в ак�
тиве, понимается потенциал, который войдет, прямо или
косвенно, в поток денежных средств или их эквивален�
тов. Экономическая выгода также может принимать фор�
му конвертируемости в денежные средства или их экви�
валенты и способности сокращать отток денежных
средств. Будущая экономическая выгода, заключенная в
активе, может быть реализована или получена компани�
ей различными путями. Например, актив может исполь�
зоваться отдельно или в сочетании с другими активами в
производстве продукции (товаров), выполнении работ и
оказании услуг; обменен на другие активы; использован
для погашения обязательств перед кредиторами или рас�
пределен между собственниками (акционерами).

Таким образом, по нашему мнению, активы — это ре�
сурсы, находящиеся в распоряжении компании в резуль�
тате событий прошлых периодов, от использования ко�
торых компания ожидает получить экономическую вы�
году в будущем. В нашем определении отсутствуют сло�
ва "контроль" или "управление", вместо них использова�
но слово "распоряжение". Если актив находится в рас�
поряжении компании, то это означает, что он контроли�
руется и управляется компанией. Однако контроль и уп�
равление не означает, что компания от этого актива по�
лучает экономическую выгоду. Экономическая выгода
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проявляется в процессе использования (эксплуатации)
актива. Следовательно, только в этом случае ресурс мо�
жет быть принят в качестве актива.

Следующим элементом финансовой отчетности (т.е.
бухгалтерского баланса) является обязательство. В меж�
дународной практике, в Принципах и Концептуальных ос�
новах сущность обязательства определяется почти оди�
наково. Так, в Принципах подготовки и составления фи�
нансовой отчетности дано следующее определение: "Обя�
зательство — это текущая задолженность компании, воз�
никающая из событий прошлых периодов, урегулирова�
ние которой приведет к оттоку из компании ресурсов, со�
держащих экономическую выгоду" [5, с. 145]. В Концеп�
туальных основах обязательство сформулировано таким
образом: "Обязательство — существующая задолжен�
ность предприятия, возникающая из прошлых событий,
погашение которой приводит к оттоку из предприятия
запасов (ресурсов), воплощающих в себе экономические
выгоды" [4, с. 8]. В SFAC 6 обязательство (кредиторская
задолженность) определяется как "вероятное будущее
сокращение дохода, связанное с предстоящей передачей
активов и (или оказанием услуг другим хозяйствующим
единицам и обусловленное имеющимися долговыми обя�
зательствами, возникшими в результате предшествующих
операций или событий" [10, с. 285]. На наш взгляд, после�
днее определение содержит более детальную трактовку
сущности обязательства. Так, здесь погашение обязатель�
ства рассматривается как уменьшение дохода путем пе�
редачи активов и/или оказания услуг. То есть, обязатель�
ство может быть погашено не только передачей активов,
но и оказанием услуг. С другой стороны, из определения
ясно вытекает, что источником передачи активов для по�
гашения обязательств является доход.

Во многих странах, входивших в состав бывшего
СССР, при определении сущности обязательства за ос�
нову берут американский ГААП и МСФО. Так, согласно
закону Украины "О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности в Украине", под обязательством понимают за�
долженность предприятия, которая возникла вследствие
прошедших событий, погашение которой в будущем при�
ведет к уменьшению экономических ресурсов предприя�
тия, которые воплощают в себе экономические выгоды
[2, с. 197]. В Законе "О бухгалтерском учете и отчетнос�
ти" Республики Беларусь обязательство определено как
"задолженность организации перед другими лицами, в
том числе ее учредителями и собственниками имущества,
возникновение которой является следствием совершив�
шихся хозяйственных операций" [2, с. 197]. Если в Прин�
ципах под обязательством понимается текущая задол�
женность компании, то в Концептуальных основах НСБУ
для коммерческих организаций отсутствует понятие "те�
кущая задолженность", и вместо него использовано сло�
восочетание "настоящая задолженность". В Законах же
Украины и Республики Беларусь оба этих термина вовсе
отсутствуют. По нашему мнению, понятие "настоящая за�
долженность", которое использовано в Концептуальных
основах, не может быть трактоваться как "текущая за�
долженность", и, следовательно, под обязательством по�
нимается не просто текущая задолженность, а вся задол�
женность, то есть как текущая, так и долгосрочная. Та�
ким же образом сформулированы понятие обязательства
в украинском и белоруcском законодательстве.

ВЫВОДЫ
Таким образом, исходя из вышеизложенного, мож�

но сделать вывод, о том, что классификация ресурсов,
приведенной в экономической теории, не позволяет по�
строить бухгалтерский баланс и анализировать финан�
совое состояние коммерческого предприятия. В ней пол�
ностью отождествляются капитал и долгосрочно амор�
тизируемые средства. Сущность капитала сводится лишь
к основным средствам. К ресурсам предприятия следо�
вало бы отнести и нематериальные активы, ценные бу�
маги, приобретенные у других юридических лиц, денеж�
ные средства и их эквиваленты, дебиторские задолжен�
ности и прочие экономические ресурсы, которые нахо�
дятся в распоряжении и под контролем предприятия.

С нашей точки зрения, под обязательством должна
быть понята не только текущая, но и долгосрочная за�

долженность компании. Ведь при определении сущнос�
ти активов, они же не разделяются на текущие и долго�
срочные. Главной характеристикой обязательств явля�
ется то, что их погашение приведет к оттоку ресурсов,
которые воплощают в себе экономическую выгоду. Дру�
гая важная характеристика обязательств — это то, что
они возникают в результате ранее проведенных опера�
ций, или вследствие событий, происшедших в предыду�
щих периодах. Во всех определениях, сформулирован�
ных в законодательных и нормативных документах раз�
ных стран, а также в предписании МСФО, обязательство
рассматривается в контексте их погашения.
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ВСТУП
Необхідність та форми застосування акцизів є од�

ним із найбільш дискусійних питань як вітчизняної, так
світової теорії та практики оподаткування. Акцизне
оподаткування можна вважати однією з найдавніших
форм оподаткування після данини. Свого часу саме роз�
виток торгівлі обумовив бурхливий розвиток акцизно�
го оподаткування, оскільки у ті часи акцизи були віднос�
но простими в адмініструванні, а їх стягнення забезпе�
чувало стабільне наповнення казни правителів. Якщо
вести мову про призначення акцизного оподаткування
на етапі його виникнення та раннього розвитку, то пе�
реважно воно зводилось до фіскальної ролі. Регулюючі
властивості акцизів почали використовуватися в еконо�
мічний політиці США та країн Європи у ХХ ст. Тому
саме у ХХ ст. почав формуватися інший підхід до визна�
чення ролі акцизного оподаткування — поступова пе�
реорієнтація від суто фіскального підходу до гармоні�
зації фіскальних та регулюючих ефектів акцизів.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Різні аспекти акцизного оподаткування досліджу�

вали О. Данілов, В. Коротун, І. Майбуров, Т. Паєнтко,
А. Соколовська, О. Фрадинський та ін. Зазначені фахівці
зробили вагомий внесок у дослідження еволюції опо�
даткування, механізми функціонування акцизних по�
датків, їх впливу на економічний розвиток країни. У той
же час поглиблених досліджень потребують проблеми
розвитку акцизного оподаткування в Україні у кон�
тексті інтеграції в ЄС. Тому метою статті є визначення
сутності та ролі акцизного оподаткування, тенденцій
його розвитку у світі та обгрунтування перспектив його
розвитку в Україні.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Акциз є податковою формою, що має тривалу істо�

рію, адже цей платіж справляється в Європі та і на те�
риторії України уже кілька століть [1, с. 114]. Специфі�
ка сплати акцизів полягає в тому, що вони включаються
до ціни товару, збільшуючи її. Як зазначено в Оксфор�
дському економічному словнику, акцизні податки —
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податки на споживання товарів, які включаються до ціни
товару. Вони дають можливість підвищити надходжен�
ня до бюджету та регулювати споживання окремих то�
варів [2]. Таким чином, до складу акцизів відносяться
універсальний акциз (ПДВ) та специфічні акцизи, які за�
стосовуються до окремих груп товарів.

Фактично сплата акцизних податків перекладаєть�
ся на споживача товарів, які оподатковуються універ�
сальним та специфічними акцизами. Тобто споживачі
компенсують продавцям витрати на сплату акцизних
податків. Легкість перекладення акцизів на кінцевого
споживача робить їх незалежними від кінцевих доходів
виробників і продавців, забезпечуючи стабільні надход�
ження до бюджету. Варто зазначити, що фіскальна
ефективність акцизів залишається досить високою
навіть в умовах тінізації економіки, оскільки за допо�
могою акцизів відбувається оподаткування навіть тих
доходів, які були приховані від оподаткування прями�
ми податками.

Переваги механізму акцизного оподаткування кон�
статували ще класики фінансової науки. Зокрема, ще у
XVII ст. французький економіст Ф. Демезон вказав, що
акциз здатен один принести казні стільки і навіть більше,
ніж усі інші податки [3, с. 56]. Таке твердження на той
час мало вагоме підгрунтя, оскільки акцизи справляли�
ся практично з усіх торгових операцій, платників акцизів
було небагато, тому адмініструвати такий податок було
легко, а ухилитися від його сплати практично немож�
ливо.

У ХХ ст. доцільність розвитку акцизного оподатку�
вання як форми оподаткування споживання була об�
грунтована представниками теорії економіки добробу�
ту. Вони вважали, що саме податки на споживання най�
більше відповідають критерію нейтральності оподатку�
вання. У найбільш загальному розумінні основні ідеї
теорії економіки добробуту зводяться до того, що за
допомогою справедливого розподілу життєвих благ між
людьми досягається стан загального добробуту для всіх.
Це означає, що ступінь вигідності окремих факторів ви�
робництва має бути однакова для всіх виробників,
ступінь вигоди для споживачів має бути однаковим для
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всіх споживачів [4]. Відповідно до теорії добробуту по�
даток на доходи, який справляється за однією ставкою,
і універсальний податок на споживання (універсальний
акциз) формує таке ж податкове навантаження, тобто
такі податки є еквівалентними [5, с. 465]. Якщо порівню�
вати механізми стягнення податку на доходи фізичних
осіб та універсального акцизу, то еквівалентність забез�
печується тільки тоді, коли відсутня не тільки прогре�
сія в оподаткуванні доходів, але й неоподатковуваний
мінімум та решта пільг. З такої позиції універсальний
акциз є більш нейтральним, порівняно з податок на до�
ходи.

А. Пігу у своїй роботі "Економічна теорія добробу�
ту" розробив практичний інструментарій для забезпе�
чення добробуту на основі неокласичної теорії: змен�
шення граничної корисності, суб'єктивні і психологічні
підходи до оцінки благ та принципи утилітариму. На
основі цього він обгрунтовує теорію оподаткування і
дотацій, в якій основним принципом є принцип наймен�
шої сукупної жертви. Це означає, що жертва у вигляді
сплати податку має бути однакова для всіх членів су�
спільства. Саме тому А. Пігу обгрунтовував доцільність
прогресивного оподаткування доходів та застосування
універсального акцизу [1].

Акцизному оподаткуванню властиві як переваги, так
і недоліки (табл. 1).

Незважаючи на зазначені недоліки, акцизне оподат�
кування залишається одним із найефективніших інстру�
ментів фіскальної політики більшості країн світу.

Найновішою і найбільш досконалою формою універ�
сальних акцизів є ПДВ. Запровадження податку на до�
дану вартість було зумовлено необхідністю отримання
додаткових стабільних надходжень до державного бюд�
жету для відновлення економік після Другої Світової
війни. Крім того, необхідність запровадження оподат�
кування доданої вартості в європейських економіках
була зумовлена побудовою спільного ринку. Зокрема
Римський договір про створення Європейського еконо�
мічного Співтовариства (ЄЕС) 1957 р. передбачав роз�
робку і застосування низки заходів, спрямованих на гар�
монізацію систем непрямого оподаткування країн�
членів, а наявність ПДВ у податковій системі стало обо�
в'язковою умовою вступу до ЄЕС [8]. Крім того, Дирек�
тивами ЄС встановлюються певні вимоги до ставок
справляння податку, можливості застосування пільг та
виключень, що робить цей податок одним із найбільш
гармонізованих в ЄС.

У результаті розвитку ПДВ сформувалося три ос�
новні підходи до його справляння (рис. 1).

При застосуванні ПДВ споживчого типу оподатку�
ванню підлягає створена додана вартість. Як правило,
вартість додається до вартості сировини, матеріалів,
напівфабрикатів та товарів промислового призначення.
Також з�під оподаткування виводять валові інвестиції,
тобто під оподаткування ПДВ потрапляє тільки валове
приватне споживання [9, с. 5]. Відповідно до такого
підходу імпорт має оподатковуватися ПДВ, а експорт
ні. Стягнення ПДВ такого типу прирівнюється до негай�

ної амортизації основних засобів (на
відміну від дохідного типу ПДВ, за яко�
го амортизаційні відрахування вирахо�
вуються щорічно) [10, с. 5—6]. За меха�
нізмом стягнення такий податок под�
ібний до податку на трансакції
(transaction tax), оскільки суми подат�
ку обов'язково вказуються у розрахун�
кових документах окремим рядком [11,
с. 142]. Перевагою ПДВ такого типу є
те, що він дає можливість уникнути под�
війного оподаткування заощаджень,
що обумовлює ефективність та нейт�
ральність цього податку у країнах з ви�
соким рівнем оподаткування доходів
фізичних осіб, а особливо у тих країнах,
де оподатковуються доходи від заощад�
жень (дивіденди, доходи від банківсь�
ких вкладів тощо). Механізм сплати
ПДВ такого типу на сучасному етапі
розвитку світової економіки застосо�
вується у більшості країн світу і вва�
жається однією з найкращих форм опо�
даткування.

При застосуванні дохідного типу
ПДВ оподаткуванню підлягають всі
продажі, вирахуванню підлягає тільки

Переваги Недоліки
Нейтральність щодо вибору між поточним та 
майбутнім споживанням 

Впливають на ціни

Прийнятність для економічно активного населення, 
порівняно з податками на доходи 

Не повною мірою враховують платоспроможність 
споживачів, оскільки за однакових умов споживання 
індивіди можуть мати різну платоспроможність 

Вища фіскальна ефективність, оскільки їх база 
менш чутлива до коливань економічної 
кон’юнктури 

Мають більшу частку в доходах малозабезпечених верств 
населення, а тому є вважаються менш справедливими 

Можливість оподатковувати доходи, які не були 
оподатковувані податком на доходи 

Обмежують споживання, що у довгострокові перспективі 
може призвести до скорочення обсягів виробництва 

Легкість адміністрування, оскільки кількість 
платників акцизів менша, ніж кількість платників 
податку на доходи 

Зменшують обсяг доходу, який міг би бути направлений на 
заощадження 

Можливість регулювати споживання окремих 
товарів 

Збільшують ризик тіньового товарообороту 

Таблиця 1. Переваги і недоліки акцизного оподаткування

Джерело: складено автором на основі узагальнення [5, с. 466; 7].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нейтральність при виборі 
інвестиційних рішень 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМ ЗАСТОСУВАННЯ ПДВ 

ПДВ споживчого 
типу 

Відсутність каскадного 
ефекту 

Простота розрахунку 
зобов’язань 

Нейтральний стосовно 
придбання необоротних 
активів 

Легкість адміністрування на 
основі податкових кредитів 

ПДВ дохідного типу 

Необхідність універсально-
го підходу для розрахунку 
амортизації при визначенні 
бази оподаткування 

Складність адміністрування 

Передумови для ухилення 
від сплати податків за раху-
нок намагання перевести 
капітальні видатки у 
поточні 

ПДВ, 
орієнтований на 
валову продукцію 

Подвійне оподатку-
вання придбання 
необоротних активів 

Наявність стимулів 
ухилення від сплати 
податків 

Рис. 1. Особливості застосування різних форм справляння ПДВ
Джерело: складено автором.
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амортизація основних засобів. По суті база оподатку�
вання податком такого типу буде ідентичною сумі чис�
того національного доходу. Такий податок схожий на
корпоративний прибутковий податок, він розраховуєть�
ся методом калькулювання, тому споживачу невідомо,
якою є частка податку в ціні [11, с. 135]. На даний момент
такий податок використовується в Аргентині, Перу, штаті
Мічиган (США), а також Італії (imposta regionale sulle
attivitа produttive). Кожна із зазначених юрисдикцій має
свої особливі причини для використання такого типу
податку. Застосування італійського IRAP є можливим
завдяки можливості уніфікації бази оподаткування при
стягненні податку біля джерела, на відміну від прибут�
кового податку з різними базами оподаткування при�
бутків корпорацій та доходів фізичних осіб [12, с. 164].

Стягнення ПДВ, орієнтованого на валову продук�
цію, передбачає, що з виручки вираховується тільки
вартість тих товарів, робіт, послуг, які були викорис�
тані на поточний момент, амортизація основних засобів
не вираховується. Застосування такого податку стри�
мує інвестиційні процеси, гальмує процеси оновлення
основних засобів.

Виходячи з викладеного вище, із розглянутих трьох
форм стягнення ПДВ найбільш ефективним можна вва�
жати ПДВ споживчого типу, оскільки він не чинить не�
гативного впливу на інвестиції. Крім того, така форма
універсального акцизу не позначається негативно
на міжнародній торгівлі. Загалом існує два принципи
утримання ПДВ [5, с. 488]:

1. Принцип країни походження, який передбачає
оподаткування доданої вартості, створеної в країні, у
тому числі оподаткування експорту та звільнення від
оподаткування імпорту. За такого принципу ПДВ по
експортованих товарах стягується в країні�експортері,
а країна�імпортер в подальшому приймає до заліку спла�
чений в іншій країні ПДВ.

2. Принцип країни призначення передбачає оподатку�
вання доданої вартості всієї продукції, яка споживається
в середині країни, а значить звільнення від оподаткування
експорту та оподаткування імпорту за тими ж ставками,
що і продукція, вироблена в середині країни.

На сьогоднішній день європейський ринок все ще
залишається розрізненим в сенсі ПДВ. По�перше, існу�
ють різні ставки податку, а по�друге, процедура обчис�
лення і сплати ПДВ при торгівлі всередині країни істот�
но відрізняється від аналогічної процедури при торгівлі
між різними країнами ЄС. У перспективі в рамках ЄС
передбачається перехід на уніфіковану систему збору
ПДВ у міжнародній торгівлі, за якої податок буде стя�
гуватися за місцем походження товару (а не за місцем
призначення, як зараз). Таким чином, облік і звітність з
ПДВ при торгівлі всередині країни і в рамках ЄС буде
вестися абсолютно однаковим чином, що призведе до
скорочення операційних витрат при торгівлі всередині
ЄС, особливо для дрібного бізнесу. Поряд зі скасуван�
ням митних кордонів, це має стати важливим фактором
у створенні дійсно спільного європейського ринку [8].

Зважаючи на зазначені тенденції, а також на те, що
Україна визначила у якості одного з пріоритетів інтег�
рацію в ЄС, вітчизняне законодавство у частині оподат�
кування ПДВ має реформуватися відповідно до норм
ЄС, враховуючи всі нюанси, які стосуються не тільки
визначення ставок та механізму оподаткування міжна�
родної торгівлі, але і порідку відшкодування ПДВ. З цієї
позиції неприйнятною слід вважати практику вибірко�
вого відшкодування ПДВ експортерам, штучну затрим�
ку відшкодування ПДВ у часі товаровиробникам, що
суттєво знижує можливості підвищення конкурентос�
проможності вітчизняної продукції на світовому рин�
ку. Для цього необхідно мінімізувати ризик розвитку
корупції у цій складовій справляння ПДВ.

Застосування ПДВ також передбачає вибір одного
з методів розрахунку доданої вартості, а значить і зо�
бов'язань по ПДВ (табл. 2).

Найбільшого поширення у світовій практиці набув
непрямий метод вирахування, що пов'язано з відносною
простотою розрахунку, можливістю застосування
різних ставок оподаткування, різних податкових пері�
одів за умови чіткої організації документообороту. Тоб�
то застосування такого методу є своєрідним стимулом
дотримання дисципліни у документуванні торгівельних
трансакцій. Недоліком такого методу є негативний
вплив на обсяг обігових коштів платника податку, якщо
він здійснює придбання необоротних активів, оскільки
в такому випадку термін повернення ПДВ, сплаченого
у ціні необоротних активів, залежить від тривалості ви�
робничого циклу, чим довшим він є, тим довшим буде
описаний часовий лаг, тим більшою буде потреба у за�
лученні зовнішніх джерел фінансування.

Також звільнення від оподаткування окремих плат�
ників податків породжує кумулятивний ефект, оскіль�
ки руйнує весь ланцюг податкових кредитів [5, с. 481].
Це означає, якщо модель справляння ПДВ передбачає
застосування великої кількості пільг та виключень, пе�
ревагу слід надати іншому методу визначення доданої
вартості. Однак досвід застосування кредитного мето�
ду нарахування ПДВ та одночасного запровадження
різного виду пільг (у т.ч. знижених ставок) та виклю�
чень свідчить про його ефективність за умови поперед�
ження податкових зловживань.

На відміну від універсального акцизу, специфічні
акцизи мають набагато тривалішу історію застосуван�
ня, однак це не означає, що дискусійні питання у механ�
ізмах їх застосування відсутні. Одним з найбільш дис�
кусійних питань є визначення груп підакцизних товарів.
Рекомендаціями МВФ передбачено обмеження засто�
сування специфічних акцизів для п'яти груп товарів:
алкогольні напої; тютюнові вироби; автомобілі; нафта і
нафтопродукти; запасні частини до автомобілів [13].
Оптимальність оподаткування зазначених груп товарів
обумовлена тим, теоретично виправданим подвійне опо�
даткування (універсальним та специфічних акцизом)
може бути тільки оподаткування товарів з негативними
зовнішніми ефектами, а також товарів, які перебувають

Метод Сутність

Прямий адитивний або 
бухгалтерський 

Застосування податкової ставки до попередньо визначеної величини доданої 
вартості, яка розраховується як сума оплати праці, включаючи внески на 
соціальний захист, та факторний прибуток 

Непрямий адитивний метод Передбачає визначення суми податкового зобов’язання як суми податкових 
зобов’язань за окремими складовими доданої вартості 

Прямий метод вирахування 

Передбачає застосування податкової ставки до попередньо визначеної 
величини доданої вартості як різниці між вартістю реалізованої продукції і 
вартістю використаних в процесі її виробництва матеріальних ресурсів і 
основних засобів 

Непрямий метод вирахування 
(кредитний) 

Передбачає визначення суми податкових зобов’язань як різниці між сумою 
податкових зобов’язань, які виникли у зв’язку з продажем товарів, і сумою 
податку, сплаченого постачальникам матеріальних ресурсів та основних 
засобів 

Таблиця 2. Методи розрахунку доданої вартості для визначення податкових
зобов'язань по ПДВ

Джерело: складено автором на основі узагальнення [5, с. 479—480; 7].
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у зоні особливої уваги державного регулювання. Одним
з теоретичних виправдань застосування специфічних
акцизів є те, що держава повинна акумулювати у своє�
му розпорядженні достатню суму грошових коштів, для
того, щоб пізніше подолати негативні ефекти від спо�
живання таких товарів.

Слід зазначити, що в країнах ЄС гармонізованим
можна вважати застосування специфічних акцизів
тільки в Австрії, Великобританії, Іспанії, Ірландії, Люк�
сембурзі та Португалії. Решта країн розширили перелік
підакцизних товарів, відносячи до них навіть ті, нега�
тивні ефекти, від застосування яких є дискусійними —
безалкогольні напої (Німеччина, Нідерланди, Швеція,
Данія, Франція, Фінляндія, Бельгія), кава та чай (Німеч�
чина, Данія), цукор, сіль, сірники, предмети розкоші
тощо. Слід зазначити, що найбільша кількість підакциз�
них товарів серед країн ЄС існує в Данії, однак при цьо�
му Данія залишається єдиною країною, яка повністю
відмовилась від диференційованих ставок ПДВ, засто�
совуючи єдину ставку для всіх з мінімальною кількістю
пільг та виключень. Таким чином, розширюючи перелік
підакцизних ставок та обираючи різні комбінації ста�
вок для них, країна компенсує втрату регуляторних вла�
стивостей універсального акцизу за рахунок застосу�
вання специфічних акцизів. Розширення спектру підак�
цизних товарів обумовлено передусім фіскальними
міркуваннями, обумовлено необхідністю збільшувати
надходження до бюджету в умовах необхідності змен�
шення податкового навантаження на доходи і капітал.

Свої особливості мають застосування податкових
ставок та пільг у сфері справляння специфічних акцизів.
Специфічні акцизи можуть стягуватись за адвалерними
(відсотковими) та твердими або специфічними (встанов�
леними у грошових одиницях від одиниці натурального
вимірника) ставками. Застосування обох типів ставок має
свої переваги і недоліки, тому надання переваги тому чи
іншому типу ставки залежить від ситуації в країні. Так, в
умовах високих темпів інфляції доцільно надавати пере�
вагу адвалерним ставкам, оскільки застосування специ�
фічних ставок вимагатиме постійного перерахунку їх
розміру або прив'язки до однієї із світових валют.

Найнижчі адвалерні ставки застосовуються в Данії,
Нідерландах, Сербії, а найвищі — в Італії, Естонії,
Фінляндії (рис. 2). При цьому дохідність специфічних
акцизів збільшується щороку як в Європейському союзі
в цілому, так і в окремих країнах.

На перший погляд може здатися, що природа спе�
цифічних акцизів повністю виключає можливість або
навіть і доцільність застосування податкових пільг. Од�
нак у світовій практиці пільги у механізмах стягнення
специфічних акцизів застосовуються з метою регулю�
вання товарообороту або стимулювання виробництва
окремих товарів. Найбільш поширеним типом податко�
вого вирахування можна вважати податкову премію (tax
refund). Вона застосовується в Бельгії, Словенії, Фран�
ції, Іспанії при купівлі дизельного палива [14—17]. По
суті це механізм повернення сплаченого акцизного по�
датку в одній країні при виїзді в іншу країну.

Зменшення ставки податку або звільнення від його
сплати (tax relief) використовується переважно з метою
захисту вітчизняного товаровиробника конкретного
підакцизного продукту з точки зору забезпечення ціно�
вої конкурентоспроможності у випадку імпорту анало�
гічного продукту. Наприклад, в Бельгії звільнені від
сплати акцизного податку виробники напоїв, отрима�
них шляхом ферментації, а більше ніж в половині країн
ЄС застосовується нульова ставка акцизного податку
на натуральні виноградні неігристі. Досвід застосуван�
ня такої пільги існує і в Україні.

Можливість застосування податкової пільги типу
tax relief відносно алкогольних напоїв передбачено Ди�
рективою ЄС 92/83 і розповсюджується тільки на алко�
гольні напої з низьким вмістом алкоголю — не вище 10%.
Знижені ставки на окремі категорії алкогольних напоїв
застосовуються у Франції (ром) та Греції (анісова горі�
лка) [18]. У більшості випадків зазначена податкова
пільга застосовується у сфері оподаткування палива та
електроенергії. Можливість застосування tax relief пря�
мо передбачена Директивами ЄС відносно альтернатив�
них джерел енергії. Таким чином, застосування такого
типу податкової пільги у механізмах стягнення специф�
ічних акцизів обмовлене або бажанням захистити
вітчизняного товаровиробника або підтримати енерге�
тичну безпеку (у випадку пільгового оподаткування
окремих видів палива).

Податкова знижка (tax abatements) по акцизному
податку використовується в США і полягає в частковій
компенсації акцизного податку, сплаченого при купівлі
легкового автомобіля, у випадку продажу автомобіля,
аварії, викрадення. Механізм часткової компенсації
спрямований на стимулювання придбання нових авто�
мобілів, що підтримує попит на необхідному рівні.

Рис. 2. Співвідношення між адвалерними і твердими ставками специфічних акцизів в ЄС

Джерело: Excise duty tables Part III — Manufactured Tobacco [Electronic sourse]. — avalaible at: http://ec.europa.eu/
taxation_customs/taxation/excise_duties/index_en.htm
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Податковий кредит (tax credit) застосовується в
окремих країнах Європи та США з метою стимулюван�
ня виробництва і споживання альтернативних видів па�
лива. Наприклад, у США податковий кредит по акциз�
ному податку складає 0,50 дол. США за галон при ви�
користанні зрідженого газу, рідкого палива, отримано�
го при переробці вугілля, а також палива, отриманого з
біомаси. Варто зазначити, що переважна кількість за�
значених пільг має тимчасовий характер і застосовують�
ся протягом коротких проміжків часу.

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумки зазначимо, що ідеологія засто�

сування акцизного оподаткування відповідає ідеології
розвитку товарно�грошових відносин, а ідеологія за�
стосування ПДВ відповідає ідеології розвитку спільного
ринку. З метою дотримання принципу нейтральності не�
обхідна уніфікація всіх ставок ПДВ у країнах ЄС, до чого
має прагнути і Україна. Зближення ставок має відбутися
тією мірою, в якій вплив різного рівня оподаткування
ПДВ на умови конкуренції буде мінімальним. Це озна�
чає, що ставки ПДВ в різних країнах спільного ринку не
повинні відрізнятися більше ніж на 1—2 процентних пун�
кти. Механізми справляння специфічних акцизів, на наш
погляд, не можуть бути уніфікованими для всіх країнах.
Наша позиція обумовлена такими міркуваннями. По�пер�
ше, у випадку уніфікації універсального і специфічного
акцизного оподаткування воно практично повністю втра�
тить свої регуляторні властивості і буде виконувати лише
фіскальну роль. По�друге, ідея застосування специфіч�
них акцизів передбачає, що ці податки встановлюються
для товарів, споживання яких має негативні ефекти. Од�
нак такі товари можуть бути різними для більшості країн.
Тому подальші зміни у механізмах справляння специфі�
чних акцизів мають бути спрямовані на координацію між
країнами спільного ринку, однак не на повну гармоніза�
цію. Це стосується і перспектив розвитку оподаткуван�
ня специфічними акцизами в Україні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Дoсвiд зарубіжних країн показує, щo з рoзвиткoм

ринкoвих вiднoсин рoль дeржaви в рoзпoдiльчих прo�
цeсaх зрoстaє, i бюджeт в цьoму плaнi — нaйдoс�
кoнaлiший спoсiб для здiйснeння дeржaвoю зaзнaчeнoї
функцiї. Тoму упрaвлiння бюджeтoм мaє вaжливe
знaчeння, oсoбливo нa дaнoму eтaпi рoзвитку Укрaїни,
тoбтo в умoвaх трансформації ринкoвих вiднoсин та
національної фінансової системи.
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FUNCTIONS OF BUDGET MANAGEMENT IN THE MECHANISM OF PUBLIC FINANCIAL
RESOURCES ADMINISTRATION

У статті визначаються види та джерела фінансових ресурсів держави. Розглядаються підходи до ви[

значення сутності бюджетного менеджменту та його ролі в управлінні фінансовими ресурсами держави.

Результати дослідження дають можливість визначити, що бюджeтний мeнeджмeнт рeaлiзує свiй змiст

через притaмaнні йoму функцiї; оскiльки вiн хaрaктeризує прoцeси упрaвлiння бюджeтними кoштaми,

тo йoгo функцiї бaгaтo в чoму зaснoвaнi нa функцiях бюджeту. У статті доводиться, що дoцiльним є рoзподіл

функцiй бюджeтнoгo мeнeджмeнту нa двi групи: функцiї, якi є прoдoвжeнням функцiй бюджeту, i функцiї

упрaвлiння, якi є зaгaльними для будь[якoгo виду мeнeджмeнту. У дослідженні акцентується увага на

відносно новій функції бюджетного менеджменту — управлінні бюджетними ризиками. У цьому кон[

тексті у статті акцентується увага на тому, що бюджeтнoму мeнeджмeнту нeoбхiднo пeрeдбaчaти ризикoвi

ситуaцiї, щo тягнуть зa сoбoю мoжливi втрaти для бюджeту, i вмiти зaздaлeгiдь oцiнювaти їх вeличину.

Зроблено висновок про те, що на сьогодні оснoвним iнструментoм вдoскoнaлення системи бюджетнoгo

менеджменту є ствoрення збaлaнсoвaнoго механізму її функціонування.

The article defined types and sources of financial resources of the state. Approaches to defining the essence

of budget management and its role in the management of financial resources of the state were considered. The

survey results make it possible to determine what budget management reveals its essence through its functions;

as he characterizes the processes of management budgetary facilities, his functions are in a great deal based on

the functions of budget. It is desirably to distribute of functions of budgetary management on two groups:

functions which are continuation of functions of budget, and management functions which are general for any

type of management were underlined in this article. In research attention is accented on relatively new function

of budgetary management — management budgetary risks. In this context in the article attention is accented

on that it is necessary for a budgetary management to foresee risk situations which result in possible losses for a

budget, and able preliminary to estimate their size. A conclusion was done that for today the basic instrument of

perfection of the system of budgetary management is creation of the balanced mechanism of its functioning.

Ключові слова: фінансова система, бюджет, бюджетна система, фінансові ресурси держави, бюджетні
ресурси, бюджетний менеджмент, бюджетне планування, бюджетний контроль.

Key words: financial system, budget, budget system, financial resources of the state budget resources, budget
management, budget planning, budget control.

Eфeктивнiсть упрaвлiння бюджeтoм мaє вирiшaльну
рoль для дeржaви. Сaмe тoму нeoбхiднo удoскo�
нaлювaти функцiї oргaнiв зaкoнoдaвчoї i викoнaвчoї
влaди тa фiнaнсoвих oргaнiв щодo бюджeту тa мeтoдiв,
щo викoристoвують цi oргaни у прoцeсi упрaвлiння
бюджeтними рeсурсaми i вiднoсинaми, якi виникaють пiд
чaс руху бюджeтних пoтoкiв.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дoслiджeнням прoблeм бюджeтнoгo мeнeджмeнту

присвячeнi прaцi вiтчизняних нaукoвцiв: Т. Бугaй, С. Вe�
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гeри, A. Iсмaїлoвoї, Т. Єфименко, І. Лютого, Л. Сa�
фoнoвoї, O. Сaмoшкiнoї, I. Чугунoвa. Сeрeд зaрубiжних
вчeних вaгoмий внeсoк з цьoгo питaння зробили A. Вaг�
нeр, Дж.М. Кeйнс, Дж. Кiм, A. Мoрiс, М. Фрiдмaн. Прoтe
дaнi нaукoвi дoслiджeння розглядають в основному про�
блеми розвитку oкрeмих склaдoвих бюджeтнoгo
мeнeджмeнту, тoму метою статті є визначення ролі та
функцій бюджeтнoгo мeнeджмeнту у процесі упрaв�
лiння фінансовими ресурсами держави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Фiнaнсoвi рeсурси дeржaви є сукупнiстю всiх
грoшoвих кoштiв, якими вoлoдiє дeржaвa, пiдпoряд�
кoвaнi їй oргaнiзaцiї, пiдприємствa, устaнoви як
гoспoдaрюючi суб'єкти, та які призначені для пoкриття
витрaт на реалізацію функцій держави.

Фiнaнсoвi рeсурси фoрмуються в рeзультaтi eкoнo�
мiчнoї тa фiнaнсoвoї дiяльнoстi в прoцeсi ствoрeння i
рoзпoдiлу вaлoвoгo суспiльнoгo прoдукту крaїни, a
тaкoж aкумулюються дeржaвoю тa суб'єктaми гoспo�
дaрювaння.

У тeoрiї тa нa прaктицi фiнaнсoвi рeсурси пoдi�
ляються нa цeнтрaлiзoвaнi фoнди тaкi, як дeржaвний
бюджeт, пoзaбюджeтнi фoнди, i дeцeнтрaлiзoвaнi фi�
нaнсoвi рeсурси у фoрмi грoшoвих фoндiв пiдпри�
ємств.

Oснoвним джeрeлoм фoрмувaння цeнтрaлiзoвaних
фiнaнсoвих рeсурсiв нa зaгaльнoдeржaвнoму рiвнi є
нaцioнaльний дoхiд. Нa oснoвi рoзпoдiлу iпeрeрoзпoдiлу
нaцioнaльнoгo дoхoду ствoрюються цeнтрaлiзoвaнi
фoнди грoшoвих кoштiв.

Чaстинa нaцioнaльнoгo дoхoду фoрмується i
зaлишaється в рoзпoряджeннi пiдприємств, тoбтo
ствoрюються дeцeнтрaлiзoвaнi рeсурси нa мaкрoрiвнi,
якi викoристoвуються нa витрaти вирoбництвa нa
пiдприємствaх.

Крiм тoгo, дeржaвнi фiнaнсoвi рeсурси фoрмуються
нa oснoвi aмoртизaцiйних вiдрaхувaнь, утвoрeних зa
рaхунoк чaстини вaртoстi oснoвних вирoбничих фoндiв.

Цeнтрaлiзoвaнi фiнaнсoвi рeсурси — цe рeзультaт
пeрeрoзпoдiлу чистoгo дoхoду чeрeз пoдaткoвi тa
нeпoдaткoвi вiдрaхувaння i плaтeжi.

Вiдрaхувaння пiдприємств у цeнтрaлiзoвaнi фoнди
дeржaвнoгo сoцiaльнoгo стрaхувaння, мaйнoвoгo тa
oсoбистoгo стрaхувaння, у рiзнi пoзaбюджeтнi фoнди
тaкoж виступaють вaжливими джeрeлaми фoрму�
вaння цeнтрaлiзoвaних фoндiв фiнaнсoвих рeсурсiв [1,
с. 8].

Слiд зaзнaчити, щo цeнтрaлiзoвaнi фiнaнсoвi рe�
сурси виникають iз чaстини нaцioнaльнoгo бaгaтствa,
щo пeрeбувaє в гoспoдaрськoму oбiгу (вiд реалізації
зoлoтoвалютних резервів центрального банку,
eнeргoнoсiїв, нaдхoджeнь вiд зoвнiшньoeкoнoмiчнoї
дiяльнoстi тa iн.),  a тaкoж зa рaхунoк кoштiв,
oтримaних вiд внутрішніх та зовнішніх державних за�
позичень.

Нeзнaчнa чaстинa цeнтрaлiзoвaних фiнaнсoвих
рeсурсiв ствoрюється нa oснoвi нaдхoджeнь вiд
нaсeлeння (пoдaткiв, збoрiв, дoхoдiв вiд пoзик i лoтeрeй).
З пeрeхoдoм дo ринкoвих вiднoсин цe джeрeлo
фiнaнсoвих рeсурсiв збiльшується.

Цeнтрaлiзoвaнi фiнaнсoвi рeсурси зoсeрeджу�
ються в oснoвнoму в дeржaвнoму бюджeтi, пoзaбю�
джeтних фoндaх, у фoндах соціального страхування
[2, с. 48].

Слiд зaзнaчити, щo єдиних пiдхoдiв дo визнaчeння
пoняття "бюджeтний мeнeджмeнт" нe iснує. Пeрший
вaрiaнт визнaчaє бюджeтний мeнeджмeнт як упрaвлiння
кoштaми дeржaвнoгo тa мiсцeвих бюджeтiв з мeтoю
цiльoвoгo їх викoристaння aбo ж упрaвлiння фiнaнсaми
прoзoрими мeтoдaми. З iншoгo бoку, бюджeтний
мeнeджмeнт — цe сукупнiсть взaємoпoв'язaних дiй
(упрaвлiнських функцiй), прийoмiв, мeтoдiв, спря�

мoвaних нa упрaвлiння бюджeтними рeсурсaми i вiд�
нoсинaми, якi виникaють у прoцeсi упрaвлiння бю�
джeтними пoтoкaми [3, с. 7].

Тим нe мeншe, пeрeвaжнa бiльшiсть дoслiдникiв
дaнoї сфeри вiддaють пeрeвaгу вaрiaнту визнaчeння
бюджeтнoгo мeнeджмeнту як сукупнoстi принципiв i
мeтoдiв фoрмувaння тa рeaлiзaцiї упрaвлiнських рiшeнь,
пoв'язaних з фoрмувaнням, рoзпoдiлoм i викoристaнням
бюджeтних кoштiв.

Oснoвнoю мeтoю фiнaнсoвoгo мeнeджмeнту як
бiльш ширшoгo пoняття ввaжaється пiдвищeння дoб�
рoбуту влaсникiв oргaнiзaцiї. Рoзглядaючи з пoдiбних
пoзицiй i цiлi бюджeтнoгo мeнeджмeнту, мoжнa ввaжaти
гoлoвнoю йoгo мeтoю пoлiпшeння якoстi життя нa�
сeлeння крaїни.

У прoцeсi рeaлiзaцiї oснoвнoї мeти бюджeтний
мeнeджмeнт спрямoвaний нa вирiшeння тaких oснoвних
зaвдaнь:

— зaбeзпeчeння фoрмувaння дoстaтньoгo oбсягу
бюджeтних рeсурсiв, нeoбхiднoгo для рeaлiзaцiї
зaвдaнь, сфoрмульoвaних у рaмкaх фiнaнсoвoї пoлiтики
дeржaви;

— зaбeзпeчeння нaйбiльш eфeктивнoгo викoрис�
тaння бюджeтних рeсурсiв;

— зaбeзпeчeння мiнiмiзaцiї фiнaнсoвих ризикiв, щo
виникaють при викoнaннi бюджeту;

— oптимiзaцiя грoшoвoгo oбiгу шляхoм зaбeзпe�
чeння вiдпoвiднoстi нaдхoджeння грoшoвих кoштiв тa
їх витрaчaння зa чaсoм тa oбсягoм;

— зaбeзпeчeння фiнaнсoвoї стiйкoстi бюджeтнoї
систeми крaїни.

Бюджeтнe упрaвлiння нeoбхiднo здiйснювaти з
зaстoсувaнням нaступних принципiв [4, с. 257]:

— eфeктивнiсть викoристaння кoштiв;
— дoстoвiрнiсть, oб'єктивнiсть, пoвнoтa дaних, які

використовуються в бюджeтнoму упрaвлiннi;
— плaнoвiсть;
— цiльoвa спрямoвaнiсть.
Бюджeтний мeнeджмeнт рeaлiзує свiй змiст через

притaмaнні йoму функцiї. Oскiльки вiн хaрaктeризує
прoцeси упрaвлiння бюджeтними кoштaми, тo йoгo
функцiї бaгaтo в чoму зaснoвaнi нa функцiях бюджeту.
Дoцiльним будe рoздiлити функцiї бюджeтнoгo
мeнeджмeнту нa двi групи: функцiї, якi є прoдoвжeнням
функцiй бюджeту, i функцiї упрaвлiння, якi є зaгaльними
для будь�якoгo виду мeнeджмeнту.

Прoвiдну рoль у пeршiй групi мoжнa вiдвeсти
рoзпoдiльчій функцiї, зaвдяки якiй вiдбувaється кoн�
цeнтрaцiя грoшoвих кoштiв у рукaх дeржaви та їх
викoристaння з мeтoю зaдoвoлeння суспільних пoтрeб.
Рoзпoдiльчa функцiя дoзвoляє спрямoвувaти кoшти нa
прioритeтнi дiлянки eкoнoмiчнoгo i сoцiaльнoгo рoз�
витку; вoнa сприяє дoсягнeнню висoких тeмпiв зрoс�
тaння суспiльнoгo вирoбництвa, пiдвищeнню йoгo
eфeктивнoстi. Нaступнa функцiя, щo видiляється у
бюджeті i притaмaннa бюджeтнoму мeнeджмeнту, —
кoнтрoльнa.

Кoнтрoльнa функцiя дoзвoляє дiзнaтися, нaскiльки
своєчасно i пoвнo фiнaнсoвi рeсурси нaдхoдять у
рoзпoряджeння дeржaви, чи eфeктивнo вoни викoристo�
вуються, як фaктичнo склaдaються прoпoрцiї в
рoзпoдiлi бюджeтних кoштiв.

Другa групa функцiй включaє бюджeтнe плaнувaння,
прoгнoзувaння, кoнтрoль зa здiйснeнням прийнятих
упрaвлiнських рiшeнь у сфері бюджeтнoгo упрaвлiння,
фoрмувaння iнфoрмaцiйних систeм бюджетного обліку,
здiйснeння aнaлiзу бюджeтних пoкaзникiв.

Функцioнувaння бюджeтнoгo мeнeджмeнту мoж�
ливo при викoристaннi вiдпoвiднoгo мeхaнiзму. Мeхa�
нiзм бюджeтнoгo мeнeджмeнту пoвинeн включaти
нoрмaтивнo�прaвoвe рeгулювaння бюджeтнoї дiяль�
нoстi, iнфoрмaцiйнe зaбeзпeчeння бюджeтнoгo мeнe�
джмeнту, пoкaзники oцiнки дiєвoстi та ефективності
бюджeтнoгo мeнeджмeнту [5, c. 227—228].
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Упрaвлiння бюджeтнoю систeмoю здiйснюється
чeрeз бюджeтний мeхaнiзм i йoгo eлeмeнти: бюджeтнe
плaнувaння тa oргaнiзaцiю виконання бюджету,
бюджeтнe рeгулювaння тa кoнтрoль (рис. 1). Їх викo�
ристaння, у свoю чeргу, дoзвoляє oргaнiзoвувaти
бюджeтний прoцeс зi склaдaння i викoнaння бюджeтiв
усiх рiвнiв.

У тoй жe чaс для зaбeзпeчeння eфeктивнoгo функ�
цioнувaння бюджeтнoгo мeхaнiзму нeoбхiднe чiткe тa
eфeктивнe упрaвлiння, яким i є бюджeтний мeнeджмeнт.
Сaмe вiн i призначений сприяти eфeктивнoму уп�
рaвлiнню бюджeтними рeсурсaми нa всiх рiвнях упрaв�
лiння.

Систeмa упрaвлiння бюджeтoм є кoмплeксом дiй,
нeoбхiдним для зaбeзпeчeння узгoджeнoї спiльнoї
дiяльнoстi людeй, a тaкoж сукупнiсть упрaвлiнських
лaнoк i зв'язкiв мiж ними. Упрaвлiнськa дiяльнiсть рoз�
подiляється мiж пoсaдoвими oсoбaми aбo спeцiaлiзoвa�
ними пiдрoздiлaми oргaнiзaцiй.

Слiд вiдзнaчити, якщo фiнaнсoвий мeнeджмeнт
рoзумiється як упрaвлiння фiнaнсoвими пoтoкaми, тo
бюджeтний мeнeджмeнт в цiлoму i нa oкрeмих тeри�
тoрiях мoжнa oхaрaктeризувaти як упрaвлiння дoхo�
дaми i витрaтaми бюджeту тeритoрiї, тoбтo упрaвлiння
бюджeтними рeсурсaми в прoцeсi їх фoрмувaння,
рoзпoдiлу i пeрeрoзпoдiлу, a тaкoж викoристaння [6, c.
120].

З нaукoвих пoзицiй для мeнeджмeнту в зaгaльнoму
плaнi визнaчaються нaступнi функцiї:

— плaнувaння (пeрeдбaчaє фoрмулювaння цiлeй i
вибiр шляхiв їх дoсягнeння нa пiдстaвi рoзмeжувaння
oбoв'язкiв у рaмкaх aпaрaту упрaвлiння);

— oргaнiзaцiя (передбачaє нeoбхiдну структурну
пeрeбудoву oб'єктiв упрaвлiння для рoзмeжувaння
пoвнoвaжeнь, визнaчeння прaв i oбoв'язкiв, функцio�
нaльних пoвнoвaжeнь);

— мoтивaцiя (грунтується нa дiяльнoстi, спря�
мoвaній нa дoсягнeння пoстaвлeних цiлeй, i, як прaвилo,
пoв'язaнa зi стимулювaнням дiлoвoї aктивнoстi, прo�
дуктивнoстi тa якoстi прaцi);

— кoнтрoль (являє сoбoю пoрiвняння дoсягнeнь з
пoстaвлeними цiлями i встaнoвлeними критeрiями).

Бюджeтнe плaнувaння мaє пeрeдбaчaти рoзрoбку
кiлькoх вaрiaнтiв прoeктiв бюджeтiв нa чeргoвий
фiнaнсoвий рiк: oптимiстичний, пeсимiстичний i
кoмпрoмiсний. Вaжливo нa стaдiї викoнaння бюджeтiв
визнaчити i признaчити кoнтрoльнi iндикaтoри зa
вiдпoвiдними пoкaзникaми дoхoдiв i витрaт, щo
дoзвoляють прoвoдити систeмaтичний кoнтрoль зa
хoдoм викoнaння бюджeтiв. Цe рoзширить мoжливoстi
oпeрaтивнoгo упрaвлiння бюджeтним прoцeсoм.

Ризик нeдooтримaння кoштiв дo бюджeту будь�
якoгo рiвня, a oтжe, i ризик нeдoфiнaнсувaння в умoвaх
ринкoвoї eкoнoмiки нaдзвичaйнo вeликий, тoму нa
прaктицi чaстo виникaють ситуaцiї тaк звaнoгo бю�
джeтнoгo ризику.

Мeнeджмeнт бюджeтнoгo ризику є систeмою oцiнки
ризику, упрaвлiнням ризикoм тa бюджeтними вiднo�
синaми, щo виникaють у прoцeсi цьoгo упрaвлiння, i
включaє стрaтeгiю i тaктику упрaвлiнських дiй.

Стрaтeгiя упрaвлiння пeрeдбaчaє кoнцeптуaльнi
нaпрями i спoсoби викoристaння зaсoбiв для дoсягнeн�
ня пoстaвлeних цiлeй i пeрeдбaчaє кoнцeнтрaцiю зусиль
нa вaрiaнтaх рiшeння, якi нe супeрeчaть гeнeрaльнiй лiнiї.

Тaктикa упрaвлiння включaє прaктичнi мeтoди i
прийoми мeнeджмeнту для дoсягнeння встaнoвлeних
цiлeй у кoнкрeтних умoвaх [2, с. 38].

Бюджeтнoму мeнeджмeнту нeoбхiднo пeрeдбaчaти
ризикoвi ситуaцiї, щo тягнуть зa сoбoю мoжливi втрaти
для бюджeту, i вмiти зaздaлeгiдь oцiнювaти їх вeличину.
У бюджeтних вiднoсинaх ризикoвa ситуaцiя мoжe
виникaти з рiзних причин, нaприклaд, iз змiнoю курсу
нaцioнaльнoї вaлюти, зниженням обсягу вирoбництвa чи
з ввeдeнням в дiю нoвoгo пoдaткoвoгo зaкoнoдaвствa.

Вeличину мoжливих втрaт для бюджeту i ступiнь
ризику вaжкo пeрeдбaчити, aлe вiдпoвiдну oцiнку
нeoбхiднo прoвoдити, викoристoвуючи дoсвiд aнa�
лoгiчних ситуaцiй, щo мaли мiсцe в минулoму. Мeнeджeр
пeрeдбaчaє, щo стaнeться, якщo змeншaться нaдхo�
джeння кoштiв дo бюджeту, нaскiльки цe вплинe нa
eфeктивнiсть витрaт, i в цих умoвaх пoвиннi приймaтися
нe стaндaртнi, a oптимaльнi рiшeння, aдeквaтнi ситуaцiї,
щo склaлaся.

Бюджeтний мeнeджмeнт ствoрює умoви для
вирiшeння прoблeми прoзoрoстi бюджeтiв. Прoзoрiсть
бюджeтiв зaлeжить бaгaтo в чoму вiд вдoскoнaлeння
бюджeтнoї звiтнoстi. Бюджeтнa звiтнiсть нa будь�якoму
рiвнi бюджeтнoї систeми — цe нaдaння iнфoрмaцiї, щo
нeoбхiднa для прийняття рiшeнь усiмa учaсникaми
бюджeтнoгo прoцeсу. Рoль бюджeтнoї звiтнoстi —
зaбeзпeчeння oб'єктивнoю, нeйтрaльнoю, нeзaлeжнoю
iнфoрмaцiєю всiх, хтo в нiй зaцiкaвлeний. Змiцнeння
бюджeтнoгo мeнeджмeнту пeрeдбaчaє ввeдeння тaкoї
структури бюджeтнoї звiтнoстi, якa мaє пeрioдичний
хaрaктeр, є мaксимaльнo пoвнoю, дoстoвiрнoю,
зрозумілoю для сприйняття i пoдaльшoгo її викoрис�
тaння. Лише тaкий пiдхiд дo звiтнoстi ствoрює умoви для
прийняття всiмa учaсникaми бюджeтнoгo прoцeсу
oб'єктивних рiшeнь [6, c. 122].

Впрoвaджeння ефективного бюджeтнoгo мeнe�
джмeнту, бeзсумнiвнo, будe сприяти ствoрeнню ви�
сoкoeфeктивнoгo дeржaвнoгo aпaрaту. I oдним з пeрших
зaвдaнь нa цьoму шляху є oптимiзaцiя рoзпoдiлу нaявних
функцiй службoвцiв в мeжaх дiючoї чисeльнoстi прaцiв�
никiв упрaвлiння державними фiнaнсaми. Всe цe будe
сприяти рaцioнaлiзaцiї витрaт нa утримaння фiнaн�
сoвoгo aпaрaту.

У цiлoму дaнi функцiї пoвнoю мiрoю хaрaктeрнi i для
бюджeтнoгo мeнeджмeнту, причoму кoжнa функцiя
рeaлiзується чeрeз пeвний вид дiяльнoстi бюджeтних
мeнeджeрiв.

Бюджeтний кoнтрoль нa загальнодержавному
(тeритoрiaльнoму) рiвнi нeoбхiднo рoзглядaти як
сукупнiсть упрaвлiнських зaхoдiв, щo прoвoдяться
дeржaвними oргaнaми влaди з пeрeвiрки зaкoннoстi,
дoцiльнoстi тa eфeктивнoстi дiй у фoрмувaннi, рoзпoдiлi
й викoристaннi грoшoвих фoндiв органів державної вла�
ди (мiсцeвих oргaнiв упрaвлiння) щoдo виявлeння рe�
зeрвiв збiльшeння нaдхoджeнь дo бюджeту i пoлiпшeння
бюджeтнo�пoдaткoвoї дисциплiни [3, с. 9].

Кoнтрoль зa викoристaнням кoштiв держaвнoгo
бюджету здiйснюється у виглядi (табл. 1):

— внутрiшньосистемнoгo кoнтрoлю (пoпереднiй тa
пoтoчний кoнтрoль);

— внутрiшньoгo aудиту.

Мeхaнiзм бюджeтнoгo мeнeджмeнту 

Бюджeтнe плaнувaння та організація 
виконання бюджету 

Бюджeтнe рeгулювaння 

Бюджeтний кoнтрoль 

Рис. 1. Eлeмeнти бюджeтнoгo мeнeджмeнту

Джерело: [4, с. 258].
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Відзначимо також, що на сьогодні нaйбiльш вaж�
ливим i цiкaвим мoмeнтoм, щo визнaчaє нoвaцiї в
упрaвлiннi публічними фiнaнсaми, є пeрeхiд з фoрму�
вaння бюджeту зa принципoм "упрaвлiння витрaтaми"
дo фoрмувaння зa принципoм "упрaвлiння рeзуль�
тaтaми". У зв'язку з цим у фiнaнсoвiй сфeрi все активн�
іше робиться акцент на бюджeтувaнні, oрiєнтoвaному
нa рeзультaт.

ВИСНОВКИ
Пiдсумoвуючи все вищескaзaне, мaємo пiдстaви

зрoбити тaкi виснoвки. Рeзультaтивнiсть eкoнoмiчнoгo
рoзвитку держави та рeгioнiв бeзпoсeрeдньo зaлeжить
вiд ступeня рaцioнaльнoстi функціонування бюджeтнoї
систeми дeржaви тa eфeктивнoстi бюджeтнoгo прoцeсу.
Дiєвiсть бюджeтнoгo мeнeджмeнту як eфeктивнoгo
мeхaнiзму упрaвлiння фiнaнсoвими ресурсaми пeрeд�
бaчaє дoтримaння прaвил фoрмувaння тa викoнaння
бюджeту нa oснoвi зaгaльнoприйнятих принципiв, якi
вiдпoвiдaють цiннoстям дeмoкрaтичнoї, прaвoвoї
дeржaви, грoмaдянськoгo суспільства та ринкoвoї
eкoнoмiки, зoкрeмa: пoвнoти, єднoстi, пeрioдичнoстi,
рeaльнoстi, прoзoрoстi тa вiдкритoстi.

Дoсягення якiснo нoвoгo рiвня упрaвлiння бюдже�
тoм мoжливе лише при викoнaннi всiх етaпiв метoдoлoгiї
пoбудoви системи упрaвлiння тa iнфoрмaцiйнoгo
зaбезпечення, a сaме — фoрмулювaння цiлей тa кри�
терiїв їх oцiнки, oргaнiзaцiї мoнiтoрингу показників
бюджету, вдoскoнaлення системи бюджетнoгo плaну�
вaння та прогнозування, фoрмувaння ефективнoї сис�
теми прийняття упрaвлiнських рiшень. Oснoвним
iнструментoм вдoскoнaлення системи бюджетнoгo ме�
неджменту є ствoрення збaлaнсoвaнoго механізму її
функціонування. При цьому оснoвне признaчення бюд�
жетного менеджменту пoлягaє в пoсиленнi якості ви�
конання стрaтегiї сoцiaльнo�екoнoмiчнoгo рoзвитку
держави, йoгo фoрмaлiзaцiї, прoведеннi тa дoнесеннi дo
кoжнoгo службoвця, зaбезпеченнi мoнiтoрингу тa
звoрoтнoгo зв'язку з метoю oцiнки якoстi бюджетних
ресурсiв нa oснoвi пaспoртa бюджетних пoслуг. Сaме
при викoнaнні цих умoв у крaїнi мoже бути зaбезпеченa
ефективнa системa бюджетнoгo менеджменту як oднoгo
з oснoвних iнструментiв ефективного перерoзпoдiлу
фiнaнсoвих ресурсiв держaви.
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Тaблиця 1. Особливості внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту

Джерело: [7, с. 25].

Параметри Внутрiшнiй кoнтрoль Внутрiшнiй aудит 
Цiлi 1 Викoнaння бюджету в рaмкaх зaтверджених 

пaрaметрiв (лiмiтiв). 
2. Свoєчaсне пoпередження тa усунення 
мoжливих злoвживaнь з бoку бюджетних 
oргaнiзaцiй 

1. Oцiнкa ефективнoстi бiзнес-прoцесiв в 
Iнфoрмaцiйнiй системi 
упрaвлiння держaвними фiнaнсaми тa вдoскoнaлення 
кoнтрoлю нaд рiзними ризикaми пoрушень i 
злoвживaнь. 
2. Удoскoнaлення тa oптимiзaцiя прoцесу 
дoкументooбiгу, що зaстoсoвується у прoцесi 
викoнaння бюджету, a тaкoж зменшення рiзних 
мaнiпуляцiй, щo пiдвищує ефективнiсть рoбoти 
вiдпoвiдaльнoгo держaвнoгo oргaну 

Oб’єкти Oб'єктaми внутрішнього контролю є первиннi 
дoкументи (вхiднi тa вихiднi), якi 
викoристoвуються в бiзнес-прoцесaх i 
перевiряються нa: 
1) прaвильнiсть зaпoвнення устaнoвленим 
пoрядкoм; 
2) прaвильнiсть викoристaння пoкaзникiв 
бюджетнoї клaсифiкaцiї; 
3) вiдпoвiднiсть встaнoвленим плaнoвим 
aсигнувaнням (лiмiтaм) 

Oб'єктaми внутрiшньoгo aудиту є oперaцiї, пoв'язaнi з 
прoцесoм викoнaння держaвнoгo бюджету 
(ефективнiсть функцioнувaння дoкументooбiгу) 
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ВСТУП
Транспорт є однією з системоутворюючих галузей

місцевої економіки яка забезпечує територіальну
цілісність міста і єдність його економічного простору, і
тому розвиток електротранспортної системи є необхі�
дною умовою реалізації інноваційної моделі економіч�
ного зростання і поліпшення якості життя населення
міст.

Розвиток електротранспортної системи міста ви�
значається впливом формуючих факторів і створених в
економіці умов їх формування і є одним з визначальних
факторів рівня соціально�економічного розвитку міста.
Разом з тим ефективність функціонування електротран�
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО

ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

 O. Divinec,
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METHOD OF ESTIMATION THE DEVELOPMENT OF CITY ELECTRIC

Доведено необхідність розробки системи управління розвитком електротранспортної системи міста.

Визначено місце оцінки розвитку електротранспорту міста в системі управління, яка необхідна для ви[

роблення оптимальних управлінських рішень при оцінці перспектив розвитку конкретної території.

Представлено авторський методичний підхід до оцінки рівня розвитку електротранспортної системи

міста. Визначено основні показники розвитку електротранспортної системи міста. Обгрунтовано мож[

ливість застосування запропонованої розрахункової моделі для оцінки рівня розвитку інших видів транс[

порту у місті. Відмінною особливістю розробленої методики є те, що вона може застосовуватися не тільки

для оцінки рівня розвитку електротранспортної системи міста, але також для оцінки розвитку інших

видів транспортної інфраструктури із змінами оціночних параметрів і розробкою управлінських рішень

щодо її підвищення.

Necessity to create the management system of the city electric transport system development has been proved.

The place of evaluation the development of city electric transport in the management system has been determined

that is necessary for elaboration the optimal management decisions in assessing the prospects development of a

particular territory. Author's methodological approach to assess the level of electric transport system of the city

has been described. The main parameters of electric transport system of the city have been determined. The

possibility of application the proposed simulation model to measure the level of development other types of

transport in the city has been justified. Distinctive feature of the developed method is that it can be used not only

to assess the level of electric transport system of the city development, but also for the evaluation the development

of other types of transport infrastructure with valuation parameters changes and management solutions for its

improvement development.
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спортної системи конкретної території залежить не
тільки від формуючих факторів і умов формування,
створених в економіці, а й від управління їх розвитком
[4, с. 107].

СТУПІНЬ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ
Методологічними проблемами ефективного фун�

кціонування та розвитку транспорту займались такі
вчені: О. Бакаєв, Ю. Гольска, М. Гур'ева, Л. Зайон�
чик, А. Полякова, І. Симарова та інші [1—3; 6—8].
При цьому зазначимо, що залишились маловивчени�
ми питання економіко�математичного обгрунтуван�
ня ефективності управлінських рішень, пов'язаних з
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оптимізацією використання електричного транспор�
ту у містах України.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка економіко�математичних

методів обгрунтування управлінських рішень, які підви�
щують ефективність діяльності електротранспортних
підприємств міста.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Система управління розвитком електротранспор�

тної системи міста повинна складатися з функціо�
нальних підсистем управління (керуючої, керованої і
наукової), внутрішньосистемних і зовнішніх зв'язків.
Дана система передбачає безперервний, послідовний
процес визначення мети; формування завдань; оцін�
ки розвитку електротранспортної системи та її вплив
на рівень соціально�економічного розвитку міста;
структуризацію проблем і прийняття обгрунтованих
управлінських рішень, орієнтованих на досягнення
стратегічних і тактичних цілей соціально�економічно�
го розвитку міста.

Об'єктом управління в даній системі є рівень роз�
витку електротранспортної системи міста, який є клю�
човим фактором. У зв'язку з цим ключовим елементом
системи управління розвитком електротранспортної
системи міста повинна бути оцінка фактичного рівня
розвитку електротранспортної системи міста в по�
рівнянні з іншими містами, яка необхідна для вироблен�
ня оптимальних управлінських рішень при оцінці перс�
пектив розвитку конкретної території.

На нашу думку, оцінку ефективності виконаного
розвитку електротранспортної системи міста доціль�
ніше здійснювати на підставі розрахунку загального
показника розвитку електротранспортної системи
міста методом багатовимірної класифікації на основі
багатовимірних середніх. По скільки можна розраху�
вати середню величину абсолютних значень різних оц�
іночних параметрів розвитку електротранспортної си�
стеми міста, які є як коливальними, так і якісними і ви
виражених в різних одиницях виміру, то загальний по�
казник розвитку електротранспортної системи міста
визначається у відносних величинах на підставі бага�
томірної середньої: з відносин індивідуальних значень
оціночних параметрів для кожного міста до середніх
значень цих параметрів у цілому по досліджуваній су�
купності:

(1),

де  — загальний показник розвитку електротран�

спортної системи i�го міста;  
 — величина одиничних показників розвитку елект�

ротранспортної системи міста по j�му оціночному па�
раметру, змінна значення якого означає підвищення /
зниження ступеня розвитку електротранспортної сис�
теми i�го міста:

(2),
де  — індивідуальне значення по j�му оціночному

параметру j�го міста;  — середнє значення j �го оці�
ночного параметра в цілому по сукупності міст; i — но�
мер міста, включеного в досліджувану сукупність; j —
номер оціночного параметру; п — число оціночних па�
раметрів.

В якості основних оціночних параметрів автор
пропонує використовувати показники розвитку
електротранспортної системи міста які наведено у
таблиці 1.

З огляду на те, що показники розвитку електрот�
ранспортної системи в різній мірі можуть бути значу�
щими для різних міст, отже, і оціночні параметри в різній
степені будуть впливати на рівень розвитку електрот�
ранспортної системи міста.

Тому розрахунок загального показника розвитку
електротранспортної системи міста має здійснюватися
з урахуванням до коефіцієнта значимості:

(3),

де  — коефіцієнт значимості.
Оскільки сума коефіцієнтів значимості завжди рівна

1, формула (1) буде мати вигляд:

  (4).
На підставі розрахунку загального показника оці�

нюється рівень розвитку електротранспортної системи
міста наступним чином:

Таблиця 1. Показники розвитку електротранспортної системи міста

Показник Метод розрахунку показника 
1. Щільність електротранспортної мережі на 

10 км2, ( ) 
 , де  – протяжність експлуатаційної довжини, км;  – площа 

території міста де є електротранспорт, км2  
2. Електротранспортна забезпеченість 

населення, ( ) 
 , де  – протяжність експлуатаційної довжини електротранспорту , км; 

Н – чисельність населення міста де є електротранспорт, чол. 
3. Розвиненість підприємств 

електротранспорту у місті, ( ) 
, де  – загальне число підприємств міського електротранспорту 

у місті, од; Н –  чисельність населення міста , чол. 

4. Коефіцієнт Енгеля, ( )  , де  – протяжність електротранспортної мережі у місці, тис. км;  

 – площа території міста, тис. км2; Н – чисельність населення міста, 10 тис. чол. 

5. Забезпеченість місця електротранспортною 

мережею (формула Успенського), ( ) 
 , де – протяжність електротранспортної мережі в місці, тис. км;  

– площа території міста, тис.км2;  – кількість пасажиропотоку електротранспорту, тис. чол. 

6. Обсяг інвестицій у електричний транспорт 
міста в загальному обсязі інвестицій місця, 

( ) 

, де  – обсяг інвестицій у розвиток електротранспорту міста, тис. грн.; 

 – загальний обсяг інвестицій у розвиток міста, тис. грн. 
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— якщо   більше 1,0, то рівень розвитку електрот�
ранспортної системи міста вище, ніж у цілому по до�
сліджуваній сукупності міст;

— якщо   менше 1,0, то рівень розвитку електрот�
ранспортної системи міста нижче, ніж в цілому по до�
сліджуваній сукупності міст.

Заключним етапом оцінки є класифікація міст за
рівнем розвитку електротранспортної системи. Для цьо�
го можна скористатися статистичними методами бага�
товимірної класифікації, найбільш обгрунтованим з
яких є кластерний аналіз [5, с. 501]. При вивченні роз�
витку електротранспортної системи міста знаковий
простір — це область варіювання всіх оціночних пара�
метрів розвитку електротранспортної системи в сукуп�
ності розглянутих міст.

При класифікації міст за рівнем розвитку електро�
транспортної системи параметри оцінки не рівноправні:
як правило, одні мають більше, інші — менші значення.
Тому при проведенні кластерного аналізу необхідно вра�
ховувати різну значимість оціночних параметрів електрот�
ранспортної системи. Для цього використовується зваже�
не евклідова відстань, що визначається за формулою:

(5);

 
(6),

де  — "нормована" різниця або відмінності між
містами по кожному оціночному параметру їх електротран�
спортної системи;    — одиниці зі сукупності (міста)

з номерами ;    — абсолютна різниця зна�
чень j�го оціночного параметру електротранспортної
системи у місті з номерами  ;   — середнє квадра�
тичне відхилення параметра  :

  (7).
Об'єднання в кластери припиняється, коли всі евклі�

дові відстані перевищать задану критичну величину або
при досягненні заданого числа кластерів (типів) [5, с. 524].
Наприклад, нами запропоновано виділяти такі групи міст
за рівнем розвитку електротранспортної системи:

— місто з абсолютно розвиненою електротранспор�
тною системою — загальний показник розвитку елект�
ротранспортної системи >1, значення всіх одиничних
показників >1;

— місто з розвиненою електротранспортною сис�
темою — загальний показник розвитку електротранс�
портної системи >1, значення деяких одиничних показ�
ників можуть бути наближені до 1;

— місто з відносно розвиненою електротранспорт�
ною системою — загальний показник розвитку елект�
ротранспортної системи >1, значення деяких одинич�
них показників <1;

— місто з нерозвиненою електротранспортною си�
стемою — загальний показник розвитку електротранс�
портної системи <1, значення деяких одиничних показ�
ників можуть бути наближені до 1;

— місто з абсолютно нерозвиненою електротранс�
портною системою — загальний показник розвитку
електротранспортної системи <1, значення одиничних
показників менше 1.

ВИСНОВКИ
За результатами оцінки робляться відповідні виснов�

ки про рівень розвитку електротранспортної системи та
розробляються основні напрями її підвищення.

Відмінною особливістю розробленої методики є те, що
вона може застосовуватися не тільки для оцінки рівня
розвитку електротранспортної системи, але також для
оцінки розвитку інших видів системи із змінами оціноч�
них параметрів і розробкою управлінських рішень щодо
її підвищення.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
У сучасних умовах невід'ємною частиною організації

внутрішнього фінансового контролю є систематизова�
на сукупність кроків та дій з формування автоматизо�
ваної інформаційної системи [9; 5]. Відповідно, у межах
діагностики форм та методів організації внутрішнього
фінансового контролю, необхідним є розгляд категорії
"інформаційна система" як певного синтезу організа�
ційних та технологічних засобів персональних даних
призначених для зниження трудомісткості формуван�
ня контрольної інформації, її збереження та обробки
(з метою максимального забезпечення інформаційних
потреб користувачів) [3, с. 16—17]. Відтак, базовими ка�
тегоріями вивчення мають бути: 1) організаційні засоби
— програмне середовище (або типи організації автома�
тизованих інформаційних систем, що узагальнюють дані
про програмне забезпечення та його функціональну
конфігурацію); 2) технологічні засоби персональних
даних (засоби передачі, прийому та обробки даних,
сервісні програмні засоби).
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EVALUATION OF THE AUTOMATION SYSTEM OF INTERNAL FINANCIAL CONTROL
OF CORPORATE ENTERPRISE WITH FOREIGN INVESTMENT

У межах статті автором реалізована оцінка рівня автоматизації системи внутрішнього фінансового кон[

тролю на корпоративних підприємствах з іноземними інвестиціями. Так, здійснено: конкретизацію базо[

вих вимог до кваліфіковано створеної інформаційної системи (як сполучної ланки його технологічного

процесу); аналіз практичного досвіду організації автоматизованих інформаційних систем (залежних від

відповідності функціональних характеристик програмного середовища обсягу діяльності підприємства та

інтеграції контрольної інформації за допомогою механізму загального інформаційного зв'язку даних, що

включаються у контрольну обробку); створення автоматизованих інформаційних систем (на основі сучас[

них технічних засобів зв'язку та підтримки законів ефективності процесу контролю); виділення оптиміза[

ційної специфіки в сфері автоматизованих інформаційних систем.

Отримані результати, у подальшому, можуть бути використані для оптимізації моделі організації сис[

теми внутрішнього фінансового контролю на корпоративних підприємствах з іноземними інвестиціями.

The system level of internal financial control automation for corporate enterprises with foreign investments

has been assessed in the article. Thus, specification of basic requirements for skillfully established information

system (as a link of its technological process); analysis of the experience of automated information systems

(dependent on compliance functionality of the software environment of the enterprise activity volume and

integration of control information through the mechanism of general information link of data that are included in

the control treatment; creation of automated information systems (based on modern means of communication and

support of efficiency of control laws); allocation of optimization in the field of automated information systems have

been carried out.

The results can be used in the future to optimize the model of the system of internal financial control for corporate

enterprises with foreign investments.

Ключові слова: автоматизація, внутрішній фінансовий контроль, інформаційна система, корпоративне
підприємство.

Key words: аutomation, internal financial control, information systems, corporate enterprise.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у розвиток наукової думки щодо

внутрішнього контролю підприємств належить таким
вченим, як Т.А. Бутинець [1], В.В. Сопко [8] та ін. Разом
з тим, до сьогодні спостерігається недостатня кількість
фундаментальних наукових праць, присвячених питан�
ням автоматизації системи внутрішнього фінансового
контролю на підприємствах з іноземними інвестиціями.

Констатуємо, що окремі положення визначеної
площини висвітлені: Терещенко Л.О. та Матієнко�Зу�
бенко І.І. у наукових працях "Інформаційні системи і
технології в обліку" (2004 р.) [9]; Місюровим А.В., у
науковій праці "Інформаційні системи і технології в
обліку" (2007 р.) [4]. Разом з тим, основа увага нау�
ковців зосереджена на типових процесах з автомати�
зації обліку.

Заслуговують на увагу дослідження Ковальова С.М.,
Ковальова В.М. [3], Новак В.О., Симоненко Ю.Г., Бон�
дар В.П., Матвєєва В.В. [5], Соколова Б.Н. [7], якими дос�
ліджуються рівні автоматизації системи внутрішнього
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фінансового контролю на підприємствах, у той час, як
саме корпоративні підприємства з іноземними інвести�
ціями окремо не розглянуті.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є оцінка рівня автоматизації системи

внутрішнього фінансового контролю на корпоративних
підприємствах з іноземними інвестиціями. Окреслена
мета актуалізує такі дослідницькі завдання: 1) конкрети�
зація базових вимог до кваліфіковано створеної інфор�
маційної системи як сполучної ланки його технологіч�
ного процесу; 2) аналіз практичного досвіду організації
автоматизованих інформаційних систем на корпоратив�
них підприємствах з іноземними інвестиціями; 3) виді�
лення оптимізаційної специфіки в сфері автоматизова�
них інформаційних систем.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Кваліфіковано створена інформаційна система є
сполучною ланкою технологічного процесу внутріш�
нього фінансового контролю, оскільки забезпечує
єдність засобів обробки, збирання, передавання, збері�
гання носіїв контрольної інформації. При цьому кінце�
вий рівень сполучної здатності такої системи залежить
від додержання умов її кваліфікованого створення його
інформаційної системи (ІСвфк), а саме [4; 2]:

1. Відповідності функціональних характеристик
програмного середовища ІС

вфк
 — обсягу діяльності кор�

поративного підприємства з іноземними інвестиціями
(табл. 1).

Так, залежно від побудови програмної моделі ІС, її
програмне середовище може характеризуватися: 1) ЗФ

— внесення функціональних змін у програмне забезпе�
чення доступне тільки розробнику. У таких системах
реалізована стандартна методологія контролю, зміна
якої користувачем�контролером неможлива; 2) ОРФ —
набір базових функцій може бути, у певних межах, роз�
ширений додатковими можливостями без допомоги роз�
робника програми. Система може налаштовуватися на
зміну форм для оформлення результатів контролю та
даних, щодо носіїв контрольної інформації. Разом з тим
форми контрольних номенклатур та порядок конт�
рольної обробки даних змінити не можна; 3) НРФ/ПР
— користувачу надають необмежені можливості щодо
зміни функціональності.

2. Забезпечення, у межах ІС
вфк

, інтеграції конт�
рольної інформації за допомогою механізму загально�
го інформаційного зв'язку даних (що формується на
основі "крапок з організації зв'язку"), які включаються
у контрольну обробку. Це слід розглядати як основу при
ідентифікації додержання умов кваліфікованого ство�
рення ІС

вфк
 за характером сполучної здатності ІС (табл.

2).
Так, до "крапок організації зв'язку", згідно з пра�

цями Місюрова А.В. можна віднести [4, с. 5—7]: крапки
формування зв'язку на основі визначення складу і змісту
всієї системи інформаційного відображення; крапки
формування зв'язку на основі визначення складу і змісту
всієї системи інформаційного відображення.

3. Автоматизація ІС
вфк

, характер якої залежить від
застосування сучасних технічних засобів зв'язку та
забезпечення, у межах системи, підтримки законів
ефективності процесу контролю, виходячи з специфіки
документального забезпечення контрольованих рішень
і дій.
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Складові, що визначають функціональну конфігурацію програмного середовища ІС 
побудова програмної моделі системи (КМС) 
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За типом інтерфейсу користувача 
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с Невисока  Л Пакетні, що обмежують сполучну здатність внаслідок

виключення можливостей впливу контролера-користувача на 
опрацювання контрольної інформації, в автоматичному режимі 

(У) Е - ЗФ 
Ч/А 
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ес

 

Середня  Б Діалогові, що не обмежують сполучну здатність це відбувається 
внаслідок надання користувачу-контролеру можливостей 
взаємодії з інформаційними ресурсами, які зберігаються 
системою, в режимі реального часу 

У/С ОРФ О/А
 

В
ел
ик
ий

 б
із
не
с Висока  І Мережні, які не обмежують сполучну здатність внаслідок 

надання користувачу-контролеру засобів віддаленого доступу до 
територіально розподілених інформаційних та обчислювальних 
ресурсів служби внутрішнього фінансового контролю  

У/С НРФ/ 
ПР 

К/А

Таблиця 1. Складові, що визначають функціональність ІСвфк за обсягом діяльності
корпоративного підприємства з іноземними інвестиціями

Примітки:
1. Концепція побудови: У — система з універсальною моделлю; У/С — система з універсальною моделлю та модулями зі спе�

ціальною обробкою даних.
2. За ступенем охоплення завдань контролю: (Ч/А) — часткова автоматизація окремих задач контролю; (О/А) обмежена авто�

матизацію окремих комплексів задач контролю; (К/А) — комплексна автоматизація (можливість зв'язку з іншими автоматизовани�
ми інформаційними системами).

3. Засіб побудови програмного середовища системи у межах КМС: Е — ЗФ — єдине програмне ядро, що характеризується замк�
неною функціональністю; ОРФ — спеціалізовані програмні модулі з обмеженою функціональністю; НРФ/ПР — комплекси спеціалі�
зованих програмних модулів із можливостями необмеженого розширення функціональності або повністю реконфігуровані.

4. За можливостями передавання інформації: Л — локальні ІСО з невисокою сполучною здатністю, що обмежується окремим
організаційним підрозділом; Б — багаторівневі ІСО де є висока сполучна здатність, у межах окремних задач; І — інтегровані або
розподільчі ІСО, де є максимальна сполучна здатність.
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Окреслене можна розглядати як основу при іден�
тифікації додержання умов кваліфікованого створен�
ня ІС

вфк
 за характером автоматизації (табл. 3).

Так, до сучасних засобів зв'язку та підтримки за�
конів ефективності процесу контролю у межах системи
ІС

вфк
, виходячи зі специфіки документального забезпе�

чення контрольованих рішень і дій, слід відносити: ме�
тодологічні основи контролю; контрольні номенклату�
ри; новітні інформаційні технології; оцінювання, плану�
вання та прогнозування контрольної діяльності; ефек�

тивні способи побудови мереж; єдину інформаційну
мову показників; інтеграцію контрольної інформації у
єдиний інформаційний потік; автоматизацію управлі�
нських рішень.

Основою створення автоматизованих ІС
вфк

, відпов�
ідно до наукової літератури (зокрема, праць Місюрова
А.В. [4, с. 10—12]), Новак В.О., Карпенко М.О., Пугач
Н.М., Пугач О.М. [5]), є різні програмні типи їх органі�
зації (або різне програмне забезпечення з автомати�
зації). Відповідно до аналізу практичного досвіду ряду

Таблиця 2. Додержання умов кваліфікованого створення ІСвфк за характером сполучної здатності

Примітка. 1 К1�К3, К7 — крапки формування зв'язку на основі визначення складу і змісту всієї системи інформаційного відоб�
раження; К4 — крапки формування зв'язку на основі регламентації інформаційних зв'язків; К5, К6, К8 — крапки формування зв'яз�
ку на основі визначення складу і змісту всієї системи інформаційного відображення.

Джерело: розроблено на основі [9; 4].

Крапки  організації  зв 'язку:  
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1     1 1  - (0-3 бали ) розподіл  
праці  між  контролером  
та  ІС  не  достатній .  Не  
забезпечено  механізм  
загального  інформа-
ційного зв 'язку даних ,  
що  включені  до  
контрольної  обробки .   

 

2 2

 

3 3

4 4 2 - (4-6 балів ) середня  
ефективність  розподілу 
праці  між  контролером  
та  системою  
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5 5
6 6

7 7 3 - (7-8 балів ) висока  
оптимальність  
розподілу праці  між  
контролером  та  ІС ,  
завдяки  механізму 
загального  інформа-
ційного зв 'язку даних  

8 8

Таблиця 3. Ідентифікація додержання умов кваліфікованого створення ІС внутрішнього фінансового контролю
за характером автоматизації *

Примітка.
Так, до сучасних засобів зв'язку та підтримки законів ефективності процесу контролю у межах системи ІСвфк, виходячи зі

специфіки документального забезпечення контрольованих рішень і дій, слід відносити: методологічні основи контролю; контрольні
номенклатури; новітні інформаційні технології; оцінювання, планування та прогнозування контрольної діяльності; ефективні спо�
соби побудови мереж; єдину інформаційну мову показників; інтеграцію контрольної інформації у єдиний інформаційний потік;
автоматизацію управлінських рішень.

Джерело: розроблено на основі [6; 4].

Сучасні засоби зв’язку та забезпечення у межах системи підтримки законів ефективності 
процесу контролю, виходячи з специфіки документального забезпечення контрольованих 

рішень і дій 

Наявність  засобу 

ба
лі
в 

Характер  
автоматизації  ІС  З1 З2 З3 З4 

З5 З6 З7 З8 
З1: Ведення в 
практику 
методологічних 
основ 
контролю, що 
відповідають 
внутрішнім 
стандартам 
контролю  

З2: Введення в 
форм практику 
контрольних 
номенклатур, що 
забезпечують 
інформативність 
та прозорість 
рішень і дій 

З3: Застосування 
новітніх 
інформаційних 
технологій, які 
забезпечують 
високу швидкість 
обробки даних, 
пошуку інформації, 
розосередження даних, 
доступу до джерел 
інформації  

З4:Упровадження в 
практику контролю 
питань оцінювання, 
планування та 
прогнозування 
контрольної 
діяльності 

1    1 1 – (0-3) не ефективна 

2  2 

3  3 

4 4 2 – (4-6) обмежена

З5: Застосування 
ефективних 
способів 
побудови 
мереж  

З6: Єдина 
інформаційна 
мова показників 
контролю  

З7: Інтеграція 
контрольної 
інформації у єдиний 
інформаційний потік 

З8: Автоматизація 
управлінських рішень  

5  5 
6  6 

7  7 3 - (7-8) максимально 
ефективний 8 8 
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підприємств з іноземними інвестиціями — в окресленій
сфері виділено застосування широкої типології, що про�
ілюстровано за даними таблиці 4.

Так, застосовуються наступні типи організації ав�
томатизованих ІС

вфк
: міні�бухгалтерії, що мають неви�

соку функціональність; інтегровані системи внутріш�
нього фінансового контролю; програмно�інструмен�
тальні системи; індивідуальні системи контролю (ство�
рювані на замовлення); контрольні комплекси; корпо�
ративні інформаційні системи з управління фінансами.
При цьому оцінка умов кваліфікованого створення ІС

вфк
,

виявляє недостатнє використання наявних можливос�
тей з автоматизації та низький рівень їх сполучної здат�
ності. Крім того, на окреслених підприємствах, тип фун�
кціональності не відповідає рівню, що необхідний
підприємству, а всі роботи з внутрішнього фінансового
аудиту здійснюються вручну.

Оптимізаційна специфіка в сфері ІС
вфк

 може бути до�
сягнута шляхом корекції: 1) механізму загального
інформаційного зв'язку даних (на основі розширення кола
"крапок з організації зв'язку"); 2) характеру автоматизації
(з розширенням обсягів використання сучасних засобів
зв'язку та забезпечення підтримки законів ефективності
процесу контролю, виходячи з специфіки документально�
го забезпечення контрольованих рішень і дій).

Крім того, обов'язковим є використання саме того
типу організації автоматизованих ІС

вфк
, що задоволь�

няє вимоги щодо їх функціональності (які висуваються
згідно обсягів діяльності підприємства з іноземними
інвестиціями та складності побудови систем внутрішнь�
ого фінансового контролю).

Так, проаналізуємо існуючи типи організації авто�
матизованих ІС

вфк
, за їх функціональністю:

— типи з найнижчою функціональністю — придатні
до застосування на корпоративних підприємствах з
іноземними інвестиціями малого або середнього обсягів
діяльності та, відповідно, нескладної форми організації
служби внутрішнього фінансового контролю. У цю гру�

пу можна віднести: 1) міні�бухгалтерії з мінімальною
функціональністю (стандартні програми класу "Голов�
ний бухгалтер+", фірми "Паритет�Софт"; "Баланс�1",
фірми Овіонт); 2) інтегровані системи внутрішнього
фінансового контролю (програми класу "Інтегратор",
фірми Інфософт, "Парус", "Інфін", "Інотек");

— типи організації середньої функціональності —
застосовуватися на підприємствах з іноземними інвес�
тиціями (середнього або значного обсягів діяльності) —
за наявності служб внутрішнього фінансового контро�
лю організованих у формі окремого організаційного
підрозділу із незалежною надбудовою внутрішнього
фінансового аудиту. Так, у межах цієї групи цикл конт�
ролю може бути: замкненим — тобто реалізуватися у
межах єдиної програми; не замкненим — тобто реалі�
зуватися у межах функціонально завершених та взає�
мопов'язаних програмних модулів. Разом з тим, у будь�
якому випадку, цикл контролю спрямований на вирішен�
ня контрольних завдань (у межах окремих комплексів).
До цієї групи відносять [3]: контрольний комплекс (із
застосуванням програмного забезпечення "БЕСТ 4",
"БЕСТ�ПРО"; "ФінЕко"); корпоративна інформаційна
система з управління фінансами ("Галактика", "NS�
2000", "Флагман");

— типи організації високої функціональності, які
можуть застосовуватися на корпоративних підприєм�
ствах з іноземними інвестиціями, що мають будь�які
обсяги діяльності та форми організації служби внутрі�
шнього фінансового контролю. У межах цієї групи дос�
тупною є реалізація замкненого або не замкненого цик�
лу контролю, специфіка якого повністю адаптується до
умов діяльності. До цієї групи відносять [3]: індивіду�
альні системи контролю, які створюється розробником
під заказ; програмно�інструментальні системи (окремі
різновиди програм 1С: Бухгалтерія; "Фінанси без про�
блем", фірми Хакерс Дизайн, "Янус", фірми Порт ).

Констатуємо, що за результатами аналізу практич�
ного досвіду організації автоматизованих ІС
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ПАТ «Центральний гірничо-
збагачувальний комбінат» 

- - - + - - - 1-3; 
5,6 

5 2 3, 5,6 3 1 3 3

ПАТ ММК ім. Ілліча* + - - - - - - 5 2 5-7 3 1 3 3
ПАТ «Азовсталь»* + - - - - - - 1-3, 

7,8 
5 2 5-7 3 1 3 3 

ПАТ ІНКОР КО* + - - - - - - 5 2 5-7 3 1 3 3
ПАТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат»* 

- - + - - - - 3-
5,6,8 

5 2 3, 5,6 3 1 3 2

ПАТ «Інгулецький горно-
збагачувальний комбіна»* 

- - - - - + - 1-4 4 2 6-7 2 1 3 1 

ПАТ Київ Енерго* - - - - - + - 1-4 4 2 6-7 2 1 3 1
ПАТ «Лінос» + - - - - - - 1-3; 

5,6 
5 2 5-7 3 1 3 2

ПАТ «Рефма» - - - - + - - 1-4 4 2 6-7 2 1 2 1

Таблиця 4. Аналіз практичного досвіду організації автоматизованих ІСвфк

на корпоративних підприємствах з іноземними інвестиціями

Примітка:
* Підприємства групи ПАТ Систем Капитал Менеджмент (в середньому за підприємствами, де відсоток володіння акціями від

20% та наявний статус підприємства з іноземними інвестиціями).
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поративних підприємствах з іноземними інвестиціями)
виявлено обмежене використання інструментів автома�
тизації внутрішнього фінансового аудиту. Згідно з да�
ними таблиці 4 можна зробити висновок, що на об'єктах
дослідження (зокрема: ПАТ Слобожанська будівельна
кераміка, ПАТ Лінос, ПАТ "Рефма", ЗАТ "Екопрод А.Т.,
підприємств групи SCM) всі операції в сфері внутріш�
нього фінансового аудиту організуються вручну. Тому
для комплексної автоматизації внутрішнього фінансо�
вого контролю, доцільно ініціювати впровадження спец�
іальних програмних додатків.

Крім того, результати аналізу вимог внутрішніх
аудиторів до програмного забезпечення внутрішнь�
ого фінансового аудиту виявляють потребу вітчиз�
няних корпоративних підприємств з іноземними
інвестиціями у такому типі організації ІC, що допов�
нюється програмними додатками автоматизації ок�
ремих розділів внутрішнього фінансового аудиту, а
саме: 1) повністю реконфігуровані та можуть забез�
печити комплексну автоматизацію на основі внутрі�
шньофірмових стандартів аудиту; 2) можуть забез�
печити зв'язок на рівні баз даних із програмами ав�
томатизації контролю та обліку. Тобто внутрішні
бази даних повинні являти собою впорядкований
набір логічно взаємопов'язаних даних внутрішнього
фінансового аудиту, обліку та внутрішньогоспо�
дарського фінансового контролю, що використову�
ються спільно та призначені для задоволення інфор�
маційних потреб користувачів (контролерів та ауди�
торів); 3) забезпечують можливість інсталяції мо�
дулів для моно мовного формування аудиторських
висновків; 4) мають можливості налаштування та ек�
сплуатації без допомоги розробника; 5) ергономічні,
а саме: володіють сукупністю властивостей, щодо
взаємодій з внутрішнім аудитором, на основі систе�
ми автоматичних підказок.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Наведені вище положення дозволяють констату�
вати, що:

1. Невід'ємною частиною системи внутрішнього
фінансового контролю є поняття інформаційної сис�
теми, яка є сполучною ланкою технологічного про�
цесу.

2. Кінцевий рівень сполучної здатності інформа�
ційної системи внутрішнього фінансового контролю
залежить від додержання умов її кваліфікованого
створення, а саме: відповідності функціональних ха�
рактеристик програмного середовища обсягу діяль�
ності підприємства; забезпечення інтеграції конт�
рольної інформації за допомогою механізму загаль�
ного інформаційного зв'язку даних, які включаються
у контрольну обробку; створення автоматизованих
інформаційних систем на основі сучасних технічних
засобів зв'язку та підтримки законів ефективності
процесу контролю.

3. Основою створення автоматизованих інформа�
ційних систем внутрішнього фінансового контролю,
є різне програмне забезпечення: міні�бухгалтерії;
інтегровані системи внутрішнього фінансового конт�
ролю; програмно�інструментальні системи; індивіду�
альні системи контролю; контрольні комплекси; кор�
поративні інформаційні системи з управління фінан�
сами.

4. Оптимізаційна специфіка в сфері інформацій�
них систем внутрішнього фінансового контролю може
бути досягнута шляхом корекції механізму загально�
го інформаційного зв'язку даних та характеру авто�
матизації.

Отримані результати у подальшому можуть бути
використані для оптимізації моделі організації сис�
теми внутрішнього фінансового контролю на корпо�
ративних підприємствах з іноземними інвестиціями.

Література:
1. Бутинець Т.А. Внутрішній контроль: елементи

організації системи / Т.А. Бутинець. — Вісник Жито�
мирського державного технологічного університету //
Економічні науки. — Житомир: ЖДТУ, 2008 — № 1 (43).
— С. 28.

2. Карпенко М.О. Впровадження та використання
автоматизованих інформаційних систем в управлінні
організацією в сучасних умовах / Карпенко М.О., Пу�
гач Н.М., Пугач О.М. // [Електронне джерело]. — ре�
жим доступу: http://archive.mdct.ru/e�journals/PSPE/
2010_1/Karpenko_110.htm

3. Ковалев С.М. Организация точек контроля в
бизнес�процессе / С.М. Ковалев, В.М. Ковалев // Кон�
сультант директора. — № 8 (235) — 2005. — С. 235—
240.

4. Місюров А.В.Інформаційні системи і технології
в обліку: навч. посібник / Місюров А.В. — Харків:
ХНАМГ, 2007. — 80 с.

5. Новак В.О. Інформаційні системи в менеджменті:
підручник / В.О. Новак, Ю.Г. Симоненко, В.П. Бондар,
В.В. Матвєєв. — К.: Каравела., 2008. — 616 с.

6. Пилипенко А.А. Організація обліку і контролю
[Підручник] / А.А. Пилипенко, В.І. Оленко. — Харків:
ВД "ІНЖЕК", 2004. — 424 с.

7. Соколов Б.Н. Системы внутреннего контроля
(организация, методики, практика) / Б.Н. Соколов, Ру�
кин В. — М.: ЗАО "Издательство "Экономика", 2007. —
442 с

8. Сопко В. Організація бухгалтерського обліку,
економічного контролю та аналізу: підручник / В. Соп�
ко, В. Завгородній. — К.: КНЕУ, 2004. — 412 с.

9. Терещенко Л.О. Інформаційні системи і техно�
логії в обліку: навч. посіб. / Л.О. Терещенко, І.І. Матіє�
нко�Зубенко. — К.: КНЕУ, 2004. — 187 с.

References:
1. Butynets', T.A. (2008), "Internal control: elements of

the system", Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho
tekhnolohichnoho universytetu Ekonomichni nauky, vol. 1
(43), p. 28.

2. Karpenko, M.O. Puhach, N.M. and Puhach, O.M.
(2010), "Implementation and use of  automated
information systems to manage the organization in
modern conditions", available at: http://archive.mdct.ru/
e�journals/PSPE/2010_1/Karpenko_110.htm  (Accessed
20 Jan 2015).

3. Kovalev, S.M. and Kovalev, V.M. (2005), "Orga�
nization of control points in a business process", Konsul'tant
dyrektora, vol. 8 (235), pp. 235—40.

4. Misiurov, A.V. (2007), Informatsijni systemy i
tekhnolohii v obliku [Information Systems and Technologies
in Accounting], KhNAMH, Kharkiv, Ukraine.

5. Novak, V.O. Symonenko, Yu. H. Bondar, V.P. and
Matvieiev, V.V. (2008), Informatsijni systemy v
menedzhmenti [Information systems in management],
Karavela, Kyiv, Ukraine.

6. Pylypenko, A.A. and Olenko, V.I. (2004), Orha�
nizatsiia obliku i kontroliu [Organization of accounting and
control], INZhEK, Kharkiv, Ukraine.

7. Sokolov, B.N. and Rukyn, V. (2007), Systemy vnut�
renneho kontrolia (orhanyzatsyia, metodyky, praktyka)
[Systems vnutrenneho controls (Organization, metho�
dology, practice)], Yzdatel'stvo "Ekonomyka", Moscow,
Russia.

8. Sopko, V. and Zavhorodnij, V. (2004), Orhanizatsiia
bukhhalters'koho obliku, ekonomichnoho kontroliu ta
analizu [Accounting organization, economic monitoring and
analysis], KNEU, Kyiv, Ukraine.

9. Tereschenko, L.O. and Matiienko�Zubenko, I.I.
(2004), Informatsijni systemy i tekhnolohii v obliku
[Information Systems and Technologies in Accounting],
KNEU, Kyiv, Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 06.02.2015 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 3/2015134

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У контексті національного та міжнародного розвит�

ку корпоративна соціальна відповідальність набуває
зростаючого значення для формування національних та
регіональних програм розвитку. Серед представників
бізнес кіл як ніколи популярним є впровадження со�
ціально відповідальних стратегій в якості ключової лан�
ки їх бізнес�моделі. Не в останню чергу цьому сприяла
політика ЄС, спрямована на поширення та стимулюван�
ня корпоративної соціальної відповідальності, а також
підвищена увага з боку суспільства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У науковій літературі питанням корпоративної соц�

іальної відповідальності приділяється дедалі більше ува�
ги. Дослідженням теоретичних та практичних аспектів
соціальної відповідальності компаній присвячені праці
як зарубіжних, так вітчизняних науковців, серед яких
Антошко Т.Р., Бєляєв Ж., Гирик О.С., Горохова Т.В., Гри�
цина Л.А., Денис О.Б., Елкінгтон Дж., Забрудський О.В.,
Керолл А., Колот А.М., Котлер Ф., Креймер М., Лазорен�
ко Л.В., Мозговий Я.І., Орлова Н.С., Петрашко Л.П., Пор�
тер М., Фрідман М. та ін.
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LEVEL AND TOOLS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE CONTEXT OF EUROPEAN
INTEGRATION

Стаття присвячена дослідженню рівня та інструментів корпоративної соціальної відповідальності в

євроінтеграційному полі. В роботі проаналізовано відповідність європейських підприємств міжнарод[

ним принципам корпоративної соціальної відповідальності. Розглянуто ряд національних та регіональ[

них програм, спрямованих на підтримку та розвиток соціальної відповідальності бізнесу. Значна увага

присвячена проектам, спрямованим на досягнення цілей соціально[відповідальної діяльності малими та

середніми підприємствами. В статті наведено заходи сприяння соціально[відповідальному інвестуван[

ню в країнах ЄС.

This paper explores the level and tools of corporate social responsibility in the context of European integration.

The paper analyzes the correspondence of European companies with international principles of corporate social

responsibility. A number of national and regional programs aimed at supporting the development of corporate

social responsibility are characterized. Considerable attention is devoted to projects aimed at achieving the

objectives of socially responsible activities by SMEs. The article contains measures to promote socially responsible

investment in the EU.
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ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Незважаючи на значні досягнення у вирішенні тео�
ретико�методологічних питань корпоративної соціаль�
ної відповідальності, ціла низка питань, пов'язаних без�
посередньо із вивченням європейського досвіду зали�
шаються недостатньо дослідженими і тому потребують
додаткового вивчення.

МЕТА СТАТТІ
Оцінити рівень та проаналізувати основні інструмен�

ти корпоративної соціальної відповідальності в євроін�
теграційному полі; розглянути національні та регіональ�
них програми, спрямовані на підтримку та розвиток соці�
альної відповідальності бізнесу, зокрема, проекти, спря�
мовані на досягнення цілей соціально�відповідальної
діяльності малими та середніми підприємствами; виок�
ремити основні заходи сприяння соціально�відповідаль�
ному інвестуванню в країнах ЄС.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Варто зазначити, що Європейська Комісія визначає

корпоративну соціальну відповідальність (КСВ) як
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"відповідальність підприємств за свій вплив на суспіль�
ство" ("Стратегія Європейського Союзу корпоративної
соціальної відповідальності на 2011—2014 рр.", 2011 р.
[1]).

Одним із пріоритетних завдань у сфері КСВ має ста�
ти наближення європейських підходів до глобальних з
метою досягнення міжнародних інтересів європейських
країн. Відповідно до цього підприємства ЄС мають на�
магатися дотримуватися та діяти в рамках визнаних
міжнародних принципів КСВ, а саме:

— Рекомендації ОЕСР для багатонаціональних
підприємств.

— 10 принципів Глобального договору ООН.
— Керівні принципи ООН з питань бізнесу та прав

людини.
— Тристороння декларація принципів стосовно ба�

гатонаціональних підприємств і соціальної політики
МОП.

— Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 "Керівниц�
тво з соціальної відповідальності".

Європейська Комісія здійснює моніторинг відпові�
дності європейських підприємств подібним міжнарод�
ним стандартам з КСВ. За результатами дослідження
2013 року, в якому взяли участь 200 випадковим чином
вибраних європейських компаній з чисельністю праців�
ників більше 1000, соціально відповідальна діяльність
згадується на офіційних сайтах 68 % компаній, при чому
40 % досліджуваних компаній використовують як
мінімум один інструмент міжнародних принципів КСВ
при розробці своїх стратегій [2].

З метою поширення позитивного досвіду впровад�
ження практик КСВ на рівні ЄС було впроваджено ряд
ініціатив, серед яких заснування в 2013 р. премії з КСВ
— European CSR Award. Одним з головних завдань кон�
курсу є виявлення кращих інноваційних проектів з вир�
ішення проблем сталого розвитку, які були б джерелом
натхнення для інших компаній. Партнерами компаній в
реалізації проектів виступають різноманітні громадські
організації та державні установи, рідше — університе�
ти.

Аналіз результатів премії показує, що з 63 проектів
переможців переважна більшість (45) спрямовано на
розвиток громад, на другому місці — екологія (29 про�
ектів), і замикає трійку найбільш популярних соціально
відповідальних тем — трудові практики (23). Серед пе�
реможців були представлені компанії з різних секторів
економіки, але, головним чином, це харчова промис�
ловість, роздрібна торгівля та сектор ІКТ. Кращою від
України в 2013 р. стала програма компанії Прикарпат�
тяобленерго "Стабільне електропостачання та збере�
ження біорізноманіття".

Прикладами екологічних проектів можна назвати
скорочення використання пестицидів (Іспанія), очищен�
ня берегів річок Румунії, скорочення вуглецевого сліду
в сільському господарстві (Італія), використання
органічних добрив для зменшення забруднення земель
Данії, скорочення CO

2
 в ланцюжку поставок (Австрія) і

т.д. Що стосується проектів в сфері освіти та підтримки
молоді, то 50 % з них спрямовані на навчання та працев�
лаштування молодих людей, наприклад, естонський
проект з розвитку підприємництва серед молоді. Крім
того, частина проектів охоплює різні соціальні питан�
ня, такі як безпека на дорогах (Польща).

В якості прикладів проектів, спрямованих на соці�
альну інтеграцію, створення можливостей працевлаш�
тування та розвитку підприємництва, варто зазначити
забезпечення виробничої практики для інвалідів (Чор�
ногорія), інноваційна система підбору персоналу серед
уразливих груп населення (Фінляндія), професійна
підготовка знедолених дітей (Чехія ) і т.д.

Серед інших проектів конкурсу мають місце і ті, що
пов'язані з допомогою в управлінні фінансами: програ�
ма з відкриття банківських рахунків для соціально ізо�
льованих верств населення (Австрія), управління кому�

нальними платежами боржників (Угорщина), еко�ефек�
тивність (енергозбереження, оптимізація використан�
ня води) сімей з низькими доходами (Франція) та ін.

Серед проектів категорії "Здоров'я, благополуччя і
забезпечення основних соціальних потреб" вартими ува�
ги є впровадження системи збору дощових вод (Греція),
додаток для мобільних телефонів, що дає можливість
збирати дані про стан здоров'я різних груп людей в краї�
нах, що розвиваються (Фінляндія), підвищення рівня
виживання новонароджених (Сербія) та ін. [3].

В Європейському союзі малі та середні підприємства
(МСП) становлять 99 % усіх підприємств та створюють
2/3 робочих місць у приватному секторі. При чому 9 із
10 з них є мікропідприємствами, тобто з чисельністю
працівників до 10 осіб.

Існують різноманітні бар'єри на шляху до впровад�
ження інструментів КСВ малими та середніми підприє�
мствами, основними серед яких є:

— Недостатнє розуміння принципів та стандартів
КСВ.

— Брак навичок або ресурсів для впровадження
КСВ.

— Впровадження заходів КСВ, але обмежене виз�
нання або звітування.

Важливою перешкодою для поширення КСВ серед
малих та середніх підприємств є їх недостатня поінфор�
мованість щодо потенційних вигод. Більшість країн ЄС
намагаються подолати прірву, наприклад, шляхом пуб�
лікації основної інформації з метою розповсюдження
її серед підприємців (як це роблять в Чехії). Дієвим
інструментом також є сприяння обміну знаннями між
дрібними підприємцями та експертами, в ролі яких час�
то виступають представники крупних компаній. Як було
підмічено в Бельгії та Греції, поширення інформації зго�
дом здійснюється за "ефектом доміно", коли представ�
ники малих та середніх компаній поширюють ідеї серед
інших представників своєї бізнес спільноти. У Великоб�
ританії створені спеціалізовані галузеві ради, які зай�
маються питаннями КСВ лише в рамках тієї чи іншої
галузі.

Деякі країни запровадили спеціальні навчальні про�
грами для представників малих та середніх підприємств
з метою вивчення ними вигод від соціально відповідаль�
ної діяльності. Серед питань, що входять до навчальних
програм можна виділити: реалізація практик КСВ, скла�
дання звітності та інформування громадськості (Кіпр),
впровадження міжнародних стандартів КСВ (Данія). В
Нідерландах практикується дистанційне навчання з пи�
тань КСВ.

На окрему увагу заслуговують програми, спрямо�
вані на підтримку МСП в досягненні цілей соціально
відповідальної діяльності, джерелом фінансування яких
виступає як ЄС, так і національні уряди. Додаткова
підтримка може включати фінансування або стимулю�
вання, а також підвищення обізнаності в залежності від
потреб компанії. Прикладом може слугувати досвід
Словаччини, що надає інформаційну підтримку щодо
імплементації заходів КСВ до загальної стратегії фірми.
Вцілому програми включають вивчення успішного дос�
віду впровадження малими та середніми підприємства�
ми КСВ (Польща, Німеччина); забезпечення фінансуван�
ня проектів; підтримка МСП в країнах, що розвивають�
ся, якщо вони є постійними постачальниками для місце�
вих компаній (Німеччина). У Франції багато ініціатив з
підтримки соціально відповідальної діяльності бізнесу,
таких як навчання, інформування, планування докумен�
тації реалізуються на місцевому рівні місцевими грома�
дами.

Інформаційна підтримка здійснюється в різних фор�
мах, але, наприклад, у Польщі все починається з пілот�
них проектів, навчальних програм для малих і середніх
підприємств та поширення знань про зростання конку�
рентоспроможності в результаті впровадження успіш�
них заходів в сфері КСВ.
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У Польщі МСП є слабо поінформованими щодо пе�
реваг та можливостей соціально відповідальної діяль�
ності. Саме тому в 2011 році була запущена швейцарсь�
ко�польська програма з розвитку КСВ "Підвищення
конкурентоспроможності регіону шляхом реалізації
заходів корпоративної соціальної відповідальності
(КСВ)". Проект спрямований на підтримку та підвищен�
ня конкурентоспроможності та інноваційності
польських МСП як в національному, так і в міжнарод�
ному масштабі за рахунок вдосконалення їх соціально�
го і екологічного впливу, а також покращення умов
праці. Реалізація програми здійснюється в три етапи:

1. Посилення інформування та нарощування потен�
ціалу за допомогою організації навчання, семінарів,
консультацій і стажування для малих і середніх підпри�
ємств, а також для регіональних органів влади, торго�
вельних майданчиків та неурядових організацій;

2. Реалізація пілотних програм близько в 160�ти ма�
лих і середніх підприємствах, які передбачали впровад�
ження заходів, що сприяли поліпшенню умов працев�
лаштування, соціальної активності і охорони навколиш�
нього середовища, зокрема, скорочення відходів або
використання відновлюваних джерел енергії;

3. Оцінювання ефективності пілотних програм, а та�
кож виявлення і поширення передового досвіду шляхом
публікацій та публічного обговорення результатів.

Очікується, що програма призведе до зростання
обізнаності підприємців у питаннях КСВ відповідно до
засад сталого розвитку, а також створення локальних
мереж КСВ та розвиток регіональної політики КСВ.

Міністерство праці та соціальних справ Німеччини та�
кож надає підтримку малим та середнім підприємствам. У
2010 році Міністерством була запущена трирічна програма
"Корпоративна соціальна відповідальність в малих і середніх
підприємствах" із загальним бюджетом в 36 млн євро, проф�
інансована Європейським соціальним фондом (ESF). КСВ
відповідно до програми вважається важливим джерелом
забезпечення довгострокової стійкості МСП і суспільства
в цілому. В рамках програми було реалізовано 73 проекти
КСВ, що охоплювали питання, пов'язані з робочим місцем,
навколишнім середовищем, ринком та суспільством.

В якості прикладу можна навести проект "Розвиток
персоналу в процесі взаємодії", який реалізовувався
підприємствами спільно з німецьким інститутом грома�
дянського суспільства 3Win. Мета проекту полягала в
підвищенні кваліфікації співробітників, формуванні
шляхом неформального навчання відповідних навичок,
таких як соціальні навички, робота в команді та ін.

У рамках проекту працівники були залучені до ро�
боти, що виходила за рамки звичного формального ро�
бочого середовища, на благо громадянського суспіль�
ства (в освітній, соціальній, екологічній та культурній
сферах). Тип роботи визначався з урахуванням можли�
востей та побажань окремого працівника, зокрема:

— завдання з "реального життя", які мають як інте�
лектуальну, так і емоційну складову;

— використання формальних навичок в нефор�
мальній обстановці;

— заохочення особистої відповідальності та неза�
лежності;

— стимулювання нової культури навчання, засно�
ваної на особистій відповідальності, яка сприяє пост�
ійному навчанню.

Прикладом подібного завдання може бути співро�
бітник, який на кілька тижнів розділяє своє робоче місце
з інвалідом для взаємної вигоди. Інший приклад — ко�
манда співробітників, які відремонтували дитячий садок
або сад біля лікарні.

Методологія проекту відрізняється від традиційних
і більше теоретичних підходів, так як працівники вико�
нували завдання в реальних умовах. Посилене почуття
відповідальності співробітників та вміння працювати у
складі команди забезпечить кращі можливості МСП в
довгостроковій перспективі [4].

За оцінками Європейської Комісії заходи сприяння
соціально�відповідальному інвестуванню (СВІ) в краї�
нах ЄС в цілому є доволі обмеженими. Тим не менше,
загальноприйнятими міжнародними підходами щодо
моніторингу, звітності, аналізу впливу і ризиків СВІ виз�
нано, зокрема, "Принципи Сантьяго" для фондів суве�
ренного добробуту (2008 р.); "Політика і Стандарти
діяльності з соціальної та екологічної стійкості" Міжна�
родної фінансової корпорації (2006 р.); Принципи відпо�
відального інвестування ООН (ПВІ ООН).

Серед європейських країн Франція була першою (і
поки єдиною), що на законодавчому рівні зобов'язала
інвестиційні фонди у своїх щорічних звітах показувати,
яким чином при формуванні інвестиційної політики були
враховані соціальні та екологічні аспекти, а також
управління якістю продукції [5]. Подібні законодавчі
ініціативи знаходяться на стадії розробки в Бельгії та
Чехії. Крім того, Бельгія розглядає можливість затвер�
дження мінімальних стандартів і критеріїв прозорості
у відповідності з міжнародними стандартами соціально
відповідального інвестування.

Франція вважає своїм обов'язком сприяти соціаль�
но�відповідальним інвестиціям з метою розвитку про�
мисловості країни і глобальної конкурентоспромож�
ності в післякризовий період. МСП відіграють важливу
роль у відновленні економіки, особлива увага при�
діляється підтримці соціальних та екологічно чистих
дрібних підприємств, а особливо тих, що працюють у
бідних міських і сільських районах.

З метою розвитку малих та середніх підприємств
французький уряд у 2012 р. відкрив новий інвестицій�
ний банк ВРІ, який на 50 % є державним, а 50% акцій
належить французькій компанії Caisse des Dеpots et des
Consignations (CDC). Банк працює за принципом "Єди�
ного офісу", куди за підтримкою можуть звернутися
представники МСП. Діяльність банку забезпечується за
рахунок державних коштів в обсязі 42 млрд євро. Його
основними завданнями є:

— розширення можливостей доступу до кредитів
для представників малих та середніх підприємств;

— підтримка підприємців на всіх етапах розвитку їх
бізнесу;

— допомога в розширенні ринку та розвитку екс�
портної діяльності;

— підтримка інноваційних проектів;
— сприяння переходу до енергоефективних та еко�

логічних технологій виробництва [6].
Першою спропобою систематизовано оцінити та

виміряти внесок КСВ у досягнення соціальних, еко�
номічних та екологічних цілей Європейського союзу
вважається запущений в 2010 р. проект IMPACT
Project ("Оцінка впливу та аналіз впровадження
КСВ"). До виконання дослідження Європейською ко�
місією були залучені 17 провідних організацій, серед
яких університети, бізнес�школи, дослідницькі інсти�
тути, групи експертів, учасники мережевих асоціацій.
Бюджет проекту склав 2,6 млн євро, координатором
та відповідальним за загальну наукову базу став
Інститут прикладної екології Oeko�Institut (Німеччи�
на) [7].

Згідно із дослідженням основними мотивуючими
чинниками соціально відповідальної діяльності є: для
великих компаній — фінансовий фактор, технологічна
конкуренція, обов'язкова звітність, тиск з боку неуря�
дових організацій та ЗМІ; для МСП — особистісні пе�
реконання, тиск з боку неурядових організацій та ЗМІ,
реагування зацікавлених сторін на КСВ підприємств.
Іншими словами більш соціально відповідальними є ті
МСП, які мають відповідні ціннісні установки, аніж ті,
що здійснюють соціально відповідальну діяльність під
впливом інших факторів. У випадку великих компаній,
то більш соціально активними будуть ті компанії, для
яких така діяльність, насамперед, буде мати позитив�
ний вплив на фінансові результати.
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У ході дослідження було виявлено, що на сьогоднішній
день більшість компаній хоч і різною мірою, але сприяють
вирішенню соціальних та екологічних проблем. Подібні
заходи КСВ в основному призводять лише до незначних
змін з точки зору підвищення ефективності діяльності ком�
панії та покращення наслідків її впливу на суспільство та
навколишнє середовище, але цього недостатньо, щоб спри�
яти системним змінам. Варто зазначити, що практично
відсутнє систематичне оцінювання заходів КСВ та управ�
ління соціально відповідальною діяльністю. В зв'язку з цим,
в дослідженні пропонується запровадити єдину концеп�
цію оцінки та управління корпоративним впливом —
Corporate Impact Assessment & Management (CIAM), яка
поєднає в собі відпрацьовані механізми відомих систем
управління (наприклад, система управління якістю, сис�
тема управління навчанням та ін.) і нові елементи, спец�
іально призначені для управління та оцінки корпоратив�
ного впливу на суспільство та навколишнє середовище.
Концепція охоплює дві складові:

— оцінка корпоративного впливу (Corporate Impact
Assessment) — виявлення та вимірювання зовнішнього
впливу компанії на суспільство, в тому числі на навко�
лишнє середовище, дотримання прав людини, соціаль�
ного та економічного впливу.

— управління корпоративним впливом (Corporate
Impact Management) — реалізація активних стратегій
діяльності компанії, спрямованих на забезпечення по�
зитивного впливу прийнятих рішень на суспільство та
навколишнє середовище за умови одночасного запобі�
гання та пом'якшення негативних наслідків.

Очікується, що концепція буде позитивно сприйня�
та керівниками підприємств, адже вона грунтується на
оцінці ряду кількісних показників, та її можна інтегру�
вати до існуючих систем управління. Розробка даної
концепції є яскравим прикладом політики ЄС в сфері
підтримки та розвитку приватного сектору через роз�
робку і поширення нових методів та інструментів управ�
ління підприємтвом.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
У ході проведеного дослідження було з'ясовано, що

на сьогоднішній день більшість європейських компаній
хоч і різною мірою, але сприяють вирішенню соціаль�
них та екологічних проблем. За дослідженням Євро�
пейської комісії 40 % компаній використовують як
мінімум один інструмент міжнародних принципів КСВ
при розробці своїх стратегій.

З метою поширення позитивного досвіду впровад�
ження практик КСВ на рівні ЄС було впроваджено ряд
ініціатив, серед яких заснування в 2013 р. премії з КСВ
— European CSR Award. Одним з головних завдань кон�
курсу є виявлення кращих інноваційних проектів з вир�
ішення проблем сталого розвитку, які були б джерелом
натхнення для інших компаній.

На окрему увагу заслуговують програми, спрямо�
вані на підтримку МСП в досягненні цілей соціально
відповідальної діяльності, джерелом фінансування яких
виступає як ЄС, так і національні уряди. Додаткова
підтримка може включати фінансування або стимулю�
вання, а також підвищення обізнаності в залежності від
потреб компанії. Прикладом можуть слугувати швей�
царсько�польська програма "Підвищення конкурентос�
проможності регіону шляхом реалізації заходів корпо�
ративної соціальної відповідальності"; проект "Розви�
ток персоналу в процесі взаємодії", який реалізовував�
ся підприємствами спільно з німецьким інститутом гро�
мадянського суспільства 3Win; німецька програма за
участі Європейського соціального фонду (ESF) "Корпо�
ративна соціальна відповідальність в малих і середніх
підприємствах" із загальним бюджетом в 36 млн євро.

Грунтовне дослідження європейських програм, спря�
мованих на підтримку корпоративної соціальної відпо�
відальності, надасть теоретико�методологічне підгрунтя
для запровадження подібних програм в Україні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Страхування в економічно розвинених країнах

відіграє значну роль у галузі забезпечення фінансової
та соціальної стабільності національної економіки і за�
лучення додаткових інвестиційних ресурсів. Значну роль
у діяльності страхової компанії займає інвестування
наявних у її розпорядженні коштів, оскільки страхови�
ки володіють значними інвестиційними ресурсами, у
вигляді страхових резервів.

УДК 368

Д. С. Нестерова,
аспірант кафедри страхування та ризик;менеджменту,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО

ПОРТФЕЛЯ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

D. Nesterova,

postgraduate student of the Department of Insurance and risk[management,

Taras Shevchenko National University of Kyiv

WAYS TO OPTIMIZE THE INVESTMENT PORTFOLIO OF THE INSURANCE COMPANY

У статті визначено мету оптимізації інвестиційного портфеля страхової компанії. Досліджено загальні

обмеження для страхової компанії, дотримання яких є необхідною умовою у процесі здійснення інвести[

ційної діяльності страховика. Визначено, що критерієм відбору активів до інвестиційного портфеля є

можливість дотримання усіх принципів інвестиційної діяльності страховика — диверсифікації, повер[

нення, прибутковості та ліквідності. З метою оптимізації інвестиційного портфеля проаналізовано струк[

туру інвестиційного портфеля страхової компанії на страховому ринку України. Визначено шляхи опти[

мізації інвестиційної діяльності страхової компанії з урахуванням встановлених державою обмежень щодо

диверсифікації її активів. Відповідно до зазначених умов, розроблено оптимізований інвестиційний пор[

тфель для даної страхової компанії, що включає такі напрями інвестування коштів, як банківські депози[

ти, цінні папери, що емітуються державою, нерухомість, акції, облігації підприємств та банківські мета[

ли.

The article defines the purpose of optimization of the investment portfolio of the insurance company. General

restrictions for the insurance company, compliance with which is a requirement in the investment activities of

the insurer are studied. Determined that criterion for selection of assets to the investment portfolio is the ability

to comply with all principles of investment activity of insurer — diversification return, profitability and liquidity.

In the article in order to optimize the investment portfolio, the structure of the investment portfolio of the insurance

company in the insurance market of Ukraine is analyzed. The ways of optimization of investment activity of

insurance company that considering limits established by the state to diversify its assets are determined. Under

these conditions, the optimized investment portfolio of insurance companies is constructed. This investment

portfolio includes the following areas of investment funds as bank deposits, securities that are issued by the

state, real estate, shares, corporate bonds and bank metals.
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Вирішальною умовою успішного функціонування
страхових організацій є постійне підтримання їх фінан�
сової стійкості, що передбачає більш жорсткий конт�
роль за розміром власного капіталу і розробку форма�
лізованих підходів до управління інвестиційною діяль�
ністю.

При цьому в Україні страховики, маючи значні інве�
стиційні ресурси, отримують вкрай низький інвестицій�
ний дохід. Це пояснюється незбалансованістю їх інвес�
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тиційного портфеля та неоптимальним його розподілом.
Визнаючи тісний взаємозв'язок між інвестиційною та
страховою діяльністю, "вторинність" інвестиційної
діяльності по відношенню до страхової на страховому
ринку України та враховуючи чітко регламентований
характер державного регулювання інвестиційної діяль�
ності вітчизняних страхових організацій, вважаємо за
необхідне визначити шляхи оптимізації інвестиційного
портфеля з метою збільшення рентабельності інвестицій
страховика.

Складна економічна ситуація в Україні, дефіцит
фінансових ресурсів та інфляція вимагає змін у процесі
розміщення тимчасово�вільних грошових коштів, які
акумулюють страхові організації. Ефективне формуван�
ня інвестиційного портфеля дозволить істотно підвищи�
ти якісний рівень страхового бізнесу в Україні. Тому
проблема оптимізації та збалансованості інвестиційно�
го портфеля страховика, що враховує всю специфіку
його страхової діяльності, як на мікрорівні, так і на мак�
рорівні, є дуже важливою та потребує подальшого до�
слідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження проблеми формування інвестиційно�

го портфеля цінних паперів було проведено в працях
таких західних економістів, як Дж. М. Кейнса, Г. Мар�
ковітца, П. Хейне та ін. Свій внесок у розробку окремих
аспектів оптимізації портфельного інвестування внесли
також такі учені, як: У. Шарп, Дж. Літнер, Дж. Гітман.

Теоретичні аспекти інвестиційної діяльності та про�
блеми формування інвестиційного портфеля страхової
компанії розглядалися в працях таких відомих вітчиз�
няних та зарубіжних вчених, як: Бланк І.А., Базиле�
вич В.Д., Василенко А.В., Зарубін В.С., Клапків М.С., Ор�
ланюк�Маліцька Л.А., Пікус Р.В., Супрун А.А., Ткачен�
ко Н.В. та ін. дослідники.

Незважаючи на значний внесок вітчизняних та за�
рубіжних авторів, слід зазначити необхідність подаль�
шого вивчення теоретичних і практичних аспектів
здійснення інвестиційної діяльності страхових органі�
зацій, зокрема у питанні оптимізації інвестиційної діяль�
ності страхової компанії на основі формування збалан�
сованого інвестиційного портфеля в страхових компа�
ніях України. Це визначило мету і завдання даного до�
слідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета даного дослідження полягає у визначенні

шляхів оптимізації інвестиційного портфеля страхової
компанії, що забезпечать підвищення рівня фінансової
надійності компанії та ефективності інвестиційної діяль�
ності страховика, а також сприятимуть задоволенню
потреб вітчизняного фінансового ринку в інвестиційних
ресурсах.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішен�
ня наступних завдань: дослідити структуру інвестиц�
ійного портфеля страхової компанії на страховому
ринку України; обгрунтувати практичні рекомендації
та пропозиції, спрямовані на оптимізацію інвестиц�
ійної діяльності страхової компанії; сформувати оп�
тимальний інвестиційний портфель страхової ком�
панії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Вивчення теорії формування і управління інвести�
ційним портфелем та її застосування на практиці
свідчить про те, що традиційний підхід до управління
інвестиційним портфелем акціонерного товариства, не
можна повністю перенести на страхову компанію, так
як необхідно враховувати специфіку страхової спра�
ви.

На сьогодні, з урахуванням складної економічної
ситуації в Україні, питання вибору інвестиційної по�

літики, формування ефективного інвестиційного порт�
феля стали для вітчизняних страхових компаній таки�
ми ж важливими, як і формування страхового портфе�
ля, бо вони у сукупності визначають ринкове станови�
ще страховика.

Інвестиційний портфель страхової компанії фор�
мується з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів.
Портфель оцінюється за критеріями прибутковості,
ліквідності і ризику.

Якщо фактична ефективність інвестиційного порт�
феля страховика виявиться нижче розрахункової, це
може означати, що:

а) інвестиційні інструменти були неправильно оці�
нені за критеріями прибутковості, ризику і ліквідності.
У цьому випадку має бути прийняте рішення про кори�
гування інвестиційного портфеля. Коригування інвес�
тиційного портфеля відбувається шляхом підбору інших
інструментів, у які реінвестується капітал;

б) на момент прийняття рішення, відбір інвести�
ційних інструментів до інвестиційного портфеля був
обумовлений зовнішніми і внутрішніми чинниками,
які змінилися. У даному випадку повинна бути пере�
глянута інвестиційна стратегія страхової компанії,
яка більшою мірою буде враховувати зовнішнє
інвестиційне середовище і внутрішній стан компанії
[3, c. 60].

Мета оптимізації інвестиційного портфеля страхо�
вої компанії — отримання максимального інвестицій�
ного доходу за умови дотримання загальних для всіх
учасників фінансового ринку обмежень:

1) обмеження у використанні фінансових інстру�
ментів;

2) державне регулювання та контроль за процесом
розміщення активів;

3) необхідність обгрунтованого розміщення власних
вільних засобів з урахуванням фінансового стану інве�
стора (особливо в частині мінімального розміру статут�
ного капіталу);

4) особливості структури зобов'язань операційно�
го портфеля;

5) необхідність мати певний обсяг високоліквідних
активів з метою виконання зобов'язань компанії, ризи�
ки яких погано піддаються кількісній оцінці;

6) досвід роботи актуаріїв і менеджерів інвестицій�
но�аналітичного відділу з метою забезпечити достатній
рівень безпечності інвестиційного портфеля страхови�
ка [4, c. 274].

Прогнозний інвестиційний портфель в страхових
організаціях складається з різних інструментів, що
відрізняються за рівнем прибутковості та ризикованості.
Критерієм відбору активів до інвестиційного портфеля
є можливість дотримання усіх принципів інвестиційної
діяльності страховика у разі інвестування даного акти�
ву — диверсифікації, повернення, прибутковості та
ліквідності.

Як приклад з метою оптимізації інвестиційного пор�
тфеля було обрано страхову компанію ПрАТ "Теком�
життя", що входить у ТОП�15 лідерів страхових ком�
паній у сфері страхування життя на страховому ринку
України [1].

У ході дослідження структури інвестиційного пор�
тфеля вітчизняних страхових компаній було виявлено,
що страхова компанія "Теком�Життя" дотримується
помірно�консервативної інвестиційної стратегії, а
ефективність інвестиційної діяльності даної страхової
компанії впродовж 2012—2014 рр. була приблизно 8%.
При цьому дана страхова компанія має досить висо�
кий рівень інвестиційного потенціалу впродовж 2012—
2014 рр. у порівнянні зі страховими компаніями ліде�
рами на вітчизняному страховому ринку життя. Рівень
інвестиційного потенціалу компанії коливається в ме�
жах 85—90%. Отже, можна стверджувати, що страхо�
ва компанія у повній мірі не реалізує власний інвести�
ційний потенціал, а інвестиційна діяльність для даної
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компанії носить скоріше допоміжний характер і основ�
ний дохід вона отримує виключно від страхових опе�
рацій [7].

Проте можна зазначити, що потенційно високий
рівень прибутковості інвестицій має суттєве комер�
ційне значення для компаній зі страхування життя.
Ефективна інвестиційна діяльність сприятиме засто�
совуванню більш низьких страхових тарифів, також
прибутковість інвестицій сприяє покращенню фінан�
сового результату і вибору правильної, високопри�
буткової інвестиційної стратегії, яка прямо вплине
на безпеку страхувальників (виконання гарантова�
них зобов'язань страхової компанії, забезпечення
заявленої або очікуваної страхувальниками прибут�
ковості).

Структура інвестиційного портфеля ПрАТ "Те�
ком�Життя" свідчить, що основна його частка при�
падає на банківські депозити, які не приносять на�
лежного рівня інвестиційного доходу та з урахуван�
ням сучасного стану банківського сектору України
є досить ризикованими. Це свідчить, що структура
інвестиційного портфеля страхової компанії є недо�
статньо диверсифікованою. Крім того, грошові кош�
ти розміщуються, в основному, в національній ва�
люті, що створює певний валютний ризик. В умовах
нестабільності на вітчизняному фінансовому ринку
компанія піддається ризику невиконання зобов'я�
зань з боку контрагентів — представників бан�
ківського сектора.

Страхова компанія "Теком�Життя" абсолютно не
розміщує свої кошти у такі напрями інвестування як
цінні папери, що емітуються державою, інвестиції в еко�
номіку України за напрямами, визначеними Кабінетом
Міністрів України та банківські метали [7].

Нехарактерним для вітчизняних страхових компаній
у сфері страхування життя є саме не використання стра�
ховою компанією "Теком�Життя" облігацій внутрішньої
державної позики (ОВДП) з метою інвестування, вра�
ховуючи, що за 2013—2014 р. ОВДП показують стабіль�
но високий рівень доходності та є високонадійними
фінансовими інструментами. Також можна зазначити,
що державні боргові цінні папери є одним з основних
напрямів інвестування коштів і у європейських країнах,
а тому варто переглянути структуру інвестиційного пор�
тфеля страхової компанії "Теком�Життя" з метою її
оптимізації [5, c. 10].

Також, можна зазначити, що оскільки компанія за
рівнем інвестиційного потенціалу має перспективи
підвищення власного рейтингу на страховому ринку
України, то у разі оптимізації інвестиційного портфе�
ля, вона зможе проводити політику зниження страхо�
вих тарифів, що забезпечить даній страховій компанії
суттєву конкурентну перевагу, а також дозволить ком�
панії досягти своєї стратегічної мети — увійти у ТОП�
10 лідерів найбільших вітчизняних страховиків у сфері
страхування життя. При цьому страхова компанія "Те�
ком�Життя" матиме достатній рівень платоспромож�
ності та надійності.

Оскільки основним засобом підвищення ефектив�
ності інвестиційної діяльності страхової компанії є оп�
тимізація інвестиційної діяльності за рахунок забезпе�
чення збалансованості інвестиційного портфеля, тому
було запропоновано варіант оптимізації інвестиційно�
го портфеля даного страховика.

Слід зазначити, що страхова компанія може стати
повноцінним інституційним інвестором у тому випадку,
якщо у інвестиційній діяльності компанії буде викорис�
товуватися більше ринкових інструментів, таких як цінні
папери промислових компаній і підприємств, неру�
хомість, бо в цьому випадку буде безпосередньо фінан�
суватися реальний сектор економіки [6].

Згідно зі запропонованим оптимізованим інвести�
ційним портфелем, по�перше, було прийнято рішен�
ня про зменшення частки банківських депозитів до
35%, оскільки, як вже зазначалося, вище вони не за�
безпечують належного рівня інвестиційного доходу,
а також у зв'язку зі складною фінансовою ситуацією
на вітчизняному ринку відбувається процес ліквідації
та банкрутства ненадійних банків та анулювання
ліцензій комерційних банків, то це ставить під сумнів
ліквідність та збереження вкладених коштів страхо�
вої компанії.

Частку акцій було прийнято рішення несуттєво
збільшити до 11%, оскільки даний фінансовий інстру�
мент є досить прибутковим, але у зв'язку з нестабіль�
ністю на вітчизняному фондовому ринку та з метою
мінімізації ризику будуть купуватися, переважно
акції першого ешелону, оскільки вони найбільш
ліквідні та надійні. Необхідно також інвестувати кош�
ти не у промислові підприємства, що розташовані на
Сході країни, а у підприємства Центральної та Захід�
ної України.

Таблиця 1. Структура інвестиційного портфеля СК "Теком@Життя" за 2014 р.

Джерело: складено автором на основі [7].

Таблиця 2. Структура оптимізованого інвестиційного портфеля
СК "Теком@Життя"

Джерело: розроблено автором.
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Також слід зменшити частку боргових цінних па�
перів, оскільки навіть вітчизняні підприємства як із
вищим кредитним рейтингом міжнародних рейтинго�
вих агентств (Moody's, S&P, Fitch), так і з нижчим рей�
тингом, але які є компаніями�емітентами з високою
капіталізацією і надійністю мають певні проблеми з
розміщенням власних облігацій на вітчизняному фон�
довому ринку. Тому даний напрям інвестування
коштів має тенденцію до зниження рівня прибутко�
вості.

При виборі оптимальної частки облігацій підпри�
ємств, було вирішено врахувати середні дані по
структурі інвестиційного портфеля страховиків на
вітчизняному страховому ринку і їх частка склала
3%.

Частку нерухомості у інвестиційному портфелі
страхової компаній вирішено не змінювати, оскільки
даний інструмент у сучасних умовах є недостатньо
ліквідним, тому процес виведення даного напряму з
інвестиційного портфеля може зайняти досить трива�
лий час та стати збитковим. Проте з урахуванням кур�
су долара та здешевленням гривні, поки що неру�
хомість залишається прибутковим напрямом інвесту�
вання коштів [2].

У структурі оптимізованого інвестиційного порт�
феля запропоновано використати такі напрями інве�
стування коштів як банківські метали та цінні папери,
що емітуються державою. Банківські метали, а саме:
золото та платина, у 2013—2014 р. мали позитивне
значення середньо очікуваної прибутковості. Але зва�
жаючи на те, що даний актив є, швидше спекулятив�
ним та існують значні ризики, частка банківських ме�
талів складатиме 5% у структурі інвестиційного пор�
тфеля. При цьому частка ОВДП у структурі оптимі�
зованого портфеля буде 36%. Таку значну частку
ОВДП у структурі інвестиційного портфеля можна
пояснити тим, що у 2014 році середньозважена до�
ходність розміщення ОВДП як на первинному, так і
на вторинному ринку постійно зростала. При цьому
цінні папери, що емітуються державою є найбільш
надійними інструментами інвестування коштів, а з
урахуванням сучасної ситуації на фінансовому рин�
ку України, дана характеристика стає вкрай важли�
вою. Таким чином, збільшення державних боргових
цінним паперів у структурі інвестиційного портфеля
відповідатиме тенденціям на європейському страхо�
вому ринку.

Даний оптимізований інвестиційний портфель має
ознаки поверненості, прибутковості і ліквідності, сфор�
мований методом диверсифікації і відповідає законодав�
чим вимогам, що регулюють перелік активів, прийнятих
у покриття власних коштів і резервів страхових органі�
зацій.

Оцінка прогнозного інвестиційного портфеля стра�
хових організацій показує, що в сучасних умовах стра�
ховим компаніям можна рекомендувати дотримувати�
ся консервативної інвестиційної стратегії

ВИСНОВКИ
Виходячи з особливостей формування інвестиційно�

го портфеля страхових компаній, а також методів, прин�
ципів і способів портфельного інвестування, було ви�
значено шляхи оптимізації інвестиційного портфеля
страховика, сформовано оптимізований інвестиційний
портфель страхової компанії України з урахуванням не
тільки особливостей діяльності даної страхової ком�
панії, але і відповідних обмежень, пов'язаних з регулю�
ванням розміщення активів, прийнятих у покриття стра�
хових резервів.

Запропонована структура інвестиційного портфе�
ля страхової компанії не розглядається як єдино
можлива, оскільки фінансовий ринок дуже динамічний,
а інвестиційний потенціал не є статичною величиною.
Запропонована структура портфеля ефективна при

конкретних умовах на певному часовому інтервалі.
Тобто завдання оптимізації портфеля інвестицій стра�
ховою компанією повинно вирішуватися постійно. Це
означає, що управління інвестиційним портфелем
організації має грунтуватися на систематичному мон�
іторингу ситуації, оптимізації та диверсифікації струк�
тури портфеля.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Обраний Україною шлях до євроінтеграції та посилен�

ня інноваційної спрямованості розвитку економіки вимагає
нагального розв'язання проблеми оновлення основних за�
собів. Згідно з офіційними даними Державного комітету
статистики України за 2012 р. ступінь зносу основних
фондів становив 76,7%; при цьому в галузі транспорту і
зв'язку він перевищував навіть середньо�країнний рівень,
досягши відмітки 96,0%. Одним з інструментів інвестуван�
ня в оновлення основних фондів є фінансовий лізинг, роз�
виток якого в Україні є необхідною умовою модернізації
вітчизняної економіки. Як фінансова послуга, фінансовий
лізинг сьогодні виступає одним із факторів зростання кон�
курентоспроможності вітчизняних підприємств, покращен�
ня якості послуг, підвищення ефективності виробництва і,
як наслідок, зміцнення позицій на вітчизняному та світово�
му ринках, тому необхідно визначити переваги та недоліки
фінансового лізингу в порівнянні з іншими видами фінан�
сування, а також дослідити проблеми та перспективи роз�
витку ринку лізингових послуг в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню фінансового лізингу як інструменту

фінансування оновлення основних засобів підприємств
присвячені праці вітчизняних вчених�економістів Внуко�
вої Н.М., Купалової Г.І., Наконечного В.Б., Нуменкової С.В.,
Шелудько М.В.
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FINANCIAL LEASING AS A FINANCING SOURCE FOR THE DEVELOPMENT OF UKRAINE'S
ENTERPRISES

У статті розглянуто сучасний стан, проблеми та перспективи функціонування та розвитку фінансо[

вого лізингу в Україні. Розкрито сутність поняття "фінансування" та "фінансовий лізинг". Автором ви[

значені переваги та недоліки фінансового лізингу шляхом використання порівняльної характеристики

угоди фінансового лізингу, позики та купівлі обладнання за власні кошти підприємства з точки зору теорії

дисконтованих витрат. Розкрито переваги та недоліки фінансового лізингу як джерела фінансування

розвитку підприємств України. Доведено, що фінансовий лізинг є потужним методом фінансування інве[

стиційної діяльності підприємств.

The current state, problems and prospects of the development and operation of financial leasing in Ukraine

were considered in the paper. The essence of the concept of "funding" and "financial leasing" are revealed. The

advantages and disadvantages of the financial leasing were identified by comparing a finance leasing agreement,

loans and purchase of equipment using own assets from the point of view of the theory of discounted costs. The

advantages and disadvantages of the financial leasing as a finance source of the development of Ukraine's

enterprises were revealed. The financial leasing proved to be a powerful method of financing business investment

activity.

Ключові слова: фінансовий лізинг, фінансування, лізингодавець, лізингоодержувач, лізинговий платіж, пе�
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З числа зарубіжних фахівців, які розглядали вказані
питання необхідно назвати Адамса Дж.Н., Газмана В.Д.,
Гехта Л.І., Головніну Л.А., Кабатову О.В., Карпа М.В., Ле�
щенко М.І., Прилуцького Л.Н., Сміта Дж. В., Уолтерса Дж.,
Чекмарьову Е.Н, Шабаліна Е.М., Шпіттлера Х.Й.

Незважаючи на зростання інтересу до теми фінансово�
го лізингу серед вітчизняних науковців, в Україні ще недо�
статньо проведено досліджень щодо використання фінан�
сового лізингу як активного інструменту фінансування інве�
стиційної діяльності підприємств. Відсутні практичні напра�
цювання щодо доцільності застосування на підприємствах
фінансового лізингу, в порівнянні з іншими джерелами
фінансування.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення переваг фінансового лізин�

гу як альтернативного джерела фінансування розвитку
підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин дедалі
вагомішого значення набуває саме управління фінансовим
забезпеченням діяльності підприємства, оскільки фінансові
ресурси є базисом, без якого неможливе функціонування й
подальший розвиток підприємства. Від повноти та структу�
ри джерел фінансового забезпечення безпосередньо зале�
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жить його діяльність в умовах ринкової еконо�
міки підприємств будь�якої форми власності,
організаційно�правового статусу і галузевої
спрямованості.

Фінансування підприємств — це сукупність
форм і методів, принципів і умов фінансового
забезпечення простого і розширеного відтво�
рення. Під фінансуванням розуміється процес
утворення грошових коштів або в більш широ�
кому плані — процес утворення капіталу фірми
у всіх його формах. Поняття "фінансування"
досить тісно пов'язано з поняттям "інвестуван�
ня", якщо фінансування — це отримання гро�
шових коштів, то інвестування — це їх викори�
стання. Обидва поняття взаємопов'язані, однак
перше передує другому. Фірмі неможливо пла�
нувати будь�які інвестиції, не маючи джерел
фінансування. Разом з тим отримання фінан�
сових коштів фірми відбувається, як правило,
з урахуванням плану їх використання [5].

При виборі джерел фінансування діяль�
ності підприємства необхідно вирішити п'ять
основних завдань [5]:

— визначити потреби в коротко� і довгос�
троковому капіталі;

— виявити можливі зміни в складі активів і капіталу з
метою визначення їх оптимального складу і структури;

— забезпечити постійну платоспроможність і, отже,
фінансову стійкість;

— з максимальним прибутком використовувати власні і
позикові кошти;

— знизити витрати на фінансування господарської
діяльності.

Джерела фінансування підприємства ділять на
внутрішні (власний капітал) і зовнішні (позиковий і залуче�
ний капітал). Внутрішнє фінансування передбачає викори�
стання власних коштів і насамперед — чистого прибутку та
амортизаційних відрахувань. Розрізняють активне і неак�
тивне (приховане) самофінансування. У випадку активного
самофінансування єдиним джерелом покриття потреб
підприємства служить прибуток, якого повинно вистачити
для сплати податків в бюджетну систему, відсотків за кре�
дит, відсотків і дивідендів по цінних паперів емітента, роз�
ширення основних фондів і нематеріальних активів, попов�
нення оборотних коштів, виконання соціальних програм.

Джерелами прихованого фінансування виступають: чи�
стий оборотний капітал (різниця між оборотними актива�
ми і короткостроковими пасивами); оціночні резерви; до�
ходи майбутніх періодів; залишки фондів споживання; про�
строчена заборгованість постачальникам і ін.

Рівень самофінансування підприємства залежить не
тільки від його внутрішніх можливостей, а й від зовнішньо�
го середовища (податкової, амортизаційної, бюджетної,
митної та грошово�кредитної політики держави).

Зовнішнє фінансування передбачає використання
коштів держави, фінансово�кредитних організацій, нефінан�
сових компаній і громадян. Крім того, воно передбачає ви�
користання грошових ресурсів засновників підприємства.
Основні форми зовнішнього фінансування — це емісія
цінних паперів, залучення банківських кредитів, викорис�
тання комерційного кредиту, продаж паїв банкам або іншим
підприємницьким структурам, отримання безоплатної
фінансової допомоги та ін. [9].

У межах даного дослідження нас цікавить саме фінан�
совий лізинг як джерело фінансування розвитку під�
приємств, тому звернемося з метою трактування його сут�
ності до Податкового кодексу України: фінансовий лізинг
— це господарська операція, що здійснюється фізичною або
юридичною особою і передбачає передачу орендарю май�
на, яке є основним засобом згідно з Податковим Кодексом
і придбане або виготовлене орендодавцем, а також усіх ри�
зиків та винагород, пов'язаних з правом користування та
володіння об'єктом лізингу [8].

У цьому ж кодексі наводяться умови, наявність однієї з
яких є необхідною для того, щоб угода оренди вважалася
фінансовим лізингом, зокрема:

— об'єкт лізингу передається на строк, протягом якого
амортизується не менш як 75 % його первинної вартості, а
орендар зобов'язаний на підставі лізингового договору та
протягом строку його дії придбати об'єкт лізингу з наступ�
ним переходом права власності від орендодавця до оренда�
ря за ціною, визначеною у такому лізинговому договорі;

— балансова (залишкова) вартість об'єкта лізингу на мо�
мент закінчення дії лізингового договору становить не більш
як 25 % первісної вартості ціни такого об'єкта лізингу;

— сума лізингових платежів з початку строку оренди
дорівнює первісній вартості об'єкта лізингу або перевищує
її;

— майно, що передається у фінансовий лізинг, виготов�
лене за замовленням лізингоотримувача (орендаря) та після
закінчення дії лізингового договору не може бути викорис�
таним іншими особами, крім лізингоотримувача (орендаря),
виходячи з його технологічних та якісних характеристик [1].

Для України відносини фінансового лізингу є порівня�
но новим явищем. Вони знаходяться в стадії становлення та
носять складний, суперечливий характер. У національній
економіці частка лізингу в загальному обсязі інвестицій не
перевищує 3 — 5%, у той час як у США — 50%, в Європі —
40%, в Азії — 80%, у Росії — 9 — 15% [6].

В Україні нині фінансовий лізинг застосовується в не�
значних масштабах. Станом на 30.09.2014 в Україні зареє�
стровано 264 лізингодавців, але фактично з них працюють
на ринку лізингових послуг не більше 20. Протягом 9 місяців
2014 року фінансовими компаніями та юридичними особа�
ми, які не мають статусу фінансових установ, але можуть
згідно із законодавством надавати фінансові послуги, ук�
ладено 6518 договорів фінансового лізингу на суму 5451,0
млн грн. Вартість об'єктів лізингу, що є предметом договорів,
становить 4306,3 млн грн.. Вартість чинних договорів фінан�
сового лізингу станом на 30.09.2014 становить 57,2 млрд грн.
[7].

За підсумками 9 місяців 2014 року спостерігається змен�
шення кількості договорів фінансового лізингу на 20,2%
(1654 одиниці) порівняно з відповідним періодом поперед�
нього року. При цьому, вартість договорів фінансового
лізингу зменшилась на 81,7% (на 24342,9 млн грн.) [7].

Динаміка вартості договорів, укладених протягом
9 місяців 2012 — 9 місяців 2014 рр., та договорів, чинних на
кінець кожного звітного періоду, наведена на рисунку 1.

Станом на 30.09.2014 спостерігається тенденція змен�
шення частки довгострокових договорів лізингу. Договори
термін дії яких більше 5 або дорівнює 10 рокам порівняно з
аналогічним періодом минулого року зменшились на 47,7%
(14321,7 млн грн.), договори з терміном дії більше 10 років
показали падіння на 35,9% (427,9 млн грн.) [7].

За підсумками 9 місяців 2014 року найбільшими спожи�
вачами лізингових послуг є [7]:

— транспортна галузь, вартість договорів становить
37275,2 млн грн., (станом на 30.06.2013 — 49 208,9 млн грн.,
зменшення на 24,3% (11 933,7 млн грн.));

— сільське господарство, вартість договорів становить
9 971,1 млн грн. (станом на 30.06.2013 — 8 184,2 млн грн.,
ріст на 21,8% (1786,9 млн грн.));

— будівництво, вартість договорів становить 2090,2 млн
грн. (станом на 30.06.2013 — 1 564,9 млн грн., збільшення на
33,6% (525,3 млн грн.));

— сфера послуг, вартість договорів становить 1229,3 млн
грн. (станом на 30.06.2013 — 1 274,7 млн грн., зменшення на
3,6% (45,4 млн грн.));
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Рис. 1. Динаміка надання послуг фінансового лізингу
за 9 місяців 2012 — 9 місяців 2014 рр.

Джерело: побудовано на основі даних [7].
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— харчова промисловість, вартість договорів становить
1119,0 млн грн. (станом на 30.06.2013 — 330,6 млн грн., ріст
в 3,4 рази (788,4 млн грн.));

 — добувна промисловість, вартість договорів становить
955,2 млн грн. (станом на 30.06.2013 — 3 877,5 млн грн., змен�
шення на 75,4% (2922,3 млн грн.)).

Вартісний розподіл лізингових платежів у 2 кварталі
2014 року зображений на рисунку 2. Спостерігається тен�
денція до зменшення суми, що відшкодовує частину вартості
предмета лізингу та збільшення комісій, винагороди лізин�
годавцю та інших витрат, передбачених договором. Що
свідчить про погіршення умов лізингового фінансування,
спричинене нестабільною економічною ситуацією в країні.

Україна має досить високий потенціал для розвитку
ринку фінансового лізингу, але існують деякі фактори, що
стримують його розвиток в Україні. Серед основних пере�
шкод слід виділити: брак стартового капіталу у лізингових
компаній; недостатня фінансова стійкість лізингодавців;
слабкий розвиток інфраструктури ринку; незацікавленість
банків у довгостроковому кредитуванні лізингових угод;
відсутність стимулів та необізнаність суб'єктів господарю�
вання у застосуванні лізингу; виражена тенденцію вітчиз�
няного лізингового ринку до залежності від імпорту; недо�
сконалість правового регулювання: відсутність державної
зацікавленості та її підтримки у формуванні розвинутого
ринку лізингових послуг; відсутність податкових пільг, у
тому числі для структур, готових надати довгострокове кре�
дитування; обмеженість довгострокових фінансових ре�
сурсів та їх висока вартість; нестача кваліфікованих фахівців
з питань фінансового лізингу на рівні учасників лізингових
відносин; макроекономічна і політична невизначеність об�
становки в країні.

У даний час всі правові відносини, засновані на від�
строчці платежу, гальмуються економічною нестабільністю,
відсутністю надійної макроекономічної стабілізації та оз�
нак стійкого зростання в економіці, що породжує у госпо�
дарюючих суб'єктів певний стан невпевненості в завтраш�
ньому дні. Тим часом, основна ідея фінансового лізингу по�
лягає у можливості "розтягнути" в часі виплату вартості
майна при збереженні права на придбання його у власність
за залишковою вартістю.

Лізингова діяльність є перспективним видом бізнесу
оскільки [4]:

а) світовий досвід показує, що на частку лізингу в нових
інвестиціях на устаткування припадає 15 �20%;

б) лізинг є одним з основних джерел активізації інвес�
тиційної діяльності, що є вкрай важливим для нашої еконо�
міки;

в) переорієнтація банків із ринку цінних паперів на інве�
стиції у виробництво;

г) великий потенційний попит на послуги фінансового
лізингу.

Для підтвердження вищесказаного доцільно оцінити
переваги фінансового лізингу відносно інших видів фінан�
сування, а саме позики та купівлі за рахунок власного ка�
піталу. Компанія, яка потребує деякий актив, повинна виз�
начити який саме метод фінансування є менш дорогим за�
ходом, купівля за власні кошти, придбання на умовах фінан�
сового лізингу чи використання банківського кредиту.

Для ілюстрації методики оцінки і порівняння варіантів
скористаємося даними ПрАТ "Київ�Атлантик Україна".

Компанія має можливість купити обладнан�
ня для переробки сільськогосподарської
продукції, взяти його в фінансовий лізинг у
компанії ТОВ "Райффайзен Лізинг Аваль"
або отримати в кредит. Необхідно оцінити,
який варіант є більш сприятливим для ком�
панії.

Порівняльні розрахунки за трьома ва�
ріантами базуються на наступних умовах:

— підприємству пропонується придба�
ти обладнання для переробки сільськогос�
подарської продукції вартістю 1050 тис.грн.
за договором фінансового лізингу на 5 років
з повною амортизацією;

— за договором фінансового лізингу
авансовий внесок складає 20% вартості облад�
нання (210 тис. грн. без ПДВ), винагорода
лізингодавця становить 15% річних (від за�
лишкової вартості суми заборгованості у по�
передньому році), балансоутримувачем отри�
маного об'єкта виступає лізингоодержувач;

— щорічний платіж за договором фінансового лізингу
в кінці року складає 260585 грн. (без ПДВ);

— договором фінансового лізингу передбачається ком�
пенсація лізингодавцю додаткових витрат з експлуатації
об'єкта лізингу 10 000 грн. щорічно (без ПДВ). Вказана сума
включена в щорічний платіж 260 585 грн. Якщо підприєм�
ство купує устаткування за рахунок кредиту, то експлуа�
таційні витрати в розмірі 10 тис. грн. на рік відносяться на
собівартість продукції;

— підприємство для купівлі обладнання може скорис�
татися кредитом на суму 1050 тис. грн. під 21% річних з тер�
міном погашення 5 років.

У процесі аналізу не враховуємо ПДВ, адже він лише
ускладнює розрахунки та робить їх громіздкими, але у
відносному плані не впливає на аналіз ефективності кож�
ного методу фінансування.

Спочатку розглянемо грошові потоки ПрАТ "Київ�Ат�
лантик Україна", якщо вона набуває обладнання у власність
на початку розглянутого періоду, тобто 1 січня 2015 року.

При розрахунках використовуємо ставки податку на
прибуток на перехідний період зазначені в Законі України
від 19.12.2013 №317 "Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо ставок окремих податків": з 1 квітня
2015 року по 31 грудня 2015 року включно — 17%; з 1 січня
2015 року — 16%.

Витрати на експлуатацію та утримання машини в повно�
му обсязі включена в собівартість, що складає 10 000 грн. за
рік. Якщо б ці витрати несла третя сторона (наприклад, ви�
робник) або їх взагалі не існувало, величина балансового
прибутку у компанії збільшилась би на 10 000 грн., і, відпо�
відно, компанія заплатила б податок на прибуток на 1700
грн. більше (10000*0.17, де 17% — ставка податку на прибу�
ток в 2015 році; 10000*0,16, де 16% — ставка податку на при�
буток з 2016 р.). З однієї сторони, ми маємо прямий відтік
грошових коштів у вигляді затрат на обслуговування облад�
нання (щорічно в сумі 10 000 грн.); з іншої сторони, це дає
нам економію на сплаті податку на прибуток в розмірі 1700
грн. в 2015 р. та 1600 грн. щорічно за 2016—2019 рр.

Аналогічно отримуємо податкову економію на аморти�
зації, компанія використовує прямолінійний метод аморти�
зації обладнання. Щорічно ПрАТ "Київ�Атлантик Україна"
нараховує та відносить на витрати 210 000 грн. (1 050 000
грн. *0,2, де 1 050 000 грн. — це первинна вартість облад�
нання, а 20% — річна норма амортизації). Тоді податкова
економія для компанії в 2015 р. складе 35 700 грн. (210 000
*0,17) та 33 600 грн. в 2016 —2019 рр.

Порівняння витрат при фінансовому лізингу та купівлі
потрібно робити шляхом дисконтування. В якості критерію,
на основі якого оцінюється доцільність того чи іншого ва�
ріанту фінансування (інвестування), використаємо критерій
дисконтованих затрат (NPVC), який являє собою деяку мо�
дифікацію критерію приведеної чистої вартості NPV та ви�
користовується в аналізі лізингоотримувача.

У залежності від вибору ставки відсотка (ставки дис�
контування) результати аналізу можуть бути різним, тому
правильний вибір вказаного відсотку є досить важливим.
Наприклад, в якості ставки дисконтування при порівнянні
фінансового лізингу та купівлі можна обрати величину вар�
тості позикового капіталу. При цьому доцільно використо�
вувати не формально встановлену ставку по кредитам, а
вартість капіталу за вирахуванням податків, оскільки відсот�
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Рис. 2. Вартісний розподіл лізингових платежів за 2кв. 2013—2014 рр.

Джерело: побудовано на основі даних [6].
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ки кредитній установі, як правило, включаються в со�
бівартість і зменшують податкову базу при обчисленні по�
датку на прибуток. Згідно � вказаною умовою ставка по бан�
ківському кредиту складає 21%. Вартість капіталу з враху�
ванням ставки податку на прибуток, рівній 17% в 2015 році
буде складати 17,43 (21% *(1—0,17)), а в 2016—2019 рр.
відповідно 17,64 (21%*(1—0,16)). При цій ставці і потрібно
дисконтувати щорічні грошові потоки, визначаючи приве�
дені затрати на купівлю обладнання.

У таблиці 1 містяться дані про грошові потоки компанії
"Київ�Атлантик Україна"в тому випадку, якщо вона вико�
ристовує власні засоби для купівлі необхідного обладнан�
ня.

Чистий грошовий потік (Net Cash Flow, NCF) щорічно
визначається як арифметична сума грошових потоків фірми
за рік.

Розрахунок NPVC у випадку набуття майна у власність
виглядає наступним чином (формула 1).

 (1).

Оскільки законодавство дозволяє купувати обладнан�
ня тільки з прибутку, щоб виділити на оплату обладнання
1050 тис. грн. буде потрібно виплатити податок на прибу�
ток у сумі, еквівалентній 178,5 тис. грн.. Але, якщо облад�
нання буде куплено на власні кошти, то сума в 1050 тис. грн.
буде відвернута з обороту, що підприємства малого і серед�
нього бізнесу не можуть собі дозволити. Крім того, станом
на кінець 2014 року величина прибутку підприємства була
недостатньо для придбання обладнання. Таким чином, ку�
півля техніки за власні кошти є недоцільним джерелом
фінансування.

Тепер проведемо розрахунок витрат з придбання об�
ладнання для переробки сільськогосподарської продукції
у фінансовий лізинг.

При розрахунках кожен лізинговий платіж розподі�
ляється між сумою, яка спрямовується на погашення зобо�
в'язань за лізингом, витратами у вигляді нарахованого
відсотка (фінансовий лізинг — це один альтернативних ме�

тодів кредитування) і технічного обслуговування. Один із
варіантів даного розподілу представлений в таблиці 2.

Так як компанія набуває обладнання на умовах лізин�
гу, щорічно 31 січня вона здійснює платежі в розмірі 260
585грн.

Майно, у відповідності з умовами договору фінансово�
го лізингу, обліковується на балансі лізингоодержувача.
Аналогічно отримуємо податкову економію на амортизації,
яка входить в собівартість продукції. Щорічно ПрАТ "Київ�
Атлантик Україна" нараховує та відносить на витрати 168
000 грн. (840 000 грн. * 0,2). Тоді податкова економія для
компанії в 2015 році складе 28 560 грн. (168 000 *0,17) та 26
880 грн. у 2016—2019 рр.

Порядок розрахунку податкової економії від списання
сум величини комісійної винагороди і плати за технічне об�
слуговування майна на собівартість наведений в таблиці 3
(ПЕ= КВ*0,17 для 2015 року та ПЕ=КВ*0,16 для 2016—2019
рр.).

Грошові потоки у компанії�лізингоодержувача "Київ�
Атлантик Україна" представлені в таблиці 4 (слід звернути
увагу на те, що у випадку лізингової угоди показник почат�
кової інвестиції при розрахунку дисконтових витрат дорів�
нює 210 000 грн., оскільки лізингоодержувач сплачує аванс
у розмірі 20% від початкової вартості об'єкта).

Розрахунок NPVC в даному випадку виглядає наступ�
ним чином (формула 2).

 (2).

Таким чином, якщо компанія "Київ �Атлантик Украї�
на" приймає рішення взяти в фінансовий лізинг обладнан�
ня на 5 років (з авансом 20%), це обійдеться їй дешевше,
ніж купівля цього майна. Чистий ефект від застосування
фінансового лізингу, тобто різниця дисконтова них вит�
рат у випадку купівлі активу і його придбання шляхом
лізингу, складає 74 507,54 грн. (968 634,1 грн. �894 126,56
грн.). Це не є абсолютною величиною, тобто акціонери
компанії дійсно би втратили 74 507,54 грн. в разі купівлі
обладнання, незважаючи на те, що протягом 5 років за до�

Таблиця 1. Грошові потоки при купівлі обладнання, грн.

 Джерело: розраховано автором згідно з зазначеними умовами.

Таблиця 2. Розрахунок лізингових платежів, грн.

 Джерело: розраховано автором згідно із зазначеними умовами.
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говором лізингу необхідно буде виплатити 1 512 925 грн.,
що майже в 1,5 рази перевищує вартість обладнання на
момент його придбання.

Розрахунок витрат підприємства з придбання обладнан�
ня за рахунок банківського кредиту наведено в таблиці 5.

Купівля обладнання в кредит обумовлює наступні гро�
шові витрати підприємства (табл. 5). Загальна сума виплат
по кредиту складає 1 739 000 грн., що на 226 075 грн. (1 739
000 — 1 512 925 грн.) більше ніж за договором фінансового
лізингу.

Виходячи з заданих умов та проведених розрахунків
можемо зробити висновок, що фінансовий лізинг — найде�
шевший варіант для підприємства отримати нове обладнан�
ня. Слід зауважити, що фінансовий лізинг не завжди є більш
вигідним для підприємства. Якщо б це було так, ніхто б не
купував би обладнання для розширення виробничої діяль�
ності. В даному випадку лізингова компанія запропонувала
компанії "Київ�Атлантик Україна" досить вигідні умови до�
говору.

Слід також зазначити, що незважаючи на очевидну пе�
ревагу фінансового лізингу в даному прикладі, для прове�
деного нами аналізу характерна деяка суб'єктивність. По�
перше, ми умовно вважали в прикладі, що компанія "Київ�
Атлантик Україна" і у випадку купівлі, і у випадку засто�
сування фінансового лізингу обладнання буде застосову�
вати прямолінійний метод нарахування амортизації. Але
компанія на умовах лізингу у відповідності до вітчизняно�
го законодавства має можливість нараховувати інші мето�
ди нарахування амортизації: зменшення залишкової вар�
тості, прискореного зменшення залишкової вартості, ку�
мулятивного. По�друге, якщо компанія набуває майно у
власність, вона має можливість продати його або здати в
оренду в будь�який момент часу, що призведе до зміни гро�
шових потоків.

Даний підхід — порівняння дисконтованих затрат при
аналізі ефективності купівлі�лізингу — не єдино можливий.
Такий аналіз можна здійснити, розраховуючи вартість ка�
піталу за договором фінансового лізингу і порівнюючи її з
вартістю банківського капіталу (мається на увазі купівля
обладнання за рахунок банківського кредиту). Якщо відсот�

кова ставка за договором фінансового лізингу менше став�
ки за кредитом, то лізингова угода виявляється більш до�
цільною для компанії "Київ�Атлантик Україна", тобто вона
обійдеться для неї дешевше, ніж залучення кредиту для
купівлі обладнання.

Широке розповсюдження в світовій практиці фінансо�
вий лізинг отримав завдяки перевагам, які надаються су�
б'єктам угоди. Для лізингоодержувача можна виокремити
наступні [3]:

 — можливе використання нової, дорогої техніки, ви�
соких технологій без значних одноразових витрат, тобто є
можливість налагодити виробництво при обмежених фінан�
сових витратах;

 — фінансовий лізинг припускає 100% кредитування і,
не завжди, потребує негайного початку платежів;

 — лізингові платежі в повному обсязі відносяться на
собівартість продукції (робіт, послуг), виробленої лізинго�
одержувачем, і, відповідно, знижують оподатковуваний
прибуток;

 — порядок здійснення лізингових платежів гнучкіший,
ніж за кредитними угодами (лізингоодержувач може роз�
рахувати надходження своїх доходів і разом із лізингодав�
цем розробити зручну схему платежів; платежі можуть
бути щомісячними, щоквартальними і т.п.; сума платежів
може бути постійною або ковзкою; при її визначенні може
бути врахована сезонність використання предмета лізин�
гу; платежі можуть здійснюватися із виручки від реалізації
продукції, що вироблена на отриманому в лізинг облад�
нанні); при використанні компенсаційного лізингу лізин�
гоодержувач здійснює платежі в товарній формі, викори�
стовуючи продукцію, що вироблена на лізингованому об�
ладнанні;

 — фінансовий лізинг доступний малим і середнім
підприємствам, в той час як отримання банківських кредитів
на сприятливих умовах для них проблематичне; деякі лізин�
гові компанії не вимагають від лізингоодержувача ніяких
додаткових гарантій, оскільки забезпеченням угоди є саме
устаткування (при невиконанні орендарем своїх зобов'язань
лізингова компанія забирає своє майно);

 — фінансовий лізинг на відміну від кредиту дає змогу
створити надійніші умови господарю�
вання;

 — підвищується ліквідність під�
приємств�лізингоодержувачів, тобто
покращується такий важливий для
ринкової економіки показник, як
здатність своєчасно сплатити майбут�
ні борги;

 — перевагою фінансового лізин�
гу є також можливість придбання
лізингоодержувачем устаткування за
залишковою вартістю після завершен�
ня лізингової угоди;

 — при укладанні угоди фінансо�
вого лізингу орендар може розрахову�
вати на отримання від лізингодавця

 2015 2016 2017 2018 2019 

Комісійна винагорода (КВ) 136000 117312 95821 71107 42685 
Податкова економія (ПЕ) 23120 18770 15331 11377 6830 

Таблиця 3. Величина податкової економії лізингоодержувача, грн.

Джерело: розраховано автором згідно із зазначеними умовами.

Статті 01.01.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Сплата авансу  –210 000      

Лізинговий платіж   –260 585  –260 585  –260 585  –260 585  –260 585 

Податкова економія на 
комісії  23120 18770 15331 11377 6830 

Податкова економія на 
амортизації  28560 26880 26880 26880 26880 

Чистий грошовий потік 
(NCF)  –210 000  –208 905  –214 935  –218 374  –222 328  –226 875 

Дисконтовані затрати 
(NPVC)  –894 126, 56      

Таблиця 4. Грошові потоки за договором фінансового лізингу, грн.

 Джерело: розраховано автором згідно із зазначеними умовами.

Дата 
платежу 

Кредит Непогашена 
заборгованість Всього виплат % Погашення 

тіла кредиту 
31.12.2015 441 000 231 000 210 000 840 000 
31.12.2016 394 800 184 800 210 000 630 000 
31.12.2017 348 600 138 600 210 000 420 000 
31.12.2018 302 400 92 400 210 000 210 000 

31.12.2019 252 000 42 000 210 000 0 

Всього 1 739 000 688 800 1 050 000  – 

Таблиця 5. Розрахунок витрат з придбання обладнання за рахунок кредиту,
грн.

Джерело: розраховано автором згідно із зазначеними умовами.
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додаткових інформаційних, консультативних і юридичних
послуг;

Як бачимо, операції фінансового лізингу мають значні
переваги. Традиційне уявлення про фінансовий лізинг як
примітивну довгострокову оренду майна безнадійно заста�
ріло. В той же час слід відмітити недоліки, що притаманні
фінансовому лізингу [3]:

— у фінансовий лізинг не може бути передано немате�
ріальні активи, корпоративні права, сировину, матеріали,
цінні папери. Також на законодавчому рівні встановлено
додатковий перелік об'єктів, що не можуть бути предметом
договору фінансового лізингу. Це, зокрема, цілісні майнові
комплекси підприємств та їх філії, природні об'єкти, зе�
мельні ділянки. Якщо, наприклад, підприємство власник з
тих чи інших причин не повністю використовує свої земельні
ділянки, передати їх у лізинг воно не може, оскільки у фінан�
совий лізинг може бути передано лише неспоживчу річ, якій
характерні індивідуальні ознаки, до того ж вона віднесена
до основних фондів;

— кількість учасників угоди фінансового лізингу більша,
ніж при купівлі майна за рахунок позики, тому операції
відрізняються досить складною організацією;

— на підготовку фінансової лізингової угоди може зна�
добитися більше часу, ніж на підготовку контракту на ку�
півлю;

— вищі можуть бути і адміністративні витрати, тому
вважається, що ціна фінансового лізингу може бути ниж�
чою або дорівнювати ціні позики тільки за наявності пев�
них податкових пільг.

Отже, розглянуті переваги і недоліки операцій фінан�
сового лізингу дають можливість зробити висновки, що по�
зитивних моментів, притаманних фінансовому лізингу, на�
багато більше, і при державній підтримці, хоча б на період
становлення, лізинговий бізнес стане ще привабливішим.
Так, за даними Grant&Trorton, в Італії, Ірландії, Великоб�
ританії і Данії більшість підприємців віддають перевагу
фінансовому лізингу. А в Австрії, Бельгії, Фінляндії,
Франції, Німеччині, Греції, Нідерландах, Люксембурзі і
Іспанії, навпаки, частка кредитів на розвиток бізнесу пере�
вищує частку лізингових договорів. Але якщо розглядати
тільки статистику з фінансування автомобілів, то побачи�
мо, що в Європі в середньому 35% зареєстрованих авто�
мобілів узято в лізинг. Показники вище за середній зафік�
совані в Естонії (86%), Словаччині (60%), Данії (49%), Вели�
кобританії (44%), Нідерландах (42%), Чехії (41%), Франції
(38%), Фінляндії (38%), Словенії (38%) і Австрії (37%), що
говорить про особливу популярність лізингу транспорту в
цих країнах [3].

На відміну від українських чиновників, їх європейські
колеги добре розуміють, наскільки залежить зростання еко�
номіки від розвитку фінансового лізингу і ніяких секретів
тут немає. Фінансовий лізинг забезпечує капітал, який по�
трібний підприємцям для розвитку бізнесу. Це допомагає
їх бізнесу зростати і отримувати прибуток. Це призводить
до оздоровлення економіки, створення робочих місць,
сприяє інноваціям і сприяє завоюванню нових ринків, які
вимагають значних капіталовкладень.

ВИСНОВКИ
Здійснивши моделювання переваг угоди фінансово�

го лізингу щодо позики на основі дисконтованих витрат
та розглянувши переваги та недоліки лізингових послу�
ги, можна стверджувати, що за державної підтримки,
хоча б на період становлення, фінансовий лізинг в Ук�
раїні може стати дієвим інноваційним інструментом мо�
дернізації економіки і стати альтернативою банківсько�
му кредиту.

Фінансовий лізинг є альтернативною формою фінан�
сування, в якій поєдналися орендні відносини, елементи
кредитування і фінансування. Активне впровадження
лізингових операцій може дати поштовх розвитку малого
та середнього бізнесу, оновленню основних фондів та ма�
теріальної бази підприємств, індустріалізації підприємств.
Українські підприємства повинні розглядати фінансовий
лізинг як спосіб залучення капіталу, який дає змогу мо�
дернізувати виробництво й адаптувати його до вимог рин�
ку. Під час застосування фінансового лізингу для оновлен�
ня основних засобів відбудеться збільшення виробничих
потужностей суб'єктів господарювання і виникає змога
виготовлення якісної конкурентоспроможної продукції,
збільшення прибутку та податкових надходжень до бю�
джетів різних рівнів.

Оскільки операції фінансового лізингу є дієвим і реаль�
ним способом фінансування виробництва, тому на сьо�
годнішній день фінансовий лізинг — найперспективніший
фінансовий інструмент, здатний ефективно розвивати ви�
робництво, активізувати інвестиційний процес в країні.
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Теоретичним, методичним та практичним проблемам уп�
равління інтеграційними процесами присвячено монографію
Босовської М.В. "Інтеграційні процеси в туризмі" .

Потреба у розробленні концептуальних положень фор�
мування та реалізації інтеграційних процесів у туризмі обу�
мовлена соціально�економічними процесами в економіці та
практичними потребами суб'єктів туристичної діяльності.
Суспільні перетворення в Україні та трансформаційні еко�
номічні процеси зумовлюють істотні секторальні зміни, акту�
алізуючи проблему розвитку такої важливої галузі економі�
ки, як туризм. Адже саме туристична галузь тісно взаємопов�
'язана з іншими соціально�економічними системами, займає ва�
гоме місце у формуванні валового внутрішнього продукту,
здійснює мультиплікативний вплив на процеси розвитку еко�
номіки, екології та соціальної сфери як у цілому країни, так і
регіонів. Враховуючи ці аспекти, успішний розвиток туристич�
ної сфери залежить не тільки від оптимізації внутрішніх пара�
метрів розвитку суб'єктів туристичної діяльності, але і від об�
грунтованого формування то розвитку інтеграційних відносин
підприємств у підприємницькому середовищі. В цьому сенсі,
формування та розвиток інтеграційних процесів у туризмі
створює додаткові можливості для розвитку діяльності
суб'єктів туристичної діяльності на ринку з погляду динаміч�
ного функціонування та потенційної прибутковості.

Цілком очевидно, що сучасні теорії управління у їх тра�
диційних парадигмах неспроможні належним чином інтерп�
ретувати сьогоденну дійсність та у повній мірі задовольнити
потреби практики. Це обумовлює розширення діапазону на�
укових проблем, що вивчаються теоріями управління для ви�
рішення покладених на них прикладних завдань. З цих по�
зицій монографія "Інтеграційні процеси в туризмі" є актуаль�
ною працею, оскільки досліджувана проблема спрямована на
вирішення стратегічного завдання — максимізацію соціаль�
но�економічної ефективності діяльності підприємств на ос�
нові їх інтеграційної взаємодії.

Політична, економічна та фінансова криза, яка су�
проводжується неадекватним станом економіки, відсутністю
ефективних систем управління підприємствами, все більше
актуалізує проблему формування та розвитку інтеграційних
процесів з метою консолідованого пошуку ефективних ме�
ханізмів управління діяльністю економічних структур. У ком�
плексі заходів протидії кризовим явищам постає актуальне
завдання забезпечення стійкості функціонування суб'єктів
господарювання через розширення меж інтеграційної взає�
модії, забезпечення комплементарності бізнес�процесів, фор�
мування синергії ключових компетенцій підприємств на ос�
нові реалізації інтеграційних стратегій, формування програм
публічно�приватного партнерства.

Відповідно актуалізується потреба теоретичного, мето�
дологічного та концептуального обгрунтування механізмів
формування та розвитку інтеграційних процесів у туризмі,
що створює принципово нову наукову парадигму та предмет�
ну область економічних досліджень в туризмі.

Монографію М.В. Босовської присвячено актуальній те�
оретичній та прикладній проблемі — дослідженню теоретич�
них, методологічних та концептуальних засад формування та
розвитку інтеграційних процесів, управління інтегрованими
структурами у різноманітті їх організаційних типів та форм;
розробленню практичних рекомендацій щодо впровадження
стратегій інтеграційного розвитку в туристичній галузі.

За структурою монографія складається з чотирьох
розділів, які у своїй сукупності, являють цілісне, логічно по�
в'язане наукове дослідження.

У першому розділі за результатами критичного аналізу тео�
ретичних надбань вітчизняних та зарубіжних науковців визначе�
но теоретичні засади дослідження інтеграційних процесів, розг�
лянуто генезу економічної інтеграції та інтеграційних концепцій
в конкурентному середовищі, запропоновано типологію та фун�
кціональну структуризацію інтеграційних процесів, сформова�
но термінологічну конструкція системи управління інтеграцій�
ною взаємодією суб'єктів туристичної діяльності, зосереджено
увагу на розвитку інтеграційних процесів суб'єктів туристичної
діяльності у розрізі різноманіття їх організаційних форм.

Другий розділ монографії розкриває прикладні аспекти
розвитку туристичних підприємств, його присвячено дослід�
женню імператив інтеграційних трансформацій в туризмі,
розглянуто структурно�динамічні аспекти розвитку інтегра�
ційних процесів у туризмі; здійснено аналіз структурних зру�
шень на ринку туристичних послуг на користь розвитку інтег�
раційних процесів, визначено передумови та особливості
інтеграційної взаємодії туристичних підприємств.

У третьому розділі на основі наукового синтезу ключо�
вих положень економічних концепцій аналітично осмислено
концептуальні та методологічні аспекти розвитку інтеграц�
ійної взаємодії суб'єктів туристичної діяльності. Автором
розглянуто методологію розвитку інтеграційних процесів на
основі комплементарності у межах стратегічного партнер�
ства, мережевих форм взаємодії, франчайзингових відносин,
віртуальних систем. Поглиблено методологічний базис фор�
мування та розвитку публічно�приватного партнерства та
кластерних систем в туризмі.

У четвертому розділі монографії обгрунтовано концеп�
туальні положення концепції інтеграційного розвитку
суб'єктів туристичної діяльності, запропоновано інструмен�
тарій формування інтеграційної стратегії, сформовано стра�
тегічні напрями реалізації програм інтеграційного розвитку
суб'єктів туристичної діяльності.

Результати дослідження теоретичних та методологічних
питань розвитку інтеграційних процесів, які висвітлено у мо�
нографії характеризуються не тільки науковою цінністю, а й
дають змогу успішно розв'язувати проблеми, пов'язані із за�
стосуванням положень концепції інтеграційного розвитку в
туристичній галузі.

Монографія містить положення, що мають наукову но�
визну та практичну значимість. До найвагоміших здобутків
автора належить: розробка положень концепції інтеграцій�
ного розвитку, сутнісно�змістовне обгрунтування інтеграції
як міждисциплінарної категорії, класифікація та типізація
інтегрованих суб'єктів господарювання, визначення пара�
метрів розвитку інтеграційних процесів у туризмі; формуван�
ня механізмів реалізації стратегій та програм розвитку тури�
стичних підприємств на інтеграційних засадах, поглиблення
концептуальних засад формування основних типів інтеграц�
ійних процесів; обгрунтування методологічних основ розвит�
ку інтеграційних процесів, пропозиції щодо побудови муль�
тикритеріальної оцінки ефективності реалізації інтеграцій�
них процесів та ін.

Монографію підготовлено за результатами опрацюван�
ня та критичного аналізу наукових праць вітчизняних і зару�
біжних дослідників, в яких визначено різноаспектні переду�
мови формування інтеграційних процесів. Автором грунтов�
но проаналізовано наукові праці, які розкривають конкретні
напрями теоретичних, методологічних та прикладних дослі�
джень параметрів інтегрованого розвитку туристичних
підприємств, використано статистичні джерела за значний
період часу.

 Разом із тим у монографії є окремі положення, які ма�
ють дискусійний характер. Доречно було б приділити більш
уваги вирішенню наукової проблеми управління віртуальною
інтеграційною взаємодією туристичних підприємств.

Резюмуючи наведене, варто зазначити, що монографія
М.В. Босовської є актуальним і комплексним науковим досл�
ідженням, відрізняється глибиною висунутих теоретичних
положень та конструктивними прикладними рекомендація�
ми. Враховуючи спектр розглянутих у монографії соціаль�
но�економічних проблем розвитку туристичних підприємств
та особливостей застосування розроблених положень в їх
практичній діяльності, рецензована монографія є актуальною
науковою працею і розрахована на науковців, викладачів,
професіоналів туристичної галузі та дослідників, які вивча�
ють науковий потенціал розвитку інтеграційних процесів.

У цілому монографія М.В. Босовської "Інтеграційні про�
цеси в туризмі" за змістом, структурою, глибиною науково�
го викладення матеріалів, практичній значущості заслуговує
високої оцінки як новаторський внесок у теорію і методоло�
гію розвитку інтеграційних процесів у туризмі.

_________________________
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