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THE CONSTITUTION IS FOUNDATION OF STATEHOOD
28 червня 2016 р. виповнюється 20 років з дня прийняття першої Конституції незалежної України. У світовій
історії державотворення — це порівняно невеликий
термін, але в історії української державності — це вагомий відлік часу. Та найбільше вражає бурхливість конституційного процесу, насиченості якого вистачило б на
добрий десяток країн. На жаль, бурхливість конституційного процесу не завжди була зумовлена об'єктивними потребами українського суспільства і не завжди носила конструктивну цивілізаційну спрямованість.
Нерідко бурхливість конституційного процесу нагадувала "конституційний зуд" зумовлений меркантильними
інтересами певних політичних сил та її очільників.
1. Історичне надбання (1991—1994 рр.)
Український народ — один з найбільших народів
Європи, який не мав своєї державності. Можливо це
спонукало кращих представників української еліти до
пошуку шляхів здобуття державності конституційним
шляхом. Одним із перших на цьому поприщі відзначився Пилип Орлик — український гетьман у вигнанні, який
в 1710 р. уклав угоду з козацькою старшиною ("Пакти й
Конституції прав і вольностей війська Запорозького").
Ця угода, відома як Конституція Пилипа Орлика або
Бендерська конституція, вважається першою українською конституцією та однією із перших конституцій у
Європі.
Але, якщо про Конституцію П. Орлика в Україні хоч
трохи знають, то про участь інших українців у конституційному процесі європейського масштабу відомо дуже
мало. А між тим конституційні напрацювання деяких з
наших земляків навіть були впроваджені в життя. Йдеться зокрема про Гуго Коллонтая (1750—1812), високоосвіченого українця за походженням і поляка за культурою, якого називали "духовним батьком польської демократії". Г. Коллонтай першим у Речі Посполитій заговорив про правову рівність людей незалежно від
їхнього суспільного стану. Він відіграв важливу роль у
створенні першої польської Конституції (1791 р.), яка
стала першою європейською реально діючою конституцією.
Українці брали активну участь у підготовці ліберальних реформ та Конституційних напрацювань при Російському імператорі Олександрі І. Йдеться, зокрема,
про В. Кочубея (1768—1834) та В. Каразіна (1773—1842).
Вони разом з відомим російським діячем М. Сперанським (1772—1839) підготували план державних перетворень в Російській імперії під назвою "Введение к уложению государственных законов", яким вперше було передбачено розподіл влади: законодавчі функції — в руках Державної Думи, судові — в руках Сенату, виконавчі — у міністерств. Все населення Росії за цим планом ділилось на три верстви: дворянство, "середній стан"
(купці, міщани, державні селяни) і "робочий народ"
(кріпосні селяни, майстровий люд, прислуга). Всі верстви отримували громадянські права, а дворянство —
ще й політичні. Імператор Олександр І схвалив план, але

4

на передбачені ним реальні реформи не зважився. Перетворення торкнулись лише центральної ланки державного управління: в 1810 році була затверджена державна рада — законодорадчий орган при імператорі.
Знання історії конституційних напрацювань дає
змогу краще розуміти міжнародний досвід конституційного державотворення. А цей досвід досить багатий
і різноманітний. Наприклад, самою короткою і самою
стабільною Конституцією в світі є Конституція США. У
Франції, навпаки було багато конституцій. Перша була
прийнята в 1791 році під час Великої Французької революції. Потім за короткий період було прийнято ще 5
Конституцій, які у 1814 році змінила Хартія. Деякий час
діяла також альтернативна Хартія, затверджена Наполеоном. Їх замінила Хартія 1830 року, а в результаті
революції 1848 року документ знову став носити назву
Конституції. Але і вона протрималася недовго і була
замінена Конституцією 1852 року, яка була змінена Конституційними законами 1875 року. У XX столітті Конституцію у Франції приймали двічі: в 1946 і 1958 році,
остання діє донині і досі майже не змінювалася. По суті
конституційний досвід США і Франції — це свідчення
того, яким різноманітним може бути конституційний
процес.
Конституційний процес у незалежній Україні теж
виявився дуже різноманітним. Цей процес можна умовно поділити на п'ять періодів, кожному з яких властиві
свої особливості:
— 1991—1994 рр. — підлаштування Конституції
Української РСР до пострадянських та постсоціалістичних реалій;
— 1995—2004 рр. — найбільш активний та результативний період розвитку конституційного процесу;
— 2005—2009 рр. — період ревізії конституційного
процесу;
— 2010—2013 рр. — період конституційного нігілізму;
— 2014—2016 рр. — період суперечливих конституційних новацій.
Тривалий час, Україна здобувши незалежність,
жила за Конституцією УРСР 1978 року. Але, так чи інакше, пострадянська Конституція конструктивно була
застарілою, і потрібно було приймати більш сучасний
основний закон. Певний час з цим можна було миритись. Однак за ідеологією, логікою побудови, конструкцією то була конституція вже неіснуючої країни, а не
конституція країни, яку треба було будувати. Перефразовуючи вислів Ф. Рузвельта, та конституція була якраз "обмежуючим бандажем", а не інструментом для
стимулювання розвитку країни і суспільства. Чому Верховна Рада того періоду не могла прийняти нову Конституцію? Тому, що більше половини складу парламенту сповідували соціалістичну комуно-партійну ідеологію, яка не сприймала неосоціалістичні ринкові суспільні
новації. Намагання Президента Л. Кравчука переламати ситуацію і домогтись прийняття нової конституції не
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мали успіху, хоч ним і була створена конституційна комісія.
Потреба України в новій Конституції була дійсно
гострою, однак умови її розробки та прийняття були непростими. У Верховній Раді тоді було ще багато тих, хто
не хотів розставатись зі старою конституцією, хто мріяв
про соціалістичний реванш. Водночас така ситуація далі
тривати не могла. Україні, яка дуже важко переживала
трансформаційну кризу, треба було невідкладно проводити базові ринкові перетворення. Однак такі перетворення стримувались відсутністю конституційно закріплених концептуальних підходів до організації державної влади. Владні відносини на той час характеризувалися неузгодженістю дій різних гілок влади, відсутністю ефективної виконавчої вертикалі, протистоянням
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.
2. Активізація конституційного процесу (1995—2004 рр.)
Проблеми старої, хоч і модифікованої радянської
конституції, добре усвідомлював, обраний у липні 1994
р. другий Президент України Л. Кучма. Цьому сприяв
як його власний досвід прем'єрства, так і спілкування з
виборцями під час трьох виборчих кампаній. У нього не
було сумнівів, що країні потрібна нова конституція, яка
б адекватно відображала реальну ситуацію, і відповідала потребам побудови нового суспільства, правової держави та соціально-орієнтованої ринкової економіки.
Наполегливі пошуки шляхів розв'язання цього завдання згодом знайшли своє втілення у підписаному 8
червня 1995 року Конституційному Договорі між Верховною Радою і Президентом України "Про основні засади організації та функціонування державної влади та
місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України". Цей важливий крок
дав змогу уникнути серйозних конфліктів між законодавчою і виконавчою владою, які могли перерости у непереборну кризу усієї державної влади в Україні з непередбачуваними наслідками. Підписання Конституційного договору стало першим реальним кроком, який
засвідчив радикалізацію конституційного процесу. Конституційний договір відкрив реальні можливості для
істотного прискорення підготовки конституції України, яка була останньою в цьому процесі серед пострадянських країн (рис. 1).
Головним здобутком конституційного процесу за
президентства Л. Кучми було прийняття 28 червня 1996
року Конституції України. З цього приводу відомий український вчений-правник В. Тацій сказав, що Конституція стала "фундаментальною основою для формування в державі власне національної правової системи романо-германського типу з усіма притаманними їй якісними характеристиками". Венеціанською комісією Конституція 1996 року була визнана однією з найдемократичніших у Європі. Особливо це стосується прав, свобод
та обов'язків громадян, які повністю відповідали міжнародним стандартам у галузі конституційного права.
Водночас прийняття Конституції у Верховній Раді
йшло дуже важко. У першому читанні Конституцію проголосували 7 червня, але далі процес прийняття застопорився. Дуже важко йшло узгодження чотирьох питань: статусу Криму, державної символіки, питань власності та статусу російської мови. Була навіть пропозиція прийняти Конституцію без спірних питань, а по них
провести референдум. Незадоволений зволіканням з
прийняття Конституції президент Л. Кучма призначив
на осінь референдум по внесеному ним ще в березні варіанту Конституції, який передбачав створення двопалатного парламенту та розширював повноваження президента. Крім того, до відома депутатів довели: якщо
Конституція не буде прийнята в строк, то Верховну Раду
буде розпущено. В результаті Конституцію приймали
всю ніч з 27 на 28 червня. Прийнятий зрештою документ
визначав Україну як президентсько-парламентську республіку.
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Рис. 1. Тривалість конституційного процесу ( з часу
проголошення незалежності до прийняття конституції),
в місяцях
Джерело: розроблено за даними Вікіпедії

За перехідними положеннями Конституції Президент України отримав право приймати укази з неврегульованих законами економічних питань з наступним
затвердженням їх Верховною Радою. За три роки (1996—
1999 рр.) було прийнято близько 400 таких указів, які
дали можливість прискорити економічні реформи, створити апробовану нормативно-правову базу для законодавства, розв'язати чимало важливих соціальних проблем, зокрема таких як погашення заборгованості по заробітній платі та пенсіях, подолання бартеру, неплатежів, інфляції, дефіциту бюджету та платіжного балансу, забезпечення підтримки розвитку підприємництва, залучення інвестицій, здійснення земельних та аграрних перетворень. Усе це неможливо було б зробити
без розширення повноважень Президента України, визначених новою Конституцією. Адже будь-яке серйозне рішення, особливо те що стосувалось реформ, дискутувалось у парламенті місяцями, а то й роками. Натомість приймались популістські соціальні преференції
і близько не забезпечені фінансовими чи бюджетними
ресурсами, не підкріплені економічними розрахунками,
а інколи і здоровим глуздом.
Однак уже через 2 роки з'явились перші спроби внесення змін до Конституції. Ці спроби мали спонтанний
характер і за ними стояли інтереси лівих політичних сил.
Йдеться про два законопроекти, які були внесені на
розгляд парламенту у 1998 році. В одному пропонувалося скасувати розділи, що регулюють діяльність Президента та Конституційного Суду, а в другому — розширення повноважень парламенту, запровадження
інституту Президії Верховної Ради України та скасування посади Президента. Ці законопроекти не були
підтримані парламентом. Вони носили регресивний характер і переслідували політично-кон'юнктурні цілі,
"відроджених" у парламенті лівацьких фракцій, які рвались до влади і реваншу.
Але були й об'єктивні причини необхідності внесення змін до Конституції. Головною причиною була неконструктивна діяльність тодішнього парламенту,
спрямована проти прогресивних перетворень у країні
та суспільстві. Головним чином це було викликано тим,
що після виборів у березні 1998 р. український парламент в порівнянні з 1994 р. різко "полівішав". Ліві сили
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Рис. 2. Результати Всеукраїнського референдуму
від 16 квітня 2000 р., %
Джерело: за даними ЦВК (2000 р.).

загалом набрали майже більшість. Вони були проти
будь-яких ринкових реформ, проти приватизації,
підприємництва, лібералізації тощо. Для пошуку шляхів
такого реформування було запропоновано проведення
референдуму щодо внесення змін до Конституції. З цією
метою Президент України Л. Кучма 15 січня 2000 року
підписав Указ "Про оголошення Всеукраїнського референдуму за народною ініціативою".
Були дотримані всі визначені Конституцією правові
процедури проведення референдуму. При цьому на референдум пропонувалось винести шість питань: 1) про
недовіру Верховній Раді України і можливість її розпуску Президентом; 2) про дострокове припинення повноважень Верховної Ради у разі несформування більшості
протягом одного місяця або неприйняття державного
бюджету протягом трьох місяців; 3) про обмеження депутатської недоторканності; 4) про зменшення депутатського корпусу з 450 до 300 депутатів; 5) про створення двопалатного парламенту; 6) про прийняття Конституції на Всеукраїнському референдумі. Конституційний Суд вирішив визнати такими, що відповідають
Конституції, лише друге, третє, четверте та п'яте питання, які, власне, і були винесені на референдум.
Ліві та деякі праві політики пропонували бойкотувати референдум, однак у них нічого не вийшло. Про
марність таких зусиль свідчили результати попередніх
соціологічних досліджень. А результати самого референдуму стали ще більш переконливими: у голосуванні
взяли участь 79% виборців. На перше питання ствердно
відповіли 85% учасників референдуму, на друге — 89%,
на третє — 90%, а на четверте — 82%. Отже, референдум відбувся і став успішним (рис. 2).
Однак Конституцією передбачено, що всі зміни до
неї вносяться Верховною Радою. Але парламент, недивлячись на те, що українці підтримали запропоновані
поправки, не прийняв рішення про їх імплементацію.
Тож виникла серйозна проблема, яка могла мати непередбачувані наслідки як для внутрішньої, так і зовнішньої політики. Адже Рада Європи висловилась щодо
можливого призупинення членства України в цій
спільноті, якщо результати референдуму будуть імплементовані неконституційним шляхом.
Таким чином, за результатами референдуму виникла певна правова колізія. З одного боку, за Конституцією воля народу, виявлена на референдумі, є прямим
народовладдям і не може мати дорадчий характер. З
іншого боку, за тією ж Конституцією внесення будь-
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яких змін до неї належить до повноважень
Верховної Ради України.
Отже, референдум висвітив принципову суперечливість в конституції в частині повноти і
прямоти народовладдя. Він також показав, що
такі принципово важливі питання як прийняття Конституції далеко не завжди можуть бути
об'єктивно реалізовані через парламент. Парламент будь-якої країни — це дискусійний клуб
політичних сил, партій, фракцій і груп, які мають різні, і дуже часто протилежні, навіть
конфліктні інтереси. Дуже часто ними мотивує
прагнення до верховенства своєї влади, впливу, слави, популярності. Неможливо, щоб такий системний документ, як Конституція не
став в епіцентрі конфлікту цих інтересів. Важко уявити, щоб такий документ був прийнятий
консенсусом різних політичних сил — парламентських фракцій. А якщо такий документ
може бути прийнято консенсусом, то є великий ризик, що він може втратити системність,
закладену в його базову концептуальність і
цілісність. Очевидно, це має бути функцією прямого народовладдя — прийняття Конституції
референдумом.
Тим часом політична ситуація в Україні ускладнювалась. Для тих років для України були характерні дуже активні, але здебільшого протилежно спрямовані процеси. З одного боку, вочевидь, пішла в ріст економіка. За 2000—2004 роки приріст ВВП у середньому на
рік склав 8,4% — це більше, ніж у будь-якій із 28 постсоціалістичних країн за ті роки. Було вгамовано інфляцію, стабілізовано курс гривні, збалансовано державний бюджет.
Платіжний і торговий баланси були позитивні, державний
борг тримався на мінімальній позиції до ВВП, активно залучались внутрішні і зовнішні інвестиції, розвивалась банківська система, істотно зросли доходи підприємств, заробітки, пенсії і стипендії. Було завершено формування критичної маси ринкових перетворень в економіці і засад української державності в суспільному житті народу.
З іншого боку, в ті роки Україна, і особисто Президент Л. Кучма, переживали такі гострі й драматичні ситуації, як інсценовані "касетний" і "кольчужний" скандали. Усе це призвело до посилення зовнішньополітичного тиску насамперед на президента Л. Кучму з метою
спонукання української влади до маргінальної чи навіть
маріонеточної поведінки. Загальновизнані успіхи в економіці, вихід з трансформаційної кризи, стабілізація і
зростання істотно посилили боротьбу за владу всередині країни. У 2002 році вибори Верховної Ради відбулися за змішаною пропорційно-мажоритарною системою. І на цей раз в парламенті збільшилась чисельність
та вплив лівих сил, які відверто ставили питання про
скасування посади Президента України.
Аналіз тогочасних політичних процесів свідчить, що
у значній мірі це була реакція громадськості на персональне уособлення великого обсягу влади, яке в Україні
дуже важко сприймається. Очевидно, це прояв ментальності українського народу, який ніколи не мав свого
царя, князя чи короля. Як відомо, українські гетьмани
були виборні і дуже обмежені у владі. Не випадково, у
згаданій Конституції П. Орлика передбачалося обмеження влади гетьмана та розмежування гілок влади.
Українці на відміну від росіян, навіть поляків, більше
схильні історично, традиційно до представницької влади, до виборності лідерів, до їх періодичної зміни.
Правда, українці тут не унікальні. Наприклад, у важкі
повоєнні часи в Італії парламенти змінювались достроково, які, у свою чергу, ще частіше (інколи щорічно)
змінювали уряди. Це дозволяло знімати соціальну напругу кризових ситуацій в економіці, не допускаючи гострих
політичних конфліктів і потрясінь. У той час в Італії, напевно, не відбув би свого терміну на посаді жоден президент з такими повноваженнями і такою відповідальністю,
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як в Україні. Тим часом на рубежі ХХ—ХХІ століть, коли
ситуація в Італії була стабільна, С. Берлусконі зміг протриматись на посаді прем'єр-міністра 12 років.
Що стосується ситуації в Україні на межі століть, то
вона все більше свідчила про необхідність реформи політичної системи. Відчувалась гостра необхідність істотного підвищення відповідальності парламенту за стан
справ у суспільстві і насамперед в економіці. Бо на той
час спонтанно склався несправедливий розподіл повноважень: непопулярні рішення з реформ, підтримання порядку в країні — за президентом, а популістські рішення
з необгрунтованого, економічно не забезпеченого підвищення соціальних стандартів, які в рази перевищували
обсяги бюджетів — за парламентом. Назрівала необхідність переформатування розподілу влади між її
гілками і перехід від президентсько-парламентської до
парламентсько-президентської політичної системи. Такі
пропозиції Л.Кучма сприймав реалістично, як веління
часу та обставин, і сам вперше їх у конструктивно-збалансованому форматі озвучив у своєму виступі на урочистостях з нагоди 11-ої річниці Незалежності України
у серпні 2002 року. У подальшому вони активно й всебічно обговорювались в експертному середовищі та були
грунтовно опрацьовані фахівцями-правниками.
Зокрема, у грудні 2002 року було утворено Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради з опрацювання проектів законів про внесення змін до Конституції.
У 2003 році був розроблений проект змін до Конституції,
який мав забезпечити перехід України від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської
республіки. Протягом 2003—2004 років за ініціативою
Президента України Л. Кучми проведено "всенародне
обговорення" проекту змін до Конституції. Зрештою в
дуже напруженій ситуації 8 грудня 2004 року парламент
ухвалив зміни до Конституції України, прийнявши Закон України "Про внесення змін до Конституції України" № 2222-ІV від 8 грудня 2004 року.
Тому закиди, що конституційні зміни, прийняті у
грудні 2004 року, були непродумані й нашвидкоруч
прийняті — безпідставні. Адже ще з початку 2000-х
років у суспільстві точилися гострі дискусії довкола необхідності вдосконалення Основного Закону. За внесення змін до Конституції тоді активно виступали представники опозиції заявляючи, що занадто широкі повноваження президента не узгоджуються з вимогами демократизації суспільства. Представники влади теж розуміли необхідність вдосконалення положень Конституції,
у т.ч. з урахуванням задекларованого руху України до
ЄС, де в переважній більшості країн — парламентськопрезидентська форма політичної системи. Тому абсолютно не відповідали дійсності заяви, що в грудні
2004 року зміни до Конституції вносилися "нашвидкуруч" під тиском політичної кон'юнктури.
Інша справа, що обстановка, в якій приймалися конституційні зміни, справді була напруженою, навіть драматичною. Приймати зміни до Конституції 8 грудня 2004 року
парламент за відомим збігом обставин (Майдан, Помаранчева революція) змушений був уже в "пакеті" з суто політичними рішеннями — про легалізацію не передбаченого
ні Конституцією, ні виборчим законом т.зв. "третього туру"
голосування за Президента України, а також про зміну
складу Центральної виборчої комісії. Все це призвело до
деяких порушень процедури, що можна якщо не виправдати, то, за великим рахунком, хоча б пояснити, що завдяки цьому вдалося запобігти гострому протистоянню, яке
могло перерости в кровопролиття.
Конституційна реформа 2004 року змінила державний устрій України, зробивши її з президентсько-парламентської, парламентсько-президентською республікою. Прийняттям Конституції-2004 фінішував конституційний процес періоду президентства Л. Кучми.
Так сталось, що саме цей період дав Україні унікальний
Конституційний договір та найбільш оригінальні на сьогодні
два варіанти Конституції, які вже діяли по два періоди.
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3. Спроби ревізії Конституції (2005—2009 рр.)
Конституційний процес виявив характерний для
українського політикуму феномен політичної кон'юнктури. Проти Конституції 2004 р. невдовзі виступили ті
політики, які раніше вимагали відповідних радикальних
змін, і ті, які потім нею самі ж скористались. Більше того,
проти цієї Конституції виступили ті, хто голосував за
неї і завдяки прийняттю якої в пакеті були прийняті не
передбачені Конституцією рішення щодо третього туру
президентських виборів. І серед цих політиків йдеться
насамперед про В. Ющенка, який став президентом завдяки пакетному голосуванню за Конституцією і за
третій тур виборів. Саме В. Ющенко зробив у 2007 р. першу спробу відміни змін до Конституції 2004 р. Зокрема
у грудні 2007 р. В. Ющенко створив Національну конституційну раду, яка мала до 2009 р. провести всенародне обговорення конституційної реформи. Новий варіант
документу хотіли затвердити на референдумі.
Водночас депутати від фракцій "Наша Україна —
Народна самооборона" і Блоку Ю. Тимошенко задіяли
інший — парламентський шлях ревізії Конституції. Вони
двічі зверталися до Конституційного Суду з поданнями
про визнання неконституційними зміни до Конституції
від 2004 р. Однак суд відмовив у відкритті конституційного провадження і в ухвалі від 5 лютого 2008 року зазначив, що закон №2222-ІV, яким були внесені конституційні зміни, вичерпав свої функції, оскільки його положення стали невід'ємною складовою Конституції.
Звідси Конституційний Суд не може розглядати конституційність самої Конституції. А ще через рік, у жовтні
2009 р., парламент відмовив у направленні на висновок
до Конституційного Суду проекту нової редакції Конституції України В. Ющенка і конституційна рада припинила свою діяльність. Конституція 2004 р., яка вступила в силу з січня 2006 р., продовжувала діяти і спроби
її ревізії залишились лише спробами.
Водночас "помаранчева" влада практично нічого не
зробила для розвитку положень, передбачених в Конституції 2004 р. Головне, нічого не робилось для розмежування повноважень центральних та місцевих гілок влади, як це було передбачено у перехідних положеннях
Конституцією 2004 р. Відчувалось, що лідери "помаранчевої" влади, які свого часу гальмували прийняття Конституції в 2004 р., виношували плани повернення до Конституції 1996 р., щоб мати більше влади. Внаслідок цього
між "помаранчевими" лідерами почався розбрат та політичній конфлікт. Цим скористались "регіонали" — політичні супротивники "помаранчевих", які одразу подали
це як серйозний недолік Конституції 2004 р. По багатьох
питаннях Конституції 2004 р. позиції "помаранчевих"
лідерів і лідерів "регіоналів" співпадали. Але кожен з них
бачив у цьому свій інтерес. Починався новий виток боротьби за владу. Стало очевидно, щ перемога "регіоналів"
на парламентських виборах у березні 2006 р., а згодом і
дострокові парламентські вибори у вересні 2007 р. — це
теж "заслуга" "помаранчевих".
Звичайно Конституцію в редакції 2004 року не варто ідеалізувати. П'ятирічна практика її функціонування виявила деякі проблемні положення. Насамперед це
стосується положень про порядок створення та діяльності парламентської коаліції, "роздвоєний" підхід до
формування Кабінету Міністрів, що посилив дуалізм
виконавчої влади. Одним з головних недоліків Конституції було те, що вона не передбачала автоматичної реформи влади на регіональному та місцевому рівні, хоча
в прикінцевих положеннях закону про конституційні
зміни (№2222-ІV) таке завдання стояло. Однак відповідні зміни до Конституції у 2005—2009 рр. не були внесені. В результаті склалась дуалістична структура влади: в центрі — парламентсько-президентська, а в регіонах зберігала всі ознаки президентської влади.
Ці прогалини особливо гостро проявились в умовах
жорсткого конфлікту всередині "помаранчевої" влади,
протистояння між президентом і прем'єр-міністром, що
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призвело до дезорганізації роботи державного механізму. Не нормалізували обстановку і позачергові парламентські вибори в 2007 році, проведені після дострокового розпуску Верховної Ради. До речі, без достатніх
на те правових підстав та юридичної необхідності. Така
ситуація засвідчила, що у політичній системі не виявилося ефективних механізмів недопущення або нейтралізації правого нігілізму і політичного волюнтаризму.
Саме це значною мірою сприяло всім тим негативним
явищам у соціально-економічному і політичному житті,
які Україна переживала за часів "помаранчевої" влади.
4. Прецедент конституційного нігілізму (2010—
2013 рр.)
Обраний у січні 2010 року Президент В. Янукович
та його команда скористалась розбратом в помаранчевій
владі та її спробами ревізії Конституції 2004 р. Все це
вони використали як привід для ініціювання скасування
політреформи та відміни Конституції 2004 р. Вони пояснювали той крок лише одним — конфліктністю у владі,
яка нібито зумовлена неприйнятною для України Конституцією. Вони переконували, що досить відмінити
політреформу і в країні одразу прийдуть злагода і порядок. Однак життя згодом показало, що це був лише
привід, щоб авторитаризувати владу, зруйнувати пріоритетність парламентаризму і звузити демократію.
За поданням 252 народних депутатів "мобілізованих" "регіоналами" Конституційний Суд України 30 вересня 2010 р. визнав зміни до Конституції неконституційними у зв'язку з порушенням процедури розгляду і
прийняття Закон №2222-IV від 8 грудня 2004 р. За
рішенням Верховної Ради від 7 жовтня 2010 р. Україна в
порядку сатисфакції повернулася до редакції Конституції 1996 року. Приймаючи таке рішення, у 2010 році
Конституційний Суд "забув", що своїм рішенням у 2007
та 2008 рр. двічі визнав конституційним закон №2222ІV. На цей раз судді Конституційного Суду раптом звернули увагу на процедурні порушення при ухваленні Верховною Радою змін до Конституції 8 грудня 2004 року.
Після скасування політреформи від 2004 року десять
політичних партій націонал-демократичного крила (до
речі, серед них були й ті, які самі домагались відміни Конституції 2004 р.) підписали заяву з вимогою звільнити
конституційних суддів. До речі, свого часу в Киргизстані
Генеральна прокуратура порушила справу проти суддів
розформованого конституційного суду за фактами винесення свідомо неправосудних рішень на користь президента. Український парадокс полягав в тому, що серед
цих "скаржників" було багато тих, хто раніше був проти
Конституції 2004 р. Але українських опозиціонерів не
почули, хоча висловлені ними аргументи на захист Конституції в редакції 2004 року більш ніж переконливі.
Скасування політреформи 2004 року з самого початку засвідчило, що команда В. Януковича зробила фатальний крок. Аргументів цьому більш ніж достатньо. Поперше, це було зроблено в неконституційний і не правовий спосіб. По-друге, це відбулося після президентських
виборів, внаслідок чого істотно розширились повноваження президента, які йому не були делеговані виборцями. По-третє, в політичному аспекті подібний крок розцінювався як узурпація влади. По-четверте, заміна парламентсько-президентської системи влади на президентсько-парламентську стала протиприроднім процесом в
умовах глобальної демократизації і пріоритету парламентаризму в політичних системах країн Європи. По-п'яте,
використання вищеозначених процесів у сімейно-кланових інтересах означало перетворення України в найганебніші форми автократії — кланократію і олігархократію. Все це гостро суперечило процесам підготовки українського суспільства до вступу в асоціацію європейської демократії. Такий конфлікт накопичувався, загострювався і зрештою вибухнув революцією кінця 2013 —
початку 2014 років. По-шосте, факти порушення процедури, на підставі яких судді приймали рішення, не були
встановлені офіційно. Таке право має лише адміністра-

8

тивний суд, за підтримкою якого і повинен був звернутися Конституційний Суд. По-сьоме, і, напевне, найжахливіше. Визнання факту прийняття Закону №2222-ІV з порушенням процедури і, як наслідок, не конституційним
торкається не лише цього закону, а всього пакету рішення — законність третього туру президентських виборів
та обрання В. Ющенка президентом.
Цілком природно, що населення не однозначно
сприйняло скасування Конституції 2004 р. Так, за даними Інституту Горшеніна, 34,7% опитаних висловились
негативно щодо відміни Конституції 2004 року. І це при
тому, що 24% виявили байдуже ставлення, а ще менше
— 20% не змогли відповісти. І причина такого неоднозначного сприйняття криється не лише у способі відміни
політреформи, стільки у наслідках такого кроку. Про
це свідчать опитування щодо мотивів чи мети відміни
політреформи. Так, за даними Інституту Горшеніна,
35,6% опитаних вважають, що це зроблено на догоду
провладним політикам та їх оточенню, і лише 21% вбачають у цьому необхідність усунення юридичних протиріч. Яких, до речі, було не так уже й багато, щоб скасовувати всю Конституцію. Досить красномовним є і той
факт, що 29,7% опитаних взагалі не зрозуміли, для чого
було скасовано політреформу.
Венеціанська комісія у своєму висновку з приводу
скасування Конституції 2004 року теж чітко вказала, що
в конституційному процесі не можна обходити парламент. Л. Кучма з самого початку не сприймав маніпуляції
з відміною політреформи і зміною Основного Закону. І
мав на це повне моральне право. Адже він сам не пішов
на імплементацію результатів референдуму 2000 року в
обхід парламенту. Маючи повне право і відповідне
рішення Конституційного Суду, він не став обиратись
на третій термін. Чимало було й інших прикладів, хоч і
менш значущих, як наприклад, звільнення суддів Конституційного Суду, членів ЦВК тощо.
Відміна політичної реформи 2004 року фактично
зіштовхнула країну до бюрократичної централізації.
Цей крок команда В. Януковича пояснювала необхідністю зміцнення держави. Однак, досвід світової демократії переконливо доводить, що сильна держава
підтримується силою суспільства, а не силовим режимом. Сповзання від сильної до силової держави веде
лише до зміцнення силових структур та їх контролю над
суспільством. За таких умов держава не може виконувати свою основну функцію — арбітра між свободою і
безпекою. Світовий досвід також свідчить: якщо суспільство сильне, а держава слабка, то демократія перетворюється в охлократію; якщо ж держава сильна, а суспільство слабке, то демократія перетворюється в автократію. Неспроможність досягти оптимального співвідношення цих процесів — основна проблема політичних режимів і владних структур тих чи інших країн. Це
підтвердили події в країнах Північної Африки та Близького Сходу в 2011 році. Дуже прикро, але найбільш наочно і переконливо це підтвердили події кінця 2013 —
початку 2014 років у самій Україні.
Повернення до Конституції 1996 року було досить
уразливим прецедентом з правової точки зору. Воно
показало, що в Україні ще не вироблено механізмів, що
забезпечують стійкість державної системи. Стало очевидно, що обрання президента призводить до руйнування цілого ланцюжка управлінських зв'язків, які повинні
служити своєрідним каркасом держави. Стало зрозуміло, що державна система не набула достатньої
стійкості, стабільності і незалежності від зміни політичних еліт. Це вимагало продовження і поглиблення політичної реформи. Особливо гостра потреба була в створенні надійного правового механізму, який забезпечував би чітке функціонування та ефективну взаємодію
всіх гілок влади, державних органів, справді незалежний характер судової системи наділення реальними повноваженнями і організаційно-фінансовими можливостями місцевого самоврядування.
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Але замість такого конструктивного пошуку розв'язку назрілих проблем у хід було запущено черговий
конституційний "фальш-процес". Зокрема наприкінці
2010 року, уже після скасування Конституції 2004 р.
Президент В. Янукович прийняв рішення про створення Конституційної Асамблеї, яка мала підготувати новий проект редакції Конституції. Очільником Конституційної Асамблеї було призначено першого Президента України Л. Кравчука.
Політична еліта одразу задалась питанням: як розцінювати те, що буквально через 1—2 місяці після
відміни Конституції 2004 р., повернення до Конституції
1996 р. В. Янукович ініціює розробку якогось третього
варіанту Конституції. Який це може бути варіант??? Та
й чи можливий ще якийсь третій варіант, якщо вести
мову про принципові відмінності. Тому більшість українських політків розгадали цей маневр: В.Януковичу не
потрібна була нова Конституція, бо вона ніколи б не
дала йому більших повноважень, ніж "повернена" Конституція 1996 р. В. Януковичу потрібен був лише нескінченний конституційний процес як ширма для імітації
його демократизації. І це підтвердилось. За три роки
(2011—2013 рр.) ні Конституційна асамблея, ні робочі
комісії так нічого й не сотворили.
До того ж Конституція України не передбачає можливості прийняття нового Основного Закону, а визначає лише порядок внесення змін до нього. І зроблено це
свідомо — для забезпечення стабільності конституційного ладу, що для України є особливо актуальним. Викликали подив і заяви окремих політиків, що роботою
над конституційними змінами не повинен займатися парламент. Навряд чи подібні заяви на користь конституційного консенсусу. Венеціанська комісія у своєму висновку з приводу конституційної ситуації в Україні чітко
вказала, що в конституційному процесі не можна обходити парламент.
Скасування у 2010 р. Конституції 2004 р. поставило
під сумнів легітимність всієї влади. Що стосується "помаранчевої" влади, то тут основне питання щодо конституційності третього туру виборів і обрання В. Ющенка.
Виходило так, що "помаранчеві" владні інституції протягом кількох років працювали на основі конституційних
норм, які у 2010 р. були визнані неконституційними.
Що стосується владної команди регіоналів і насамперед
В. Януковича, то тут постало питання легітимності і правомірності — істотного розширення повноважень. Адже
В. Янукович був обраний відповідно до норм Конституції
2004 р., які визнавались недійсними. Адже внаслідок скасування політреформи він отримав набагато більше повноважень, ніж це було на час його обрання.
Повернення до дії Конституції 1996 р. за президентства В. Януковича переконливо показало, що політична реформа 2004 р. була правильним і необхідним кроком. Тоді проявились великі ризики для політичної системи держави, коли повноваження і відповідальність
парламенту різко звужуються, а президента — розширюються і ними можуть скористатись люди в кланократичних, олігархократичних та авторитарних цілях.
5. Суперечливі конституційні новації (2014—2016 рр.)
Узурпація влади В. Януковичем у результаті неконституційного повернення до Конституції 1996 р., як і
прогнозувало багато політиків, ще в 2010—2012 рр.
обернулось трагічно для влади і долі країни і призвело
до відомих подій кінця 2013 — початку 2014 р., названих Революцією Гідності. В результаті 21 лютого 2014
року Верховна Рада України на "революційній хвилі"
прийняла за основу проект закону про відновлення дії
Конституції України 2004 року. Повернення на початку 2014 року до Конституції 2004 року стало однією з
головних умов подолання політичної кризи. Водночас
це стало і переконливим свідченням правильності політреформи 2004 року. Це ще раз спростовує твердження, що тодішні конституційні зміни були надумані, або
під когось ініційовані. Насправді, це був механізм захи-
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сту від переродження централізації і концентрації влади в автократію, а далі — в олігархократію, кланократію та диктатуру, що, власне, й сталось в Україні після
скасування політреформи.
Але й тут повторився конституційний парадокс 2010
р. Після відновлення Конституції 2004 р. та обрання
Президентом України П. Порошенка останній знову
ініціював черговий раунд конституційного процесу та
розробку нової Конституції. І знову політикум задався
питанням: яким буде цей третій варіант Конституції, і
чи взагалі можливий такий? Чи може і в даному випадку
розробка Конституції потрібна як ширма для прихованої авторитаризації влади?
Загалом аналіз конституційного процесу свідчить, що
посягання на Конституцію вже стали результатом протистояння політичних сил. Нерідко вони використовувалися для перерозподілу владних повноважень між законодавчою та виконавчою гілками влади, але за своїм
змістом не сприяли формуванню конституційних засад
громадянського суспільства. Нерідко вони були викликані неналежним додержанням положень Конституції та
відсутністю політичної волі щодо їх реалізації. Тому не
дивно, що з обранням п'ятого президента України П.Порошенка конституційний процес вийшов в новий віраж.
Знову створюються конституційні комісії, робочі групи,
проводяться дискусії, обговорюються варіанти. Але цей
етап має свої особливі проблеми. Йдеться про очевидні
суперечності конституційних новацій.
У червні 2014 р. Президент України П. Порошенко
спрямував до парламенту законопроект "Про внесення
змін до Конституції України (щодо повноважень органів
державної влади та місцевого самоврядування)". А після
того — ще два: "Про внесення змін до Конституції
України (щодо децентралізації влади)" і "Про внесення
змін до Конституції України (щодо правосуддя)". У січні
2015 р. Президент України П. Порошенко подав до парламенту законопроект про внесення змін до Конституції
України щодо недоторканності народних депутатів і
суддів. З березня 2014 р. Україна вже була об'єктом російської агресії у форматі так званої гібридної війни.
Насамперед постає питання щодо правомірності
конституційних змін в умовах війни чи надзвичайних
ситуацій. Стаття 157 Конституції забороняє змінювати
її в умовах воєнного або надзвичайного стану. При цьому доречно зауважити, що в подібних ситуаціях країни
світу діють у цьому контексті традиційно. Наприклад,
13-ту поправку до Конституції США про скасування
рабства було запропоновано під час Громадянської
війни, у січні 1865 р., але ухвалено лише в грудні того ж
року — вже після встановлення миру в країні. У Франції
у часи президентства Шарля де Голля було ухвалено
нову Конституцію, хоча країна в той час воювала з алжирськими сепаратистами. Щоправда, ця восьмирічна
воєнна операція, яка забрала життя десятків тисяч громадян, іменувалася "операцією з відновлення порядку"
і війною була визнана лише в 1999 р. Що ж до наших
нинішніх реалій, то варто прислухатися до думки спецпредставника Генсека ООН Л. Брахімі, який вважає, що
спосіб розробки конституції у країні, де йде війна, може
відіграти ключову роль у відновленні й зміцненні держави і політичної системи, а також у забезпеченні
стійкого миру. Тим більше, що такий підхід сповідує не
лише ООН, а й Рада Європи і, передовсім, її експертна
установа — Венеційська комісія.
Інше питання — дотримання суверенності впровадження конституційних змін. Наприклад, домовленості
Мінська-1 не містили зобов'язань щодо конституційних
змін. Але у домовленостях Мінська-2 (нормандський
формат за участі А. Меркель, Ф. Олланда, В. Путіна та
П. Порошенка) такі зобов'язання з'явились. Між тим за
духом і буквою Конституції 2004 р. конституційний процес — це передовсім парламентська процедура, а президентові в ній належить лише право конституційної
ініціативи. Однак зміни до Конституції доручено напра-

9

АКТУАЛЬНО

Рис. 3. Кількість законодавчих та нормативних актів у рамках конституційної реформи
Джерело: розроблено за даними Верховної Ради України.

цьовувати не парламенту, а дорадчому органу при президенті — Конституційній комісії (КК), обмеженість
функцій якої очевидна.
Сам зміст пропонованих змін украй уривчастий. У
нашвидку ретушованому вигляді подаються поправки,
спрямовані на розширення повноважень президента,
посилення його впливу на місцеву владу й суди. Це намагаються піднести як конче необхідні й достатні зміни
і для подальшого розвитку країни загалом, і для врегулювання конфлікту на Сході країни зокрема. Продовжувати в тому ж дусі означає свідомо прирікати державу на політичну нестабільність із перспективою майбутнього краху.
6. Краща Конституція та, що виконується
Таким чином, виходить так, що всі роки незалежності України, вся її новітня історія — це безперервний
конституційний процес. В США в середньому на одну
поправку до Конституції припадає майже 10 років. В Україні кожен президент робив спроби повністю замінити конституцію, не кажучи вже за внесення змін. Але це
з формальних ознак. Якщо поглянути на цю проблему з
фактичних результативних ознак, то оцінки виходять
дуже різні.

У період президентства Л. Кравчука конституційний
процес торкався лише ретушування старої радянської
конституції. Тоді українська влада не спромоглась на
підготовку і прийняття Конституції, адекватної державній незалежності та ринковій системі. Але все ж тоді
було зроблено чимало для того, щоб процес державотворення та ринкової трансформації в Україні був запущений і Україна утверджувалася як держава.
У період президентства Л. Кучми насамперед для
упорядкування керованості країною був підписаний
Конституційний договір. А далі, і це головне, була прийнята перша Конституція незалежної країни. В 1996 р.
Л. Кучма домігся прийняття Конституції, яку чекала вся
країна, яку на той час вже були прийняли всі пострадянські країни. Ця Конституція практично 5 років працювала без спроб щодо внесення змін. Але після обрання на другий президентський термін, політичні сили, які
програли вибори, розвернули політичну боротьбу проти Л. Кучми, проти президентської влади, як такої. "Касетний" і "кольчужний" скандали, акції "Україна без
Кучми", по суті, спровокували масштабну та демагогічну дискусію в суспільстві про зміну структури повноважень між гілками влади: особливо між президентом і
парламентом. Запит на таку реструктуризацію владних повноважень
прийшов від опозиційних сил. І засЕтапи
Результати
луга Л. Кучми в тому, що він почув
цей запит і відповів на нього конституційною пропозицією заміни президентсько-парламентської моделі
1991-1994
Внесено зміни і доповнення до Конституції УРСР
політичної системи на парламентсько-президентську модель. Тобто
Прийнято Конституційний Договір (08.06.1995 р.)
підготовка чергової Конституції,
яка потім була прийнята у 2004 р.,
Прийнято Конституцію України (28.06.1996 р.)
не була продуктом політичної ко1995-2004
Проведено Всеукраїнський конституційний
н'юнктурності. Це було усвідомленреферендум (16.04.2000 р.)
ня рішень не формальної зміни конПрийнято Конституцію України (08.12.2004 р.)
ституції, а зміни моделі політичної
системи, і не під конкретну особистість, а під європейські традиції
Зроблено безрезультативні спроби ревізії
і під демократичні цінності. Тому
2005-2009
історична заслуга Л. Кучми в тому,
Конституції 2004 р.
що за період його президентства
було прийнято дві Конституції (1996
Скасовано Конституцію 2004 р. і повернено
р. і 2004 р.), які не дублювали одна
2010-2013
Конституцію 1996 р. (30 вересня 2010 р.)
одну, а відображали дві різні моделі
політичної системи і були зумовлені
політичними настроями в суспільСкасовано Конституцію 1996 р. і повернено
стві і в політичних колах. До цього
Конституцію 2004 р. (21.02.2014 р.)
2014-2016
слід додати, що за президентства
Запропоновано зміни і доповнення до Конституції
Л. Кучми був прийнятий як стабілі2004 р.
зуючий фактор унікальний Конституційний договір та був проведений
поки що єдиний Всенародний рефеРис.4. Результативність основних етапів конституційного процесу
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АКТУАЛЬНО
рендум за народною ініціативою щодо змін до Конституції. Тому другий період українського конституційного процесу був не тільки найбільш активний, але й
найбільш результативний та адекватний, зумовлений
об'єктивно-закономірними процесами.
Наступні періоди українського конституційного
процесу виявились деструктивними і суперечливими.
По-перше, всі три президенти цього періоду (2005—2016 рр.)
декларували розробку і внесення нових конституцій, що
не передбачено діючою Конституцією. При цьому не
йдеться про зміну моделі політичної системи. А саме,
це має бути в основі різновидностей конституції. Все що
не торкається основ політичної системи не може претендувати на нову Конституцію, а хіба що на внесення
змін чи поправок до діючих конституцій. Тому цілком
логічно складається враження, що після 2004 р. кожен
президент робив спроби зробити Конституцію під себе.
Тут нічим крити. От і вийшло, що конституційний процес третього періоду насичений такими суперечливими
віхами, як антиконституційна відміна в 2010 р. Конституції 2004 р., створення різного роду асамблей, комісій,
рад, робочих груп з опрацювання нових конституцій.
Тому на 10 років цього періоду припало найбільше конституційної шарпанини і найменше результативності. Це
скоріше був період конституційного зуду.
Ці періоди також підтвердили позитивність конституцій 1996 р. і 2004 року. Вони обидві були прийняті за
президентства Л. Кучми і обидві працювали по два періоди: Конституція 1996 р. (1996—2005 і 2010—2013 рр.);
Конституція 2004 р. (2006—2010 і 2014—2016 рр.). І, як
це не парадоксально, але виходило так, що ті хто критикував ту чи іншу Конституцію Л. Кучми, потім робили все, щоб її відновити. Особливо це характерно для
Конституції 2004 року, яка зазнала багато критики з
боку тих сил, які хотіли її не раз скасувати, а потім використали її як спасіння.
Узагальнення різних періодів конституційного процесу та активності в ньому влади свідчить про велику
контрастність в цьому. З 1991 р. в Україні в рамках конституційного процесу прийнято більше 110 нормативних актів. Половина з них — за період президентства
Л. Кучми. До повної міри ця оцінка формальна тому, що
за кількістю стоїть якісь, а саме: функціональна ефективність нормативних актів. Якісна оцінка нормотворчої діяльності в конституційному процесі ще більш контрастна, ніж кількісна. Так, за президентства В. Ющенка було прийнято немало нормативних актів, але нічого
реального в напрямі удосконалення конституційного
процесу зроблено не було. Навпаки, найбільш насиченим і найбільш результативним в якісному відношенні
був період за президентства Л. Кучми, коли було напрацьовано і прийняті аж три основних документи: Конституційний договір (1995 р.), Конституція-96 (1996 р.)
та Конституція-04 (2004 р.) (рис. 3 і 4).
Отже, аналіз конституційного процесу свідчить, що
найбільш гострі дискусії в ньому стосуються політичної системи. Саме з цим було пов'язано запровадження
Конституції 2004 р., її відміна у 2010 р. та її відновлення
у 2014 р. У такому ключі проявився внесок кожної влади в конституційний процес.
Між тим українське суспільство вимагає конституційної стабільності. Так, на питання щодо доцільності
зміни повноважень президента, уряду, парламенту у
різні періоди найбільш стабільною (близько 40%) є
відповідь: "залишити все без змін". Що стосується повноважень окремої однієї гілки влади, то тут пріоритети громадян дуже залежать від періоду опитування,
ефективності органу державної влади на той період,
особистостей ситуації тощо. Одним словом, ставлення населення до окремих гілок і органів влади є досить кон'юнктурним. Однак Конституція не може бути кон'юнктурною. Її не можна змінювати залежно від того, хто
переміг на останніх президентських чи парламентських
виборах, які складаються стосунки між органами влади
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та їх очільниками, якою є політична, економічна чи соціальна ситуація в країні.
Таким чином, Україна не має альтернативи розвитку народовладдя, парламентаризму, представництву і
прямої участі народу в управлінні, становленню місцевого самоврядування і громадянського суспільства загалом. Цей шлях пройшли більшість розвинених країн.
Це — європейський шлях. На цю дорогу стають країни,
що розвиваються, у т.ч. постсоціалістичні і пострадянські. Ці ідеї все більше сприймаються навіть у країнах з
традиційно авторитарною владою, що засвідчили революції в арабських країнах.
З цього приводу Л. Кучма в одному з інтерв'ю сказав: "Як політик, що свого часу вистраждав і пережив
усі перипетії з розширенням повноважень і прем'єрміністра, і президента, я сьогодні нікому з претендентів
на найвищі посади не рекомендував би бездумно добиватись розширення повноважень. Повноваження загальновизнаних гілок влади (президент, парламент,
уряд, судова система) мають бути дуже збалансовані,
зрівноважені і узгоджені в єдиному державному механізмі за принципом взаємодоповнення і координації дій.
Байка І.І. Крилова про лебедя, рака і щуку, які взялись
тягнути воза, будучи на генетичному рівні запрограмованими на конфлікт інтересів та дій, має стати антиприкладом для побудови моделі організації політичної системи і державної влади в Україні".
В Україні тема реформування Конституції вже давно перетворилася на елемент обов'язкової програми всіх
основних політичних сил. Це цілком природно, адже
саме конституційна реформа зберігає ключове значення для подальшого демократичного розвитку. Однак
представники українського істеблішменту здебільшого
сприймають цю тему виключно як ритуальну. Під час
недавніх виборчих кампаній вони були згодні з тим, що
без внесення поправок до Конституції неможливо повернути мир в Україну й гарантувати демократичний
розвиток країни. Практично всі казали про децентралізацію, необхідність подолання конфлікту повноважень
між центром і регіонами. Обіцяли українським громадянам реформувати судову систему, щоб гарантувати
непідкупність, справедливість і доступність українських
судів. Багато хто заявляв про важливість усунення конфлікту повноважень між парламентом, урядом і президентом. При цьому більшість політиків наголошували на
необхідності широкого діалогу щодо конституційної
реформи, необхідності знайти консенсусні рішення. І
суспільство їм повірило.
Базовою проблемою конституційного реформування в Україні є його конфліктний, змагальний характер.
Раз за разом зміст конституційних реформ приносять у
жертву політичній кон'юнктурі. Який би з попередніх
проектів змін ми не брали, постійно виявляється, що
його з самого початку замислювали й реалізовували як
інструмент політичної боротьби. Посилити повноваження інституту, який контролюєш. Послабити інститут, який контролюють опоненти. Жодних завдань, що
виходять за ці рамки, не ставилося. Це тупиковий шлях.
Українці пережили вже серію конституційних переформатувань. І жодного разу ці найважливіші рішення не
привели до успіху. Політична модель так само нестабільна. Конфлікт повноважень зберігається на всіх
рівнях. І, головне, надійно захистити права і свободи
громадян, подолати політичну відчуженість українського суспільства так і не вдалося.
Настав час кардинально змінювати сам підхід до
реформування цієї сфери. На зміну логіці конфронтації
має прийти логіка врегулювання. Досить думати про те,
як зайняти вигіднішу позицію у політичному конфлікті.
Зусилля потрібно спрямовувати на формування моделі,
в якій будь-які політичні конфлікти ефективно регулюватимуться. Без насильства й примусу, на основі діалогу й компромісу. Тільки це дасть шанс українській
державі не опинятися раз за разом на межі краху.
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FUNCTIONS OF THE LOGISTICS SYSTEM IN CONDITIONS OF COMPETITIVENESS
OF ENTERPRISES IN THE INDUSTRY OF METALLURGY

У науковій статті розглянуто фактори конкурентоспроможності підприємств галузі металургії, при
цьому виділено значення логістичної складової у підвищенні конкурентності підприємств. Наведено
структуру функцій логістичної системи та логістичної інформаційної системи підприємств металургії,
виділено серед структуризованих функцій — ключові. Наведено схему розподілу функцій логістичної
системи між різними учасниками логістичного процесу підприємств металургії. Окреслено основні проблеми функціонування логістичної системи, що погіршують її та знижують конкурентоспроможність
підприємств металургії. Запропоновано стратегічні логістичні рішення в умовах динамічного розвитку
металургійних підприємств та підвищення рівня їх конкурентоспроможності.
This scientific article describes the factors of competitiveness of enterprises in the industry of metallurgy,
highlighting the importance of logistics in improving the competitiveness of enterprises. The structure functions
of the logistics system and the logistics information systems of the enterprises of metallurgy, allocated among
strukturyzowane functions — key. The scheme of distribution functions of the logistics system among the various
participants of logistical process at the enterprises of metallurgy. Outlines the basic problems in the functioning
of the logistics system, degrade it and reduce the competitiveness of Ukrainian metallurgical enterprises. Proposed
strategic logistics solutions in the context of the dynamic development of metallurgical enterprises and improve
their competitiveness.

Ключові слова: логістична система, конкурентоспроможність, функції, постачання, виробництво, збут.
Key words: logistic system, competitiveness, functions, supply, production, marketing.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
У сучасних умовах го сподарю вання значна
кількість підприємств застосовує логістичне стратегі-
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чне управління з метою мінімізації витрат логістичних
каналів та забезпечення високої конкурентоспроможності на ринку. При цьому стратегія розвитку підприємства може служити для розробки ефективної логістичної системи управління як налагодженого проце-
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Таблиця 1. Структура функцій логістичної системи
та логістичної інформаційної системи
№пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Категорія
Базові

Ключові

Логістична система
Види
Постачання
Виробництво
Збут
Дистрибуція
Підтримання стандартів обслуговування
Управління закупівлями
Транспортування
Управління запасами
Управління замовленнями
Ціноутворення
Фізичний перерозподіл
Складування
Вантажопереробка
Захисна упаковка
Забезпечення повернення товарів
Сервісне обслуговування
Збір зворотніх відходів
Інформаційно-комп’ютерна підтримка
-

Логістична інформаційна система
Види
Підтримка маркетингу
Прогнозування виробництва
Фінанси
Контроль
Звіти про споживчий сервіс
Управління запасами
Управління складуванням
Підтримка транспортування
Бухгалтерський облік і кредитування
Система
Прийом замовлень
операцій
Контроль логістичного сервісу
Транспортування
Облік запасів
Поповнення запасів
Закупки
Експедування
Комплектування
Підготовка документів
Підготовка вантажних відправок
Автоматизація розрахунку з клієнтами
Розрахунки з персоналом
Категорія
Аналіз

Джерело: складено автором на основі [10, 11].

су управління, інформаційними, товарними потоками
між постачальниками, підприємством та споживачами.
Відповідно, враховуючи мінливе ринкове середовище
та недостатньо напрацьовані функціональні складові і
стратегії побудови логістичної системи, її робота стає
недостатньо організованою та ефективною. Окрім цього, побудова таких систем на підприємствах металургії
пов'язано також із проблемами потужних вантажопотоків, розкиданості складської системи та значною
зношеністю обладнання та транспортно-рухомого
складу, що суттєво позначається на конкурентоспроможності.
Останні дослідження та публікації, на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми. Дослідженнями проблем становлення управління
логістичними системами займались як зарубіжні науковці: Алесінская Т.В., Бланк І.А., Євдокимов А.В., Карданова Л.І., Маккенна Р., так і вітчизняні автори: Джаферова С.Е., Димарчук С.М., Єлетенко О.В., Загорна
Т.О., Ларіна Р.Р., Мішенін Є.В., Фролова Л.В. та інші.
Питання конкурентоспроможності підприємств досліджували такі класики маркетингової науки, як: І. Ансофф, Ф. Котлер, М. Портер, К. Прахалад та сучасні
дослідники: Гельвановський М.І., Васильева З.А., Іванов Ю.Б., Тарнавська Н.П., Тищенко О.М. та інші.
Разом із цим, проблемні питання, стратегічні напрями розвитку та конкурентоспроможності металургійних підприємств в умовах недостатньої ефективності
функціонування промислового сектору України досліджували такі наковці: Афанасьєв Є.В., Волкова Т.П.,
Голубченко А.К., Гребеник В.М., Грищенко С.Г., Козенков Д.Є., Мазур В.Л., Пікус А.Ю., Чередніченко С.В.,
Шикова Л.В. та інші.
Відповідно, дослідження функціональних складових
логістичної системи для забезпечення конкурентоспроможності підприємств металургії є важливим науковим
завданням.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Цілю статті є вивчення функцій логістичної системи металургійних підприємств та напрацювання стратегічних логістичних рішень в умовах динамічного розвитку металургійних підприємств та підвищення рівня
їх конкурентоспроможності.
ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Конкурентоспроможність підприємства галузі металургії — це динамічне і змінне явище, що розглядаєть-
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ся у процесі неперервного порівняння конкурентоспроможності підприємства із заданим ринковим рівнем конкурентоспроможності.
Також конкурентоспроможність металургійного
підприємства є результатом обраної стратегії конкурентоспроможності, що забезпечує ефективне використання наявних економічних ресурсів підприємства, які в процесі їхнього включення в господарський обіг перетворюються на фактори конкурентоспроможності підприємства, що продукують конкурентні переваги та ключові компетенції підприємства
[4, с. 33].
Факторами конкурентоспроможності є такі внутрішні фактори розвитку металургійних підприємств:
структурні (виробнича та організаційна структура
підприємства, місія підприємства, спеціалізація та
концентрація виробництва, рівень уніфікації та стандартизації продукції, облік та регулювання виробничих процесів, персонал); ресурсні (постачальники,
доступність якісної дешевої сировини та оптимізація ефективності її використання); технічні (патенти на товар і технології, обладнання, якість виробництва); управлінські (менеджери, організація своєчасного постачання сировини, матеріалів та комплектуючих; формування діючих систем менеджменту та управління якістю на підприємстві); ринкові
(доступ до ринку ресурсів і технологій, значна частка ринку, ексклюзивність товарів підприємства, ексклюзивність каналів розподілу і реклами; ефективна система збуту та післяпродажного обслуговування, прогнозування політики ціноутворення та ринкової інфраструктури). Ефективність функціонування підприємства (показники прибутковості, інтенсивність використання капіталу, фінансова стійкість
[9, c. 52—54].
При цьому логістична складова конкурентоспроможності металургійних підприємств набуває особливого значення, враховуючи необхідність забезпечення:
гнучкого виробництва та реалізації за рахунок впровадження принципів "точно в термін"; максимізації використання виробничої потужності; оптимізації виробничого часу; бездефектного виробництва; мінімізації витрат на внутрішньовиробниче транспортування, складування та пакувальні процеси; екологізації виробництва тощо [10].
В якості ключових функцій логістичної системи виділяють наступні [1]: підтримка стандартів обслуговування споживачів; управління закупівлями; транспортуван-
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Таблиця 2. Функції логістичної системи
в умовах забезпечення конкурентоспроможності металургійного підприємства
та їхній розподіл між різними учасниками логістичного процесу
Учасник логістичного процесу
Назва логістичної функції

Формування господарських зв'язків із
постачання товарів або надання послуг, їхній
розвиток, коректування та раціоналізація
Визначення об'єктів і напрямів матеріальних
потоків
Прогнозовані оцінки потреби в перевезеннях
Визначення послідовності просування товарів
через місця складування, визначення
оптимального коефіцієнта складського
розміщення при організації товаропросування
Розвиток розміщення й організація
складського господарства
Управління запасами у сфері обігу
Здійснення перевезень, а також усіх
необхідних операцій на шляху пересування
вантажів до пунктів призначення
Виконання операцій, які безпосередньо
передують та завершують перевезення
товарів (пакування, маркування, підготовка
до навантаження, вантажнорозвантажувальні роботи й інше)
Управління складськими операціями
(передача та прийом товарів за кількістю та
якістю, збереження, підсортування,
підготовка необхідного асортименту для
покупця, організація постачання малими
партіями й інше)

Транспорт
загального
користування
Х

Х

Підприємство
гуртової
торгівлі

Комерційнопосередницька
організація

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Склади
готової
продукції
підприємстввиробників

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Джерело: складено автором на основі [11, с. 28].

ня; управління запасами; управління процедурами замовлень; управління виробничими процедурами; ціноутворення; фізичний розподіл.
Серед ключових функцій логістичної системи в умовах забезпечення конкурентоспроможності, виділяємо
[5, c. 32]:
1. Підтримка стандарту обслуговування споживачів.
Забезпечення заданого рівня якості товарів і післяпродажний сервіс.
2. Управління замовленнями. Визначення порядку
отримання і обробки замовлень.
3. Управління закупівлями. Вибір постачальників,
планування потреби в ресурсах, визначення термінів та
обсягів поставки.
4. Транспортування. Вибір перевізника, експедитора та виду транспорту.
5. Управління запасами. Оптимізація рівня запасів
у логістичній системі.
6. Управління виробничими процесами. Оперативне планування, скорочення тривалості виробничого циклу.
7. Ціноутворення. Формування ціни готової продукції на основі логістичних витрат.
8. Дистрибуція. Фізичне переміщення та зберігання
готової продукції в товаропровідних структурах виробників та/або посередників.
До підтримуючих функцій логістичної системи в
умовах забезпечення конкурентоспроможності належать [5, c. 33]:
1. Складування. Визначення кількості, типу та дислокації складів, їх площі та вибір складського обладнання.
2. Вантажопереробка. Переміщення ресурсів і готової продукції на складі, їх розміщення на стелажах, комплектування вантажів по замовленнях.
3. Захисна упаковка, що забезпечує схоронність
вантажів.
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4. Забезпечення повернення товарів, які не задовольняють споживачів або не пройшли гарантійного
терміну служби.
5. Забезпечення запасними частинами і сервісне обслуговування.
6. Збір вторинних ресурсів, відходів виробничого
споживання.
7. Інформаційно-комп'ютерна підтримка. Обробка інформації про рух потоків, їх облік, аналіз і контроль.
Щодо функцій у сфері постачання, то до них належать управління рухом сировини та матеріалів, окремих частин або запасів готової продукції від постачальника або місця їхнього придбання до виробничих
підприємств, розподільчих складів (табл. 2.) [11, с. 27].
На рівні виробництва функцією логістики стає
управління запасами, яка охоплює контроль за просуванням напівфабрикатів і компонентів через усі стадії
виробничого процесу, а також рух готової продукції на
оптові склади та роздрібні ринки збуту. Функції управління розподілом продукції охоплюють оперативну
організацію потоків кінцевої продукції від підприємства-виробника до споживача. До функцій логістичної
координації зараховують: виявлення й аналіз потреб у
матеріальних ресурсах різних фаз і частин виробництва, аналіз ринків на яких здійснюється збутова діяльність підприємства, прогнозування поведінки інших
джерел цих ринків, обробка даних замовлень і потреб
споживачів [11, с. 29]. На рисунку 1 наведено функціональну схему розробки логістичної системи, яка складається з оперативного управління, що включає управління розподілом продукції, управління запасами продукції та управління матеріалами та логістичної координації, що включає прогнозування попиту, обробку
даних, оперативне планування, планування постачання
матеріалів та виробництва і становить відкритий цикл з
ринку постачання до ринку збуту.
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Ринок збуту
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Рис. 1. Функціональна схема розробки логістичної системи
Джерело: складено автором на основі: [4; 10; 11].

У загальному вигляді завдання логістики промислового підприємства можна сформулювати так [6]:
— планування виробництва на основі прогнозу потреб у готовій продукції;
— розробка плану-графіка виробничих завдань;
— розробка графіка запуску-випуску продукції;
— встановлення нормативів незавершеного виробництва;
— оперативне управління виробництвом та організація виконання виробничих завдань;
— контроль за кількістю та якістю виготовленої
продукції;
— контроль за собівартістю випущеної продукції.
Названі функції логістики відображаються в координації попиту та пропозиції на товар металургійних
підприємств.
Характеристика основних операцій логістичного
процесу підприємств металургії [7, с. 214]:
I. Фізичний розподіл. Координація з планом маркетингу, прогнозування попиту, сервіс, оперативнокалендарне планування транспортування готової продукції, управління запасами готової продукції, оброблення замовлень клієнтури, складування готової продукції, завантажувально- розвантажувальні і транспортні складські роботи з готовою продукцією, постачання готової продукції, облік запасів готової продукції.
II. Підтримка виробництва. Координація з планом
фізичного розподілу, оперативно-календарне планування переміщення незавершеного виробництва, внутрішньозаводські переміщення матеріалів, завантажувально- розвантажувальні й транспортно-складські роботи
з незавершеним виробництвом, оперативне забезпечення виробничих підрозділів сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, комплектуючими виробами, складування незавершеного виробництва, облік незавершеного виробництва
III. Постачання. Координація з оперативно-календарним планом виробництва, вибір і проведення переговорів з постачальниками, планування потреб у матеріалах, складання оперативно-календарного плану постачання, транспортування сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, складування
виробничих запасів, завантажувально-розвантажувальні й транспортно-складські роботи з предметами
постачання.
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Особливості функціональної складової логістичної
системи підприємств галузі металургії обумовлені: наявністю на металургійних підприємствах потужних
вантажопотоків (важких вантажів: залізна, марганцева руда, злитки, прокат, кам'яне вугілля); постійних потоків специфічних вантажів; достатньо великими
відстанями перевезень вантажів; значним різноманіттям використовуваних видів транспорту; розкиданістю
і великою кількістю цехів і складів (більше одного десятка), що характеризуються різноманітністю підйомно-транспортних пристроїв і допоміжного устаткування [8].
Доведення показників логістики українських підприємств до високого рівня конкурентоспроможності утруднюється по ряду об'єктивних причин таких, як: історичним відставанням сфери обігу продукції від виробничої сфери, відсталість транспортної та складської інфраструктури, високий ступінь
зносу рухомого складу та об'єктів інфраструктури
транспорту, низький рівень розвитку складських
операцій та ряд інших. Крім того, розвиток логістики характеризується регіональною нерівномірністю
[11, с. 66].
Відсутність інноваційних зрушень, висока ступінь
зношеності основних фондів, низький рівень інвестицій
у розвиток та реформування гірничо-металургійного
комплексу посилює вплив ремонтних робіт на загальні
економічні показники діяльності підприємства, на логістичну систему, погіршуючи ефективність виконання її
ключових функцій, знижуючи конкурентоспроможність
підприємств металургії.
Серед ключових виявлених проблем та ризикоутворюючих чинників функціонування логістичної системи металургійних підприємств, виділяємо: недостатнє використання виробничих потужностей металургії та невисока завантаженість виробництва, занепадаюча структура сталеварного виробництва; високий
ступінь зносу обладнання, технологічна відсталість у
порівнянні з розвиненими країнами; неконкурентність
та велика вартість продукції; невисока рентабельність
та нестача власних обігових коштів у межах системи
[2, c. 30].
Для покращення функціонування логістики металургійних підприємств, формування стратегічних логістичних рішень необхідно забезпечити:
— зростання логістичного (виробничого, транспортного, трудового, складського) потенціалу;
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— зростання дистрибутивного та ринкового потенціалу (потенціалу цінового та нецінового попиту продукції металургії);
— чітку персоніфікацію структури попиту продукції
металургії та його складових;
— застосування новітніх інформаційно-комунікаційних та функціональних тенденцій роботи логістичної системи;
— побудову оптимальної (з точки зору сервісності
та витратності) логістичну структуру.
ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Отже, логістична система підприємств галузі металургії повинна охоплювати взаємопов'язані у процесі
прийняття рішень напрями та способи використання
елементів ресурсопотоку, а також містити систему
інформаційного забезпечення та інфраструктурні об'єкти. За своїм змістом це — організаційно-економічний механізм координації функцій з управління ресурсопотоком [7, с. 50].
Логістична система в умовах забезпечення конкурентоспроможності підприємств галузі металургії
складається з виробничої, фінансової, організаційної, інвестиційної та технологічної компонент, що
формують систему взаємопов'язаних її функцій та
безпосереднь о впливають на конкурентоспроможність підприємств. Позитивними наслідками
ефективного функціонування логістичної системи є
прискорений розвиток науково-технічного прогресу, забезпечення якісного товарного обслуговування, підвищення рівня попиту на продукцію металургії, охоплення нових сегментів ринку та можливості зростання конкурентоспроможності підприємств. Перспективними для подальших досліджень
можуть бути дослідження ефективності реалізації
ключових функцій логістичної системи окремих металургійних підприємств.
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Узагальнення досвіду країн-членів Ради Європи у сфері природоохоронної діяльності на регіональному рівні засвідчило, що на увагу заслуговують, насамперед, такі механізми розвитку екологічної демократії, як: організаційний — об'єднання ініціатив, механізмів, фондів, науково-дослідницьких програм
й існуючої інформації для збереження і покращення природного та ландшафтного розмаїття; забезпечення доступу до екологічної інформації та участі громадськості в процесі прийняття рішень з питань,
що стосуються навколишнього середовища; адміністративний — інтегрована функціональна і довгострокова концепція регіонального планування, що є не комплексом норм, які регулюють планування, а,
швидше, визначають права людини в контексті облаштування територій з урахуванням обмежень і можливостей регіонів, де вони проживають.
Summarizing the experience of the Council of Europe in the field of environmental protection at the regional
level showed that deserve attention, especially following mechanisms of environmental democracy as:
organizational — union initiatives, mechanisms, funds, scientific research programs and existing information
preservation and enhancement of the natural and landscape diversity; access to environmental information and
public participation in decision-making on matters relating to the environment; Administrative — integrated
functional and long-term regional planning concept, which is not a set of rules that govern the planning, but
rather define human rights in the context of resettlement areas subject to the limitations and possibilities of the
regions where they live.
Ключові слова: механізми розвитку, регіональна екологічна демократія, країни-члени Ради Європи, концепція регіонального планування, реалізація стратегії охорони довкілля.
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ВСТУП
У питаннях навколишнього середовища, захисту ландшафтів, стабільного розвитку і регіонального чи територіального планування держави-члени Ради Європи зустрічаються з різними проблемами, вирішення яких найчастіше
може бути знайдене лише на міжнародному рівні. Рада
Європи розробила ряд документів та керівних принципів,
які спрямовані на:
— охорону та збереження природного середовища в
Європі;
— збереження та покращення середовища життєдіяльності людини;
— розробку концепцій планування та розвитку територій;
— сприяння всебічному підходу до збалансованого стабільного розвитку.
Ідея міждержавної співпраці на рівні Міністрів охорони навколишнього природного середовища визрівала протягом десятиріч і знайшла своє втілення у Програмі "Довкілля для Європи".
На сьогодні створення Європейського екологічного
простору як стратегії колегіального вирішення найактуальніших питань захисту довкілля направлено на: розробку та
запровадження стратегічної екологічної оцінки (СЕО), тобто оцінки впливу на навколишнє природне середовище
планів, програм, політики і законодавства [1]; інтегроване
планування землекористування; вирішення економічних та
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фінансових проблем впровадження стратегії біологічного
та ландшафтного різноманіття; прийняття всіма країнамичленами Ради Європи Протоколу по Реєстру викидів та переносу забруднювачів (РВПЗ); виконання зобов'язань, взятих на себе державами, угод про партнерство ("регіональна
домовленість") між країнами регіону; посилення участі громадськості у прийнятті рішень на міжнародному рівні; вдосконалення системи освіти з екологічних питань.
РЕЗУЛЬТАТИ
Розглянемо найдієвіше механізми реалізації стратегії
охорони довкілля на регіональному рівні в країнах-членах
Ради Європи.
1. Доступ до екологічної інформації та участь громадськості в процесі прийняття рішень, що стосуються навколишнього середовища.
У питаннях, які стосуються навколишнього середовища, удосконалення доступу до інформації та участь громадськості в процесі прийняття рішень підвищує якість
рішень, що приймаються та процесу їх виконання, сприяє
поліпшенню поінформованості громадськості щодо екологічних проблем, надає громадськості можливість висловлювати свою стурбованість, а державним органам — вести належний облік таких інтересів, прагнучи таким чином сприяти підзвітності та прозорості процесу прийняття рішень і
підсиленню громадської підтримки рішень, що приймаються в галузі навколишнього середовища.
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Учасники Четвертої конференції Міністрів охорони
довкілля в м. Оргус, усвідомлюючи ту роль, яку відіграє
Європейська Економічна Комісія ООН (ЄЕК), зокрема її
Провідні принципи щодо забезпечення доступу до екологічної інформації та участі громадськості в процесі прийняття рішень з питань, що стосуються навколишнього середовища "Довкілля для Європи", схвалених Декларацією
міністрів, яка була прийнята на третій Конференції міністрів
(25 жовтня 1995 року в Софії, Болгарія), ухвалили Конвенцію про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань,
що стосуються довкілля.
Нормативно-правовим підгрунтям зазначеної Конвенції
виступили відповідні положення та принципи [2]: I Стокгольмської декларації про середовище навколо людини; 10
Ріо-де-Жанейрської декларації про навколишнє середовище і розвиток; резолюції Генеральної Асамблеї 37/7 від 28
жовтня 1982 року про Всесвітню хартію природи і 45/94 від
14 грудня 1990 року про необхідність забезпечення здорового навколишнього середовища в інтересах добробуту людей; Європейської хартії про навколишнє середовище та
охорону здоров'я, яка була прийнята Першою Європейською конференцією "Навколишнє середовище і здоров'я"
Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я у Франкфуртіна-Майні, Німеччина, 8 грудня 1989 року; Конвенції з оцінки впливу на навколишнє середовище в транскордонному
контексті, прийнятої 25 лютого 1991 року в Еспо, Фінляндія; Конвенції про транскордонний вплив промислових
аварій; Конвенції про охорону і використання транскордонних річок і міжнародних озер, прийнятих 17 березня 1992
року в Гельсінкі, а також інших регіональних конвенцій.
Структурно конвенція складається з 22 статей і 2 додатків. Відповідно до статті 1, з метою сприяння захисту
права кожної людини нинішнього і прийдешніх поколінь
жити в навколишньому середовищі, сприятливому для її
здоров'я та добробуту, кожна із Сторін гарантує права на
доступ до інформації, на участь громадськості в процесі
прийняття рішень і на доступ до правосуддя з питань, що
стосуються навколишнього середовища, у відповідності до
положень цієї Конвенції. Згідно з п. 9 статті 3, у межах відповідних положень цієї Конвенції громадськість отримує доступ до інформації, має можливість брати участь у процесі
прийняття рішень і має доступ до правосуддя з питань, що
стосуються навколишнього середовища, без дискримінації
за ознаками громадянства, національної приналежності або
місця проживання, а у випадку юридичної особи, без дискримінації за ознаками її зареєстрованого місцезнаходження або фактичного центру діяльності (п. 9 ст 3) [3].
Основні положення Конвенції прописано у статтях 4—
9. Зокрема статті 4 та 5 закріплюють положення про доступ
до екологічної інформації, її збір та поширення, акцентуючи увагу на обов'язках державних органів та правах громадськості. Статті 6, 7, 8 регулюють участь громадськості в:
прийняті рішень щодо конкретних видів діяльності; питаннях розробки планів, програм і політичних документів, пов'язаних з довкіллям; підготовці нормативних актів виконавчої влади. Стаття 9 гарантує доступ до правосуддя
кожній особі, яка вважає, що її запит з отримання інформації відповідно до умов Статті 4 було проігноровано, неправомірно відхилено частково чи повністю, неадекватно
задоволено, або підхід до розгляду такого запиту не відповідав положенням зазначеної статті.
Зауважимо, що у багатьох документах Ради Європи неодноразово підкреслювалась необхідність розширення громадської участі у вирішенні публічних завдань. Зокрема,
Рекомендація 19 (2001) Комітету міністрів Ради Європи про
участь громадян у місцевому публічному житті визначила
основні напрями, інституційні механізми демократичної
участі на регіональному рівні та конкретні кроки заохочення громадян до участі у місцевому публічному житті.
2. Заходи, що спрямовані на захист ландшафтів, управління ними та планування.
На міжнародному рівні у сфері охорони та управління
природною і культурною спадщиною, регіонального та просторового планування, місцевого самоврядування та транскордонного співробітництва чинними є наступні правові
інструменти:
— Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (995_032) (Берн, 19 вересня 1979 року);
— Конвенція про охорону архітектурної спадщини
Європи (994_226) (Гранада, 3 жовтня 1985 року);

18

— Європейська конвенція про охорону археологічної
спадщини (переглянута) (994_150) (Валлетта, 16 січня 1992
року);
— Європейська рамкова конвенція про транскордонне
співробітництво між територіальними общинами або властями (995_106) (Мадрид, 21 травня 1980 року) та додаткові
протоколи ( 994_099 ) до неї;
— Європейська Хартія місцевого самоврядування
(994_036 ) (Страсбург, 15 жовтня 1985 року);
— Конвенція про біологічне різноманіття ( 995_030)
(Ріо-де-Жанейро, 5 червня 1992 року);
— Конвенція про охорону світової культурної та природної спадщини (995_089) (Париж, 16 листопада 1972
року);
— Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з
питань, що стосуються довкілля (994_015) (Орхус, 25 червня 1998 року).
У 2000 році у Флоренції було ухвалено Європейську ландшафтну конвенцію (ETS N 176) [73], яка набула чинності 1
березня 2004 року. Конвенція застосовується щодо всієї
території Сторін і охоплює природні, сільські, міські та
приміські території, разом із землями, внутрішніми водами
та морськими акваторіями. Це стосується ландшафтів, які
можна вважати винятковими, а також звичайних або занедбаних ландшафтів. У цій Конвенції вперше зроблено наголос на цінності всіх ландшафтів, у тому числі і нашого повсякденного довкілля. Ціллю цієї Конвенції є сприяння охороні, регулюванню та плануванню ландшафтів, а також
організація європейської співпраці з питань ландшафту.
Конвенція визначає заходи, що спрямовані на захист ландшафтів, управління ними та планування в усій Європі з метою досягти довготермінового розвитку за умови балансу
та гармонії між соціальними та економічними потребами,
та потребами довкілля.
Ландшафт — означає територію, як її сприймають люди,
характер якої є результатом дії та взаємодії природних та/
або людських факторів. Ландшафт є важливою складовою
якості життя людини всюди: в містах і сільській місцевості,
у занедбаній місцевості та місцевості високої якості, в місцевості виняткової краси та в звичайній місцевості. Ландшафт
відіграє важливу суспільну роль у культурній, екологічній,
природоохоронній та соціальній сферах і є ресурсом, який
сприяє економічній діяльності. Відповідно його охорона, регулювання та планування може сприяти створенню нових
робочих місць та формуванню місцевих культур. Він є основним компонентом європейської природної та культурної спадщини, який сприяє добробуту людей та консолідації
європейської ідентичності.
Розвиток сільського та лісового господарства, технічних засобів промислового виробництва та добування мінералів, а також регіонального планування, міського планування, транспорту, інфраструктури, індустрії туризму та
відпочинку, так само як і, на більш загальному рівні, зміни у
світовій економіці, у багатьох випадках прискорюють зміну
ландшафтів, що обумовлює нагальність і першочерговість
співпраці в напрямку розробки нових інструментів їх збереження, охорони, регулювання та планування.
Для цілей Європейської ландшафтної конвенції, статтею 1 введено наступні визначення. Охорона ландшафту
означає діяльність щодо збереження та підтримання важливих або характерних рис ландшафту, яка виправдовується його спадковою цінністю, зумовленою його природною
конфігурацією та/або діяльністю людей. Регулювання ландшафту означає діяльність, з точки зору сталого розвитку,
спрямовану на забезпечення постійного утримання ландшафту для узгодження змін, спричинених соціальними, економічними та екологічними процесами та керування ними.
Планування ландшафту означає активну діяльність, спрямовану у майбутнє, щодо поліпшення, відновлення або створення ландшафтів. Ландшафтна політика означає формування компетентними органами влади загальних принципів,
стратегій та керівних положень, які дозволяють вживати
конкретні заходи, спрямовані на охорону, регулювання та
планування ландшафтів.
Структурно Конвенція складається з преамбули, чотирьох частин та 18 статей. Частина І — Загальні положення,
у статтях 1—3 встановлюються терміни, сфера застосування та цілі Конвенції. Частина ІІ — Національні заходи, у статтях 4—6 визначено розподіл обов'язків, згідно з принципом
субсидіарності та загальні й конкретні заходи. Частина ІІІ
— Європейська співпраця, статтями 7—11 надає рекомен-
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дації щодо: міжнародної співпраці, взаємодопомоги та обміну інформацією, заохочування транскордонного співробітництва, моніторингу запровадження Конвенції, присудження "Ландшафтного призу Ради Європи". Частина IV —
Прикінцеві положення, статті 12—18 регулюють процес
підписання, ратифікації, набуття чинності, приєднання
тощо.
Україна у 2005 році ратифікувала Конвенцію (Закон №
2831-IV від 07.09.2005) та вживає заходи щодо її впровадження. Зазначимо, що положення цієї Конвенції не повинні
зашкоджувати більш жорстким положенням стосовно охорони, регулювання та планування ландшафту, які містяться в інших існуючих або тих, що існуватимуть у майбутньому, національних або міжнародних інструментах, які мають
обов'язкову юридичну силу.
Європейська конференція міністрів, які відповідають за
управління територіями (СЕМАТ), збирає разом представників всіх держав — членів Ради Європи для з'ясування викликів, що пов'язані з проблемою управління територіями.
Робота СЕМАТ зосереджується на довготривалому економічному, соціальному плануванні й плануванні довкілля в
розширеній Європі через регіональне або просторове планування.
Керівні принципи зачіплюють проблеми, що мають безпосереднє відношення до головних принципів Ради Європи. Вони розроблені не як комплекс норм, що регулюють
планування, а скоріше, визначають права людини в контексті
облаштування територій. Як підкреслюється в Європейській
хартії регіонального планування, яка також була прийнята
Комітетом Міністрів Ради Європи у формі рекомендацій,
"регіональне/просторове планування являє собою географічне представлення економічної, соціальної, культурної і
екологічної політики суспільства". Таким чином, ціль "Керівних принципів" полягає у визначенні засобів, через які населення всіх країн Європи в змозі досягнути відповідного
рівня життя з урахуванням обмежень і можливостей регіонів, де вони проживають.
У 2000 році Конференцією міністрів, відповідальних за
територіальний розвиток (Ганновер, ФРН) було ухвалено
"Основоположні принципи сталого просторового розвитку Європейського континенту" (Рекомендація 72_2000) [4].
Цей документ являє собою розвиток більш загальних ідей
стійкого розвитку, сформульованих на міжнародній конференції в Ріо-де-Жанейро. У ньому зафіксовано загальне
трактування того, що таке просторовий розвиток, і за якими принципами потрібно займатися територіальним планування в Європі, а також закріплено визначення регіонів, під
якими, у даному документі, розуміються не тільки цілісні
адміністративні одиниці, але й трансграничні коаліції, що
створюються у межах конкретних завдань.
Документ рекомендує до застосування десять основних
принципів, на яких має базуватися політика стійкого просторового розвитку в країнах Європи та конкретні заходи
для європейських культурних ландшафтів.

вачами. Слід сприяти створенню банків поточних даних для
розвитку зовнішніх зв'язків регіонів.
Скорочення негативного впливу на довкілля. Необхідно попереджати виникнення екологічних проблем, що є наслідком не узгодженості галузевих програм з рішеннями,
що приймаються на місцях.
Відродження і захист природних ресурсів та природної
спадщини. Слід зберігати природні ресурси, які не тільки
підтримують природний баланс екосистем, але й забезпечують рекреаційну цінність й якість життя регіонів. Просторове планування має приймати до уваги Конвенцію по
збереженню європейської природи та довкілля та Загальноєвропейську стратегію біологічного та ландшафтного
різноманіття. Створення екологічних мереж та взаємоузгодженої мережі особливо охороняємих територій є одним
з головних заходів.
Зростання культурної спадщини як фактор розвитку.
Метою є не тільки консервація пришлого, але й гармонія та
креативність сучасної архітектури і міського дизайну з історичною спадщиною.
Розвиток безпечного добутку енергоресурсів. Просторове планування має бути направлено на використання
відновлюваних джерел енергій як просторово прив'язаних
та екологічно безпечних систем. Слід оздоровити площадки під АЕС, що є новим завданням у просторовому плануванні.
Підтримка стійкого туризму.
Обмеження наслідків природних катастроф. У додаток
до принципів, що відносяться к політиці стійкого просторового розвитку, пропонуються більш конкретні заходи для
європейських культурних ландшафтів, а також особливі
заходи з досягнення збалансованого стійкого розвитку в
окремих регіонах. Зацікавлені сторони мають визначитися,
які з запропонованих заходів мають бути прийнятими наскільки вони пріоритетні для політиці просторового розвитку.
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У статті розглянуто питання проведення фінансової децентралізації в Україні. Визначено, що в
сучасних умовах соціально-економічні втрати сільських територій від реалізації існуючої моделі
фінансової децентралізації є значно вищими, аніж здобутки. Особливу увагу приділено неспостережуваним аспектам модернізації механізму розподілу фінансових ресурсів. Встановлено, що процеси
децентралізації потребують теоретичного осмислення, оскільки на сьогодні вітчизняні контролюючі
органи влади різко обмежені у можливостях здійснювати повноцінні перевірки діяльності суб'єктів
господарювання, а відтак, створено реальні та / або потенційні загрози щодо забезпечення стійкого
наповнення бюджетів різних рівнів. Зроблено висновок щодо необхідності формування нової оптимальної моделі соціально-економічного розвитку. Підкреслено, що проведення фінансової децентралізація без створення потужних мотиваційних механізмів для агентів ринку спричиняє дисфункції
для сільського соціуму.
The questions of financial decentralization in Ukraine. It was determined that in today's socio-economic
costs of rural areas by implementing existing model of fiscal decentralization are greater than gains.
Particular attention is paid unobservable aspects of modernization of the mechanism of distribution of
financial resources. Found that decentralization need to conceptualize because today national supervisory
authorities sharply limited in their capacity to carry out full inspections of business entities, and thus created
the actual and / or potential threats to ensure sustainable filling budgets at different levels. The conclusion
about the need to develop a new optimal model of socio-economic development. It is emphasized that the
implementation of financial decentralization without creating a powerful incentive mechanisms for market
agents causing dysfunction of the rural society.

Ключові слова: фінансова децентралізація, агент ринку, бюджет, податки, соціум.
Key words: financial decentralization, agent market, budget, taxes, society.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Державна влада постійно декларує [3], що створюють
Нині в українському соціумі велика увага при- додаткові стимули для розвитку місцевих бюджетів.
діляється процесам фінансової децентралізації [1—2]. Так, наприклад, у 2015—2016 рр. відповідно до ЗУ "Про
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Таблиця 1. Надходження до місцевого бюджету с. Заболотне Крижопільського району Вінницької області у 2010 р. *
Вид надходження
Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
Єдиний податок на підприємницьку діяльність з фізичних осіб
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою
діяльністю
Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі,
сплачена фізичними особами
Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі,
сплачена юридичними особами
Фіксований сільськогосподарський податок
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів,
у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
Адміністративні штрафи та інші санкції
Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і
Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів
Податок з доходів найманих працівників
Земельний податок з юридичних осіб
Орендна плата з юридичних осіб
Земельний податок з фізичних осіб
Орендна плата з фізичних осіб
Комунальний податок
Ринковий збір
Податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок
прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду
охорони навколишнього природного середовища
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного
середовища фізичними особами
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів (юридичних осіб)
Податок власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин
і механізмів (з громадян)
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади
Всього

Сума (грн.)
5135,9
4686,6

%
1,39
1,26

31,5

0,01

640

0,17

200

0,05

4148,7

1,12

191

0,05

58,7

0,02

102

0,03

156845

42,33

165557,3
74,5
12266,3
2614,4
4490,1
51,9
748

44,68
0,02
3,31
0,71
1,21
0,01
0,20

413,1

0,11

1029

0,28

12

0,003

4796,1

1,29

5873,7

1,59

550

0,15

370515,7

100,00

Примітки: * — за період з 01.01.2010 по 01.09.2010 р.
Джерело: власні дослідження.

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" № 71-VIII від 28.12.2014 р. [4] місцеві бюджети
отримали додаткові доходи.
І хоча влада систематично звітує про позитивні
зміни в фінансову стані місцевих бюджетів. Ми ж чітко
розуміємо, що будь-який процес реформування фінансової системи неминуче пов'язаний з помилками та
складнощами. І це нормально! Головне, щоб вони не
були драматичні. Соціум повинен знати як позитивні,
так і негативні сторони сучасної бюджетної децентралізації.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Процес розподілу фінансових ресурсів як соціально-економічна проблема управління конфліктами інтересів не є принципово новим явищем, а тому активно
досліджувався такими економістами, як Дж. Бьюкененом [5], Е. Даунсом [6], П. Мілгромом [7], М. Олсоном
[8], Ж.-Ж. Лаффоном [9] та ін. Разом з тим, формування теоретико-методологічних положень щодо формування ефективних моделей фінансової децентралізації
представляється актуальним як на даний час, так і у найближчій перспективі.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданнями статті є визначити сутність, особливості проведення та ймовірні наслідки фінансової децентралі заці ї (на прикладі сі ль сько ї г ро мади
Вінницької області).
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Очевидно, що в будь-якій моделі реформ процес
змін повинен мати чітку аргументацію щодо причин
її проведення, запланованого результату та обсягу
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витрат та / або втрат в результаті їх проведення.
Іншими словами — соціум повинен чітко уявляти
причини та ризики реформ. Безперечно, що єдиним
методом побудови робочої моделі змін повинна бути
логіка останніх. Звідси апріорі децентралізація (у
нашому випадку розглядається її варіація по відношенню до сільських громад) повинна передбачати
передачу окремих функцій до місцевих органів влади із відповідним або принципово іншим принципом
формування місцевих бюджетів.
У зв'язку з тим, що найкраще процеси проглядаються на найнижчому рівні, тобто на рівні сільських
територій, то цілком логічним є аналіз фінансової децентралізації на рівні конкретної сільської громади,
яка має чіткі характеристики населення, суб'єктів
економічної діяльності, особливості інституційного
середовища та ін. Саме такий аналіз дозволить оцінити на скільки заходи та дії влади є ефектними.
Отож, для аналізу ефективності проведення
фінансової політики децентралізації було обрано с.
Заболотне Крижопільського району Вінницької області. Станом на 01.01.2015 р. на території Заболотненської сільської ради проживало близько 1200
чол., тоді як площа населеного пункту складала 239,5
га.
Матеріали органів оперативного управління бюджетними коштами надали можливість ознайомитися із основними видами надходжень по с. Заболотне
у 2010 р. [10] та 2015 р. (табл. 1—2). Впродовж зазначеного часу відбулася зміна статей надходжень до
бюджету, що видно на прикладі таблиці 1—2.
Насамперед слід зазначити, що за 5 років доходи зросли у 3,5 рази, тобто із 370,5 тис. грн. до 1306
тис. грн. Разом з тим, з врахуванням валютних коливань за цей період збільшення бюджетних надхо-
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Таблиця 2. Надходження до місцевого бюджету с. Заболотне Крижопільського району
Вінницької області у 2015 р. *
Вид надходження
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку інших ніж заробітна плата
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку у вигляді заробітної плати
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за
спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в
порядку рубок головного користування)
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік
дорівнює або перевищує 75 відсотків
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у
тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування
Адміністративні штрафи та інші санкції
Інші субвенції (бюджети: міст районного значення, сіл, селищ чи їх об'єднань)
Єдиний податок з фізичних осіб
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів (бюджети: міст
районного значення, сіл, селищ чи їх об'єднань)
Інші субвенції (бюджети: міст районного значення, сіл, селищ чи їх об'єднань)
Земельний податок з юридичних осіб
Орендна плата з юридичних осіб
Земельний податок з фізичних осіб
Орендна плата з фізичних осіб
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та
іншим майном, що перебуває в комунальній власності (району у місті, міста
районного значення, села, селища чи їх об'єднань)
Всього

Сума (грн.)

%

649,22

0,05

43 025,72

3,29

784 644,92

60,08

8 106,14

0,62

3 604,00

0,28

656,34

0,05

2 896,54

0,22

35 920,92

2,75

632,45

0,05

748,00
193 050,00
28 498,44

0,06
14,78
2,18

50 000,00

3,83

50 000,00
14 930,18
72 796,24
6 411,21
3 799,57

3,83
1,14
5,57
0,49
0,29

1 125,00

0,09

4 520,00

0,35

1306014,89

100

Примітки: * — за період з 01.01.2015 по 07.08.2015 р.
Джерело: власні дослідження.

джень у доларовому еквіваленті є менш значним —
майже в 1,3 рази. Вражає виключно незначний розмір
бюджету достатньо великого і розвинутого населеного пункту.
З іншого боку, дивує виключно незначна роль переважної більшості видів бюджетних надходжень.
Так, на 2010 р. таких видів надходжень було 20, тоді
як 2015 р. — 23. При цьому видів надходження, на
які припало менше 1,0% доходів було відповідно 14
(або 60%) у 2010 р. та 11 (або 55%) у 2015 р. На ті
джерела, що становили від 1 до 5% надходжень і у
2010 р., і у 2015 р. припадало 7 видів. Таким чином,
більше 90 % видів бюджетних надходжень є лише
декларативними для сільських громад. Тому ніяких
принципових змін у сутності джерел надходжень до
бюджету не відбулося. Як бачимо (табл. 1—2), і у
2010 р., і у 2015 р. основна частка доходів формувалася за рахунок міжбюджетних трансфертів та податку з доходів найманих працівників (за систематизацією 2010 р.). У 2015 р. податок з доходів найманих працівників отримав назву — податку на доходи
фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати.
Не потрібно бути експертом для того, щоб прогнозувати, що такі види надходжень, як "надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами забруднення" чи
"плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами", чи
інші аналогічного змісту ніколи не будуть суттєвими у реаліях пересічного українського села. Натомість як можна пояснити, що доходи села лише
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менш ніж на 2 % формуються за рахунок земельного
податку? Як можна пояснити, що такий вид доходу
як "єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників" забезпечує менше 3 % надходжень?
Адже у переважній більшості випадків земля — це
єдиний реальний актив української сільської громади на даний час. Ні у якій політичній аргументації
така модель формування бюджетів сіл не забезпечить істотних змін.
Хотілося б відзначити, що у 2015—2016 рр. до
місцевих бюджетів зараховувалася основна частина
надходжень (до 80%) у вигляді екологічного податку. Проте у нашому випадку це є неактуальним, оскільки на території с. Заболотне немає серйозних промислових об'єктів, які б сплачували цей вид надходження. Водночас надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами забруднення навіть по бюджетним звітам
становили у 2015 р. лише 0,05 % від загальної суми
надходжень, що не може суттєво вплинути на соціально-економічний розвиток села.
Натомість реальна "децентралізація" має менш
відомі для соціуму аспекти. Перш за все слід відзначити, що влада суттєво змінила механізм зарахування коштів до місцевого бюджету: якщо у 2010 р.
місцевий бюджет с. Заболотне отримував 25 % від
сум, які сплачувалися агентами ринку у вигляді податку з доходів найманих працівників (рис. 1) [10],
то у 2015—2016 рр. кошти, що сплачувалися податковими агентами у вигляді податку на доходи фізичних осіб із доходів платника податку у вигляді заробітної плати на розподільчі рахунки сільської ради,
лише відображаються по звітності, а фактично —
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Примітки: 33113340700262 — розподільчий рахунок на який сплачується податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати; 31415340700757 — обласний рахунок загального фонду
місцевого бюджету; 31114340700252 — рахунок Крижопільського району; 31415340700252 — рахунок загального фонду місцевого
бюджету Крижопільського району; 31423992700001 — обласний "котловий" рахунок, на який акумулюються кошти загального фонду місцевого бюджету; 311222 — "котловий" рахунок загального фонду Державного бюджету; 31421992700252 — "котловий" рахунок загального фонду місцевого бюджету Крижопільського району; 31423000700001 — обласний "котловий" рахунок , на який акумулюється загальний фонд місцевого бюджету; 31121992802015 — рахунок Державної казначейської служби України; 31421000700252
— основний "котловий" рахунок загального фонду місцевого бюджету Крижопільського району.
Рис. 1. Схема розподілу податку
на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами,
із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (на прикладі с. Заболотне Крижопільського району
Вінницької області) у 2015—2016 рр.
Джерело: власні дослідження.

оминають бюджет села. Так, можемо побачити (рис.
1), що нині кошти, які сплачують агенти ринку сплачуються на розподільчий рахунок сільської ради,
проте вони не зараховуються безпосередньо на основний "котловий" рахунок сільської ради. Тобто
сільська рада позбавлена можливості розпоряджатися цими коштами. Більш того, на сьогодні основна
частка цього податку (60 %) уходить на районний
рівень. Таким чином, ситуація по цьому, одному з
основних видів надходжень, не лише не покращилася, але й погіршилася, оскільки у 2010 р. ця сільська
рада мала можливість отримувати 25 % цього виду
надходження (рис. 2).
Так, якщо агент ринку сплачував у 2010 р. податок з доходів найманих працівників (один з основних видів надходжень), то гроші зараховувались на
"розподільчий" (у нашому випадку 33211800700262)
рахунок сільської ради (рис. 2), тобто с. Заболотне
Крижопільського району Вінницької області отримувало сталу частку 25 % від загальної суми сплаченого податку, а також частину доходу у вигляді дотації вирівнювання, що надавалася з районного бюджету, то у 2015—2016 рр. ситуація змінилася кардинально.
Цікаво відзначити, що органами влади під час
запровадження податкових змін було передбачено те
[3], що у разі добровільного об'єднання громад, їх
бюджети будуть прирівняні до бюджетів міст обласного значення та / або районів, і лише тоді вони будуть мати право отримувати 60 % податку на доходи
фізичних осіб. Не зовсім зрозумілим є принцип
фінансової сегрегації типових по суті громад у подібний спосіб.
Таким чином, на противагу зрозумілому і логічному для всіх принципу перегляду самої логіки фор-
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мування сільських бюджетів та передачі суттєвих, а
не примарних функцій влади на місця, головною
особливістю фінансової децентралізації в Україні в
реальності є те, що саме сільські та/ або селищні громади через вплив на обсяги їх фінансових ресурсів
примушують "збиватися кучі". Якщо реформа зводиться до економії ресурсів за рахунок скорочення
кількості працівників сільських рад, а жителі сіл будуть вимушені замість районного центру їздити за
довідками до сусіднього (це у кращому випадку) села
— то здійснювати її навряд чи варто.
Суперечливий характер реформи обумовлений
відсутністю справедливості в системі розподілу ресурсів, оскільки подібне усуспільнення не тільки не
дає можливості врахувати участь громади в процесах виконання бюджету. Іншими словами, жодних
суттєвих стимулів до формування сприятливого
підприємницького середовище у конкретних селах та
/ або селищах силами самих громад для створення
нових робочих місць та збільшення бюджетів не було
раніше і не формується в даний час.
Слід відзначити, що у 2010 р., коли частка зарахування до бюджету с. Заболотне податку на доходи фізичних осіб становила 25 %, мотивація влади
щодо пошуку додаткових джерел (залучення інвесторів, створення нових підприємств та ін.) була невисокою, а зараз вона знизилась ще більше. Невизначеність та нестабільність у державі у поєднанні з
обмеженням фінансових ресурсів лише сприяє загостренню відносин між владою вищого рівня (центральна, обласна, районна) з органами місцевого самоврядування на сільських територіях.
Проблема полягає у тому, що державна влада,
"заманюючи" громади ніби додатковими, а насправді
досить часто їхніми же ресурсами, намагається про-
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Примітки: 33211800700262 — розподільчий рахунок, на який сплачується податок з доходів найманих працівників;
31417800700262 — рахунок загального фонду місцевого бюджету с. Заболотне; 31416800700252 — рахунок загального фонду місцевого бюджету Крижопільського району; 31416800700757 — обласний рахунок загального фонду місцевого бюджету; 31423991700262
— рахунок, на який акумулюються кошти загального фонду місцевого бюджету с. Заболотне; 31422991700252 — рахунок, на який
акумулюються кошти загального фонду місцевого бюджету Крижопільського району; 31424991700001 — обласний "котловий"
рахунок загального фонду місцевого бюджету; 31422992700262 — "котловий" рахунок загального фонду місцевого бюджету с.
Заболотне; 31421992700252 — "котловий" рахунок загального фонду місцевого бюджету Крижопільського району; 31423992700001
— обласний "котловий" рахунок, на який акумулюються кошти загального фонду місцевого бюджету; 31422000700262 — основний "котловий" рахунок, на який акумулюються кошти загального фонду місцевого бюджету с. Заболотне; 31413558700262 —
рахунок с. Заболотне, на який здійснюється перерахування дотації вирівнювання; 31423000700001 — обласний основний "котловий" рахунок загального фонду місцевого бюджету; 31421000700252 — основний "котловий" рахунок загального фонду місцевого
бюджету Крижопільського району; 15417999700252 — рахунок, на який повертається позичка, яку отримував місцевий бюджет
Крижопільського району.
Рис. 2. Схема розподілу податку
з доходів найманих працівників (на прикладі с. Заболотне Крижопільського району Вінницької області)
у 2010 р.
Джерело: власні дослідження.

вести об'єднання громад, при цьому зробити це нібито у демократичний спосіб.
Вирішальне місце у формуванні бюджетних надходжень с. Заболотне, як і в переважній більшості
інших сіл Вінниччини та України загалом, відіграють
міжбюджетні трансферти. Справедливо відзначити,
що у 2015—2016 рр. влада дещо збільшила давно очікуване навантаження на аграрний бізнес. І, як наслідок, зросли надходження від орендної плати з
юридичних осіб та надходження у вигляді єдиного
податку з сільськогосподарських товаровиробників
(колишній фіксований сільськогосподарський податок). Так, саме ці види надходжень є суттєвими у порівнянні із іншими, що реально зараховуються до
бюджету с. Заболотне, проте їхня загальна частка
становить близько 8,3 % від надходжень села). Слід
наголосити на тому, що ці заходи не здатні кардинально змінити фінансову ситуацію в українських
селах. Переконані, що використання в майбутньому
єдиного податку з сільськогосподарських товарови-
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робників погіршуватиме розвиток сільських територій, оскільки цей податок є неадекватним вимогам
часу.
Порівняння даних, що наведені у таблицях 1—2,
дають підстави стверджувати наступне: 1) у 2015 р.
село перестало отримувати дотацію вирівнювання,
оскільки цей вид допомоги, починаючи з 2015 р. не
діє в Україні (дотація вирівнювання фактично трансформувалася у базову дотацію); 2) при цьому все ж
таки функціонування села значною мірою (більше
22 % від загальної частки доходів) продовжує залежати від міжбюджетних трансфертів, зокрема субвенцій. Це свідчить, що фінансовий стан громади
продовжує залишатися незадовільним.
Не потрібно також тішити себе ілюзіями стосовного того, що ситуацію на рівні місцевих бюджетів
вдасться кардинально покращити за рахунок надходжень від ліцензування продажу підакцизних товарів
(алкоголь та тютюн). На практиці місцева влада не
має дієвих інструментів впливу на суб'єктів госпо-
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дарської діяльності, оскільки влада проводить політику "загравання" з бізнесом, що проявляється у
формі прийняття відповідних регуляцій, наприклад,
тим самим ЗУ "Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" № 71-VIII від
28.12.2014 р. [4] були різко обмежені можливості
контролюючим органам влади перевіряти діяльність
суб'єктів господарювання. Тому нині на місцевому
рівні відсутні ефективні інструменти боротьби з незаконним обігом алкоголю і тютюну. Виходить, що
фінансові надходження значною мірою залежать
виключно не на засобах законного примушення, а на
неформальному авторитеті місцевої влади. Подібні
явища спостерігалися в первинно общинному ладі,
коли порядки регулювалися звичаями [11, с. 7—8].
Якщо ж говорити конкретно за с. Заболотне, то варто відзначити, що сума акцизного податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів у 2015 р. становила близько 0,2
% від загальної суми бюджетних надходжень.
Вищезазначене дозволяє стверджувати наступне:
переважна більшість заходів фінансової децентралізації, на жаль, є лише формальною, а влада центрального рівня, подібно фокуснику, з одного боку,
ніби і дає можливості для отримання додаткових ресурсів, а з іншої сторони, їх відбирає. Так як це робила і раніше.
ВИСНОВКИ
Практика є мірилом адекватності фінансової децентралізації, а ефективність кроків влади перевіряється в процесі реального здійснення реформ.
Аналіз свідчить, що у фінансовій децентралізації допущені не технічні, а серйозні системні помилки та
прорахунки. Нестійкість бюджетної децентралізації
обумовлена, на нашу думку, тим, що влада здійснила банальний перерозподіл фінансовий ресурсів, тоді
як мотивація для сільських громад та бізнесу на цих
територіях суттєво не зросла. На жаль, більшість аспектів децентралізації на рівні пересічної сільської
громади не мають логіки, що може бути узгоджена
із фундаментальними суспільними очікуваннями. Разом з тим, бажання влади здійснити широкомасштабне об'єднання сільських та / або селищних громад залишається надзвичайно актуальним.
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THE TAX POLICY OF HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT

У статті досліджено роль податкової політики в процесі людського розвитку. Розглянуто досвід країнчленів Євросоюзу у використанні податкових інструментів впливу на людський розвиток. Визначено
податкові інструменти, що використовуються в країнах-членах Євросоюзу для формування стимулюючого впливу на розвиток людського потенціалу, а саме: податкові пільги, звільнення від сплати податків,
податкові кредити, податкова знижка та податкові відстрочки. Вивчено соціальну та економічну ефективність акцизного оподаткування в частині впливу на тривалість та якість життя та підтверджено позитивну залежність між дією податкових стимулів та сталим розвитком людського потенціалу. Зроблено
висновок, що елементи податкової системи впливають на сферу людського розвитку за рахунок як
фіскальних, так і стимулюючих якостей, що знаходить свій прояв під час справляння прямих і непрямих
податків, що охоплюють усі напрями розвитку людського потенціалу: охорона здоров'я, освіта, культура, фізичний розвиток, охорона навколишнього середовища тощо.
The article researches the role of a tax policy in the process of human development. The paper considers
experience of member countries of the European Union concerning application of tax instruments of the influence
on human development. The author has determined tax instruments applied in the member countries of the EU
for formation of the inducing impact on human potential development, namely tax benefits, tax credits, tax
discounts, and tax extensions. The author has examined social and economic efficiency of the exercise taxation
in the context of the influence of durability and quality of the life and affirmed the positive dependence between
the impact of tax incentives and sustainable development of human potential. The author has concluded that
elements of the tax system influence the area of human development at the expense of fiscal as well as inducing
properties, which become apparent in the process of collection of direct and indirect taxes encompassing all
directions of human potential development — health protection, education, culture, physical development,
environment protection, et al.
Ключові слова: податкова політика, податки, податкова система, людський розвиток, економічний розвиток.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Система оподаткування забезпечує наповнення державного бюджету, за рахунок чого, держава може виконувати широкий спектр своїх функцій, включаючи
забезпечення людського розвитку. Уряди різних країн
постійно шукають баланс між рівнем податкового навантаження та можливостями бізнесу щодо сплати податків. При цьому рівень податкового навантаження
відрізняється між країнами у залежності від рівня економічного розвитку, завдань бюджетної політики та
основних принципів системи регулювання підприємницької діяльності.
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Податки впливають на соціальну сферу не тільки
своїми фіскальними якостями, вони за рахунок пільг також можуть здійснювати стимулюючу функцію. Це важливо з урахуванням того, що підтримка та розвиток систем освіти та охорони здоров'я є тривалим процесом
та потребує системних державних стратегій.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Окремі складові державної фінансової політики в
контексті розвитку людського потенціалу активно досліджуються вітчизняними науковцями. В даному контексті вплив податків на розвиток людського потенціалу вивчали Швабій К.І., Огонь Ц.Г., Калінеску Т.В., Вишневський В.П., Липницький Д.В., Соколовська А.М.

Економiка та держава № 5/2016

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Типи податкових інструментів,
що використовуються для формування стимулюючого впливу
на розвиток людського потенціалу
Тип
Податкові пільги
Звільнення від сплати
податків
Податкові кредити
Податкова знижка
Податкові відстрочки

Вигода
Сума віднімається з валового доходу для зменшення
оподатковуваного доходу
Деякі особливості доходу звільняються від податкової бази
Суми, відраховані із податку, що підлягає сплаті
Деякі класи платників податків або діяльності виграють від зниження
ставок
Відстрочення податкових платежів

Джерело: складено автором.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В Україні, станом на 1 січня 2016 року, діє низка норм
податкового законодавства, які стосуються пільг, що
мають вплив на розвиток людського потенціалу.
Так, платник податку на доходи фізичних осіб
має право на зменшення суми загального місячного
оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму
податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює:
— 100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму
для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового
року;
— 150 відсоткам суми пільги для такого платника податку, який є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом.
Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з
дня отримання роботодавцем заяви платника податку
про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право.
Окрім цього, податкове законодавство України
містить окремі норми, що зменшують навантаження при
оподаткуванні податком на додану вартість. Так,
звільняються від оподаткування операції з постачання
продуктів дитячого харчування та товарів дитячого
асортименту для немовлят за переліком, затвердженим
Кабінетом Міністрів України.
Також звільняються від оподаткування операції з
постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними
закладами, у тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на
постачання таких послуг, а також послуг з виховання
та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах
мистецтв та послуг з проживання учнів або студентів у
гуртожитках.
Дія механізму стимулювання у будь-якій сфері спирається на спонукальний мотив, під впливом якого
відбуваються відповідні дії. У сфері оподаткування таким мотивом є можливість зменшити податкове навантаження для юридичних та фізичних осіб за рахунок
отримання пільг. Поширеним явищем у фіскальних системах різних країн є застосування податкових стимулів
для розвитку соціальної сфери.
Прикладом дії такого механізму є історія з будівлею у центрі міста Сієтла. Готель Лемінгтон, побудований у 1912 році, був архітектурною пам'яткою, але тривалий час у середини 20-го сторіччя після програшу у
конкурентній боротьбі, зазнав погіршення справ і знаходився у неприглядному стані. У занедбаній будівлі
знайшли притулок безхатьки, наркомани та кримінальні
елементи.
Влада міста разом з громадськістю почали шукати
вихід з ситуації, що склалася у центрі великого міста. В
результаті перепланування будівля готелю зазнала суттєвих змін і почала виконувати нові функції. В оновленій
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будівлі розміщувалися соціально незахищені громадяни. Для реалізації такого проекту було прийнято дві державні програми федерального рівня. Перша програма,
якою опікувалось Міністерство житлового будівництва США, передбачала надання податкових пільг розробникам проекту перебудови старого готелю, а інша, під
егідою Національної служби національних парків, передбачала пільги будівельним компаніям та фірмам, що
облаштовували інтер'єр оновленої будівлі, що була
включена у Національний реєстр історичних пам'яток.
Отримані податкові кредити склали близько 40 відсотків
від загального обсягу фінансування, який склав 8,5 млн
дол. США [6].
Економічне зростання у довгостроковій перспективі
обумовлюється накопиченням факторів, що базуються
на сучасних знаннях. Емпіричний аналіз підтверджує
стійку залежність результатів макроекономічної політики різних країн від рівня підтримки науково-дослідницької діяльності. Збільшення обсягів фінансування
вказаного напряму на один відсоток обумовлює зростання ВВП країни на 0,05—0,15 відсотка [5].
Податкова політика може впливати на рівень
людського розвитку та на роль людського капіталу в
економіці. Розвиток людського потенціалу залежить
від багатьох чинників, разом з цим, серед основних,
слід назвати освітню та навчальну діяльність. Розрізняють два основних способи як податкова система
може впливати на освітню сферу та стимулювати
людський розвиток. Перший стосується режиму оподаткування освітніх послуг, другий — стимуляція за
рахунок податкових пільг щодо формування витрат у
галузі освіти і підготовки кадрів, як для юридичних, так
і фізичних осіб.
Перший підхід застосовується у формі податків
— податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, а другий — є формою заохочення
інвестицій у вигляді податкових пільг для здобуття
освіти, яка може тривати протягом цілого життя
людини.
Податкові пільги, розроблені в країнах-членах ЄС
спрямовані на сприяння розвитку сфери освіти та підготовки кадрів. Особливий інтерес викликає досвід Німеччини, Ірландії, Франції, Нідерландів, Австрії та Фінляндії.
Державні бюджети багатьох країн після фінансової
та економічної кризи зіштовхнуться із серйозними труднощами, таким чином, питання фінансування сектору
освіти та навчання стає все більш важливим. Одним з
механізмів, що може забезпечити збереження вартості
інтелектуальних активів є податки.
У ЄС, батьки учнів можуть не сплачувати ПДВ за
освітні послуги при умові, що такі послуги надають заклади освіти, що мають відповідну ліцензію. Разом з цим,
у різних державах-членах ЄС існують відмінності щодо
визнання відповідності установ, що надають освітні послуги. Наприклад, у Німеччині, Франції, Австрії та
Фінляндії доведеться сплачувати ПДВ, якщо освітні
установи не відповідають встановленим критеріям. Також є податкові норми, що дозволяють не сплачувати
податки з операцій з передачі обладнання, що викорис-
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 2. Податкові стимули, що застосовуються
в окремих країнах Європейського Союзу для підтримки розвитку людського потенціалу
у сфері освіти
Країна

Франція

Податкові стимули
Податковий кредит для витрат на навчання
для підприємців
Податковий кредит на користь учнівства
Податковий кредит для витрат на навчання
працівників у підприємницькій економіки і
фінансової участі

Нідерланди

Зниження оплати за навчання

Австрія

Навчання податкові пільги
Навчання податкового кредиту
Учнівство податкові пільги
Учнівство податковий кредит

Цілі
Податковий кредит для витрат на навчання
для підприємців
Підтримує зайнятість і освіту учнів
Підтримка малого і середнього бізнесу в цих
областях
Закликає підприємства здійснювати навчання
і заходи щодо підготовки кадрів для своїх
співробітників.
Інвестиції прийомних підприємств в
людських ресурсів
Закликає зайнятість і освіту учнів
Деякі класи платників податків або діяльності
виграють від зниження ставок

Джерело: складено автором.

товуватиметься в цілях навчання. Це стимулюватиме
зростання інвестицій в освітню галузь та виробництво
відповідних технічних засобів, необхідних для навчання в закладах освіти.
Деякі країни Євросоюзу застосовують норми податків, що заохочують навчання в цілому, а інші здійснюють підтримку для конкретних типів та форм навчання,
наприклад, учнівство в школах чи навчання для підприємців.
Податкові стимули для зниження податку на прибуток корпорацій для інвестування в освіту та професійну підготовку в більшості випадків застосовуються
тільки при отриманні таких послуг від визнаних державою навчальних установ. Відповідно до норм податкового законодавства Франції від сплати податку на прибуток звільняються навчальні установи, як державної,
так і недержавної форми власності.
Податкові стимули для заохочення інвестицій в
підготовку кадрів в окремих країнах наведено у таблиці
2.
В Австрії та Фінляндії податкові пільги надаються при здійсненні операцій, пов'язаних з організацією
та здійсненням навчання. У Німеччині від сплати податків звільняються доходи, отримані студентами, в
цій країні та у Нідерландах дозволено зменшити базу
оподаткування за рахунок витрат, що було здійснено
на освіту.
Ірландія надає загальні податкові пільги на плату
за навчання, в той час як Франція має значно ширший
ряд різних стимулів, що охоплюють учнів і тих, хто
здійснює свою діяльність у системі середньої та вищої
освіти.
Складність податкових систем у деяких країнах
може бути стримуючим фактором для стимулювання
розвитку людського потенціалу. Серед податкових систем країн ЄС достатньо простими вважаються механізми підтримки та стимулювання у Нідерландах, Австрії
та Фінляндії. Основною рисою в цих країнах є спрощені
процедури адміністрування, що значно полегшує
діяльність платників податків [4].
Незважаючи на існування податкових стимулів у
різних країнах Євросоюзу, система моніторингу їхніх
вигід і витрат залишається поки що слабкою. Податкові
пільги для освіти і професійної підготовки повинні грати певну роль щодо формування правильного балансу
між інвестиціями в розвиток людського капіталу та його
віддачі для економіки та розвитку суспільства.
Незважаючи на особливості податкових правил, що
діють у тій чи іншій країні, у Європейському Союзі є механізм гармонізації національних законодавств до вимог, що формуються відповідними директивами. Наприклад, функціонування податку на додану вартість
регулюється "шостою директивою". Ця Директива Ради
ЄС № 2006/112/ЄС "Про спільну систему податку на
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додану вартість" від 28 листопада 2006 року є основною
частиною загальної системи податку на додану вартість
у країнах Європейського співтовариства, застосовуються до всіх товарів і послуг, куплених і проданих для споживання в рамках ЄС.
Система підтримки студентів у країнах ЄС може
розглядати студента як приватну особу або як члена
сім'ї, який потребує фінансової підтримки. Така підтримка може залежати від загальних сімейних обставин. Окремі форми підтримки такі, як податкові пільги
можуть надаватися батькам студентів та залежать від
рівня доходів тієї чи іншої родини. Така загальна схема
підтримки характерна приблизно для половини систем
вищої освіти в Європі.
На фоні фіскальної консолідації, що відбувається
у багатьох країнах-членах Євросоюзу та в інших країнах світу з моменту загострення світової фінансовоекономічної кризи, уряди цих країн намагаються
змінити окремі елементи національних податкових систем. Разом з цим, реалізація такої мети пов'язана з
можливостями платників податків, а також стану економіки та державного бюджету. Також податкові новації завжди тією чи іншою мірою впливають на життєдіяльність людини, і, як правило, сприймаються неоднозначно.
Держави-члени ЄС, в основному, не мають можливості для скорочення рівня оподаткування фонду оплати праці, оскільки, в іншому випадку, такі дії можуть
призвести до зменшення доходів державного бюджету
та викликати соціальну напругу у суспільстві. Під час
зміни елементів системи оподаткування уряд, зазвичай,
для отримання додаткових доходів, може піти на
збільшення рівня оподаткування у сфері споживання,
збільшити ставки податків на володіння нерухомістю та
у напрямах, що стосуються захисту навколишнього середовища.
Податки на споживання в основному включають
акцизи на тютюн і алкоголь. Податки на алкогольні та
тютюнові вироби, які також називають "податками
гріха", окрім наповнення бюджету, також призначені
для зниження споживання певних продуктів. Ефект
зменшення споживання досягається за рахунок збільшення вартості цих товарів, що призводить до скорочення кількості проблем, пов'язаних зі здоров'ям людини [1].
Зміни рівня оподаткування фонду оплати праці є
найбільш чутливими для тих країн, де рівень зайнятості
є вище ніж середнього по ЄС. Серед таких країн Німеччина, Австрія, Фінляндія та Швеція.
Серед чутливих до податкових змін груп в країнах
ЄС є низько кваліфіковані робітники та "другі годувальники" (працюючі чоловік чи дружина). Зростання
податкового навантаження може утримати від виходу
на ринок праці низько кваліфіковані робітників, які пев-
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ний час були без роботи та отримували лише соціальну
допомогу з безробіття. Серед країн ЄС найбільше податкове навантаження на цю категорію зафіксовано у
Бельгії, Німеччині, Франції, Італії, Латвії, Угорщині,
Нідерландах, Австрії, Румунії, Фінляндії та Швеції.
Доходи бюджету від податків на споживання для
проведення порівняльних оцінок щодо можливості змін
системи оподаткування часто співвідносять до ВВП
країни. У подальшому цей показник можна зіставити з
даними щодо рівня оподаткування фонду заробітної
плати. Якщо рівень співвідношення податків на споживання до ВВП тієї чи іншої країни є значно меншим ніж
середній по ЄС, це дає можливість розглядати можливість перенесення податкового навантаження з заробітної плати на сферу споживання. Таку можливість за
результатами 2012 року було виявлено для таких країн,
як Ірландія, Іспанія, Латвія та Словаччина [2].
Разом з цим, збільшення податків на споживання
може звужувати рамки для подальшого економічного
зростання та призвести до росту інфляції, тому зростання рівня податкового навантаження необхідно розглядати конкретно для тієї чи іншої країни.
Надмірне споживання продуктів харчування і напоїв
з високим вмістом жиру, цукру і солі, підвищує ризик
розвитку ожиріння і пов'язаних з харчуванням неінфекційних захворювань. Це питання окремі країни Євросоюзу намагаються вирішити за допомогою податкових
важелів. Підвищення цін на шкідливі для здоров'я харчові продукти є потенційною мірою політики, щоб перешкоджати їхньому надмірному споживанню. Певний
час такі заходи використовує влада Фінляндії, Франції,
Угорщини та Мексики.
Попередні дані з існуючих податків на продукти харчування і напої, дозволяють припустити, що вони були
ефективні в зниженні обсягів покупок, але в довгостроковій перспективі вплив на споживання і здоров'я
населення ще належить оцінити. Харчова промисловість
у багатьох країнах ЄС відстоює позицію, яка полягає у
відмові від запровадження податків на шкідливі товари.
Натомість від представників великого харчового бізнесу надійшли пропозиції, що замість нових податків для
скорочення споживання з їхнього боку буде зменшено
вплив маркетингових операцій на споживачів. Їхня нова
маркетингова стратегія передбачатиме зміщення вектору впливу реклами на здорове харчування, з цією метою буде запроваджене відповідне маркування продуктів харчування.
Ефективність податку на скорочення споживання
шкідливих для здоров'я продуктів харчування і напоїв
залежить від механізмів його впливу. Якщо податкові
ставки є низькими, а податкова база стосуватиметься
лише не дорогих товарів, то вплив на доходи громадян
буде незначним. Чим вище ставка податку, в поєднанні
з поступовим її підвищенням та розширенням податкової бази, тим більший потенціал впливу на людське здоров'я.
Податки на продукти харчування мають відчутне
значення для споживачів з низьким рівнем доходів, які
витрачають більшу частину свого доходу на продукти
харчування. Політики, які пропонуватимуть підвищення податків на такі товари стикатимуться з електоральними ризиками, оскільки пропозиції щодо податкових
новацій будуть непопулярні через їх регресивний характер. Проте громадяни з невеликим рівнем доходів входять до групи найбільших ризиків щодо впливу шкідливої їжі на здоров'я людини, передусім, — ожиріння, діабету та серцево-судинних захворювань. Це відбувається за рахунок більшої ціни на свіжі та якісні продукти,
ніж на закуски та напої у фаст-фудах.
Причино-наслідковий зв'язок між функціонуванням
податкової системи та людським розвитком у контексті
охорони здоров'я проявляється у широкому спектрі.
Негативні наслідки від вживання шкідливих продуктів
накладають витрати на суспільство, відповідні статті

www.economy.in.ua

державного бюджету та на неурядові фонди медичного
страхування. Такий ланцюг взаємозалежних елементів
щодо харчування людини та роботи підприємств харчової промисловості формується під впливом таких чинників. По-перше, ожиріння, викликане надмірним споживанням шкідливих продуктів, накладає на суспільство
та державний бюджет додаткове навантаження за рахунок збільшення витрат на медичне обслуговування,
компенсації втрати продуктивності, невиходу на роботу і в подальшому, соціальних виплат. По-друге, збільшення виробництва шкідливих продуктів харчування,
орієнтуючись на підвищений попит, має суттєвий негативний вплив на навколишнє середовище [3].
Збільшення державних доходів за рахунок податків
на нездорові продукти харчування і напої може забезпечити мобілізацію фінансових ресурсів для зменшення додаткових витрат, що накладаються на суспільство
після їхнього споживання, а також для вирішення регресивного характеру податку шляхом надання субсидій
на здорову їжу.
Країни Європейського Союзу дослідивши наявність
залежності, вирішили вплинути на цю ситуацію за рахунок різних інструментів. Зв'язок між шкідливим для
здоров'я харчуванням та змінами окремих елементів
податкової системи у Великобританії існує з 2011 року.
На цей час в Сполученому Королівстві 62 відсотка громадян страждали від ожиріння, з яких 24 відсотка —
чоловіки, 26 відсотків — жінки. Проблема ожиріння
була гострою для людей у віці від 45 до 74 років, при
цьому серед жінок та дітей найбільший рівень захворювань від зайвої ваги спостерігалася у сегменті населення з низьким рівнем доходів.
На вартість продуктів харчування найбільший вплив
мають податок на додану вартість, акцизи та імпортні
мита. Податок на додану вартість (ПДВ) виплачується
у вигляді відсотка від вартості всіх продуктів харчування, імпортні мита застосовуються на продукти харчування або напої, що ввозяться з-за кордону, акцизи
можуть бути накладені на товари, які в контексті охорони здоров'я несуть загрози та ризики, це у першу чергу стоється тютюнових виробів та алкоголю.
Згідно з нормами законодавства Великобританії
більшість продуктів харчування і безалкогольних напоїв
оподатковуються за нульовою ставкою або за зменшеною від стандартної ставкою ПДВ. Такий режим оподаткування поширюється на сире м'ясо і рибу, фрукти і
овочі, крупи, горіхи і боби, зелень, хліб і хлібобулочні
вироби, а також холодних продуктів на винос.
Стандартна ставка 20 відсотків застосовується до
гарячих продуктів на винос, морозива, кондитерських
виробів, соків і соковмісних напоїв, газованих напоїв,
чіпсів і солоної снекової продукції, зернових і мюслі,
фруктових батончиків та попкорну.
У той час як стандартна ставка застосовується до
менш здорової їжі, є ще багато продуктів з високим
вмістом цукру, жиру та солі, які оподатковуються за
пільговою ставкою, такі як торти, млинчики, шоколад
для домашнього випічки та солодких пластівців для
сніданку.
У Європейському Союзі торговельні тарифи та обмеження у вигляді імпортних тарифів на продукти харчування з країн, що не входять в ЄС встановлюються за
допомогою Спільної сільськогосподарської політики
(ССП) і варіюються в залежності від продуктів харчування і країни походження. Рівень тарифів залежить від
торгових угод між ЄС та окремими країнами або групами країн. Мета цих тарифів є забезпечення продукції
ЄС є конкурентоспроможною на ринку ЄС. В цілому,
тарифи варіюються від 5% до 20% від вартості продуктів
харчування.
Податкова політика щодо сфери людського розвитку, яка стосується харчування, може застосовуватися,
як до готових продуктів, так і для певних інгредієнтів.
Наприклад, податок може бути накладено на напої з
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додаванням цукру або це може бути накладено на цукор в якості інгредієнта. Між цими двома варіантами є
компроміс між простотою реалізації, адміністрування
та його ефективності. Разом з цим, адміністрування податкових платежів буде значно легшим для готових продуктів ніж для інгредієнтів, оскільки в останньому прикладі, цей процес зачіпатиме широкий спектр продуктів
харчування.
Ще однією особливістю є об'єкт оподаткування при
накладанні ПДВ та акцизів. Як правило, акциз накладається після оподаткування ПДВ. При цьому ПДВ застосовується пропорційно до ціні товару, а акциз може
накладатися на одиницю придбаного товару (за літр
спирту, тону палива тощо). Тому акциз, ймовірно, буде
мати більший вплив на споживання. Також важливо враховувати те, що механізм застосування ПДВ певною
мірою враховує вплив індексу споживчих цін, а акцизний податок — ні. Тому у певних випадках, наприклад,
при значному зростанні інфляції, уряду слід індексувати ставки акцизів.
Крім того, акцизи можна вводити поступово, це означає, що ставка податку може зростати відповідно до
певного графіку. Такий механізм даватиме змогу поступово змінювати думку споживачів відносно зростання
ціни на відповідні продукти, тим самим, вплив від
збільшення ціни буде пом'якшено.
Окрім Великобританії податки, пов'язані з людським розвитком запроваджено й у інших країнах. Головними аргументами для введення таких податків були:
поширення неінфекційних захворювань, ожиріння, а
також можливість отримати додаткові надходження до
бюджету. При цьому Фінляндія є єдиною країною, де
уряд відкрито заявив, що такі податки запроваджено
лише з метою збільшення доходів державного бюджету.
Основним податковим інструментом, за провадженим на нездорову їжу був акцизний податок. Виняток
становить Мексика, де на шкідливу їжу було збільшено
ставку ПДВ. В інших країнах акцизом обкладаються
продукти з високим вмістом солі, цукру, жирів і солодкі
напої.
Досвід деяких країн свідчить про невдалу практику
оподаткування операцій з продажу нездорової їжі. Наприклад, уряд Данії увів податок на їжу, насичену жирами у 2011 році, однак, після критики з боку різних
компаній та населення, цей податок, що діяв менше року
було скасовано. Фінський уряд скасував заплановану
податкову надбавку до 2015 року на солодощі через
скаргу Федерації промисловців, поданої до Європейської Комісії [3].
Найменший рівень оподаткування шкідливих безалкогольних напоїв має Угорщина, а найвищий — Фінляндія. В абсолютному вимірі надходження від оподаткування шкідливих харчових продуктів має Мексика. При
цьому у цій країні планові показники за цим напрямом
у 2013 році було виконано на 116 відсотків.
Для того щоб виміряти вплив податкових новацій
уряди оцінюють зниження рівня споживання шкідливих
продуктів харчування і зміни податкових платежів від
операцій з їхнього продажу. Разом з цим для оцінки у
довгостроковій перспективі, необхідно аналізувати дані
щодо змін стану здоров'я населення. Такий підхід дозволить виявити причинно-наслідкові зв'язки між оновленою податковою системою і змінами в стані здоров'я
населення.
Застосування податків на продукти, що мають
шкідливий вплив на здоров'я людини відбувається за
різними організаційними схемами. Такі податки можуть
стягуватися з виробника, а можуть бути перенесені на
кінцевого споживача. При формуванні таких схем одним з основних чинників є рівень еластичності попиту
на ту чи іншу продукцію.
Після застосування нових податків, які стосувалися шкідливих видів їжі та харчування ціни на окремі види
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такої продукції відчутно зросли. Наприклад, для безалкогольних напоїв ціни зросли на 310 відсотків, а споживання у Великобританії, Мексиці, Данії та Фінляндії
скоротилося приблизно на 4—10 відсотків.
Вплив податків на продукти харчування виявився
не таким значним. У Данії зростання цін на жири, масла та маргарину через податок призвело до скорочення їхнього споживання, хоча і на відносно невеликий
рівень. В Угорщині споживання солоних закусок також
знизився, хоча ціни виросли на менше, ніж очікувалося. Проте для кондитерських виробів не зважаючи на
зростання цін за рахунок податків, змін попиту не спостерігалося.
Незважаючи на зростання ціни за рахунок податків,
обсяг споживання продуктів, шкідливих для здоров'я
людини, не зменшився для групи громадян, які мають
невеликий рівень доходів. Як наслідок, така категорія
споживачів стала витрачати більшу частину своїх доходів, що свідчить про регресивний вплив запроваджених податків.
Дослідження впливу податків на шкідливі продукти
харчування щодо потенціалу людського розвитку необхідно продовжувати. Існуючі прогалини у цьому напрямі
податкової політики можливо ліквідувати лише у довгостроковій перспективі. Разом з цим, можливо визначити такі критерії стосовно умов запровадження таких
податків та їхнього можливого впливу.
— збільшення ставки податку щодо операцій з продажу нездорової їжі;
— підвищення цін на шкідливу їжу зменшить рівень
її споживання;
— податки, залежно від бази оподаткування, можуть збільшити доходи бюджету;
— за умови ефективної роз'яснювальної роботи нові
форми оподаткування можуть донести інформацію про
шкідливість такої їжі для населення;
— підприємства харчової промисловості, які виробляють нездорові продукти харчування та напої можуть
зіткнутися з фінансовими втратами.
Відповідно до регуляції ЄС № 691/2011 щодо екологічних економічних рахунків екологічний податок
є податком, базою якого є фізична одиниця того, що
встановлено як шкода для навколишнього середовища. Європейська статистика розрізняє чотири категорії екологічних податків, які відносяться до сфери
енергетики, транспорту, забруднення навколишнього середовища та використання природніх ресурсів
[7].
Екологічні податки все частіше використовуються
для впливу на поведінку господарюючих суб'єктів —
виробників та/чи споживачів. Ці податки також забезпечують генерацію фінансових ресурсів, які у прямий
чи непрямий спосіб можуть бути використані для охорони навколишнього середовища. З року в рік екологічні
податки збільшують своє значення у системі державних
фінансів країн-членів Європейського Союзу.
У період з 2006 по 2013 рр. надходження від сплати
екологічних податків зростали в рік у середньому на 1,6
відсотка. Наприкінці вказаного періоду різниця в надходженнях у порівнянні з 2006 роком становила близько 35,5 млрд євро [8].
Порівняльна оцінка показників питомої ваги екологічних податків у загальному обсязі сплачених податків
у країнах-членах ЄС у 2005 та 2014 рр. показала, що у
2014 році в окремих країнах ЄС екологічні податки складали значну частку у загальному обсязі надходжень
бюджету. Близько 10-ти відсоткового рівня надходження за цими податками спостерігалося у Болгарії, Греції,
Естонії, Італії та Румунії, а у Словенії та Хорватії, навіть
перевищували вказаний рівень. Найменший рівень зафіксовано у Бельгії, Франції та Швеції.
Протягом 2005—2014 рр. питома вага цих податків
у загальному обсязі надходжень збільшилась у Болгарії
(+0,3 в.п.), Греції (+3,2 в.п.), Естонії (+0,7 в.п.), Іспанії
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(+0,1 в.п.), Італії (+0,8 в.п.), Великобританії (+0,6 в.п.),
Румунії (+1,8 в.п.) та Словенії (+2,3 в.п.).
У структурі екологічних податків найбільшу частку
складають податки на забруднення, пов'язаними з експлуатацією транспортних засобів. Для більшості країнчленів Європейського Союзу ці платежі мають від 80 і
більше відсотків. Наприклад, у Болгарії цей показник
становить 86,9 відсотка, у Чехії — 92,6 відсотка, Естонії
— 87,1 відсотка, Німеччині — 83,8 відсотка, Литві — 93,9
відсотка, Люксембурзі — 92,1 відсотка, а у Румунії —
89,0 відсотка. У той же час, найменші показники у Мальти — 56,7 відсотка, Нідерландах — 56,7 відсотка, Данії
— 58,1 відсотка, Фінляндії — 66,9 відсотка, а у Ісландії
— 34,4 відсотка.
ВИСНОВКИ
Елементи податкової системи впливають на сферу
людського розвитку за рахунок як фіскальних, так і стимулюючих якостей. Це знаходить свій прояв під час
справляння прямих і непрямих податків, що охоплюють
усі напрями розвитку людського потенціалу — охорона здоров'я, освіта, культура, фізичний розвиток, охорона навколишнього середовища тощо. Дані емпіричного аналізу підтверджують позитивну залежність між
податковими стимулами та сталим економічним розвитком.
Основними формами податкового стимулювання є:
податкові пільги, звільнення від сплати податків, податковий кредит, податкова знижка та відстрочка податкового платежу.
Застосування стимулів при справлянні непрямих
податків характеризується меншою деталізацією вимог
щодо статусу і характеристик платників податків, ніж
при формулюванні умов для застосування пільг у сфері
прямих податків.
Складність податкової системи може бути стримуючим фактором щодо стимулювання розвитку людського потенціалу. Основною умовою для ефективності
податкових стимулів є простота в умовах їхнього застосування, включаючи процедури адміністрування та
звітності. Для країн-членів Європейського Союзу значну роль відіграють нормативні документі щодо гармонізації дії податкових механізмів, у першу чергу, це стосується непрямих податків.
Посилення податкового навантаження в умовах
фінансово-економічної кризи можливо і у сферах, що
впливають на розвиток людини. Передусім, це може
мати відношення до напрямів захисту навколишнього
середовища та споживання підакцизних промислових
товарів та харчових продуктів. Ефект зменшення споживання досягається за рахунок збільшення вартості
цих товарів, що призводить до скорочення проблем,
пов'язаних зі здоров'ям людини. Разом з цим, збільшення податкового навантаження у сфері споживання, звужує рамки для економічного зростання та призводить
до росту інфляції.
Враховуючи особливості механізму оподаткування
акцизами, вони мають більший вплив на споживчу поведінку людини. При цьому для врахування впливу
індексу споживчих цін, акцизні податки потребують
індексації.
Екологічні податки все частіше використовуються
для впливу на поведінку господарюючих суб'єктів, що
відбивається і на рівні надходжень до державного бюджету. В країнах Євросоюзу в період 2006—2013 рр. обсяг надходжень від таких податків збільшився на майже на 36 млрд євро. Найбільшу питому вагу у доходах
бюджету екологічні податки мають у таких країнах ЄС,
як Болгарія, Греція, Естонія, Італія, Румунія, Словенія
та Хорватія.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У процесі проведення аграрної реформи в сільському господарстві вперше в історії людства здійснено перехід від державно-планової до ринкової моделі
сільського господарства шляхом приватизації земель
сільськогосподарського призначення та майна колгоспів і радгоспів. На цих засадах були створені різні
приватні і приватно-спільні агроструктури ринкового
спрямування. Для кожної з них головна і об'єктивна
умова їхньої адаптованості до ринкового середовища,
стратегічної стійкості та збільшення частки на ринку —
це максимізація прибутку.
Потрібно підкреслити, що тематика прибутковості
аграрних підприємств — складна і багаторівнева. А тому
може мати різні аспекти дослідження. Один із вихідних
і головних теоретико-методологічний: "…науковці…повинні виходити з відомого постулату, що немає нічого
більш практичного, ніж добре відпрацьована теорія,
якою володіють маси" [5, с. 4].
Слід зазначити, що за період ринкових реформ увага вітчизняних науковців до теоретико-методологічних
питань у порівнянні з дореформеним етапом суттєво
знизилася. Має місце аналіз переважно прикладних питань. Віддаючи йому належне, вважаємо, що галузеві
дослідження потребують більш поглибленого наукового обгрунтування, базуватися на відповідних теоретичних основах.
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АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретико-методологічні й практичні аспекти прибутковості досліджувалися з самого початку формування ринково-підприємницьких агроструктур і дотепер.
Різні аспекти цієї тематики знайшли відображення в
працях вітчизняних науковців: В.Я. Амбросова, В.Г. Андрійчука, А.А. Буркової, В.Я. Месель-Веселяка, О.В. Приказюка, І.В. Прокопи, П.Т. Саблука і багатьох інших.
Віддаючи належне науковим розробкам зазначених
авторів, потрібно підкреслити, що далеко не всі аспекти прибутковості сільськогосподарських підприємств є
достатньо дослідженими. Чимало питань є дискусійними. Вітчизняному доробку особливо бракує завершених
теоретико-методологічних досліджень прибутковості.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідження теоретико-методологічних дефініцій "прибуток" і "прибутковість", стан прибутковості в сільськогосподарських підприємствах.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Проблематика прибутковості досліджується науковцями економічного профілю практично з часу появи і
розвитку товарно-підприємницьких господарських одиниць. І це не випадково. Прибуток — невід'ємна їхня
складова, головна мета виробничо-комерційної діяль-
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ності. Саме тому з перших кроків ринкової трансформації державно-планової економіки, формування й розвитку підприємств ринкового напряму і дотепер — питання прибутковості перебуває в полі зору вітчизняних
вчених-економістів. Але, як і щодо більшості економічних дефініцій, нині не досягнуто однозначного трактування економічного змісту понять "прибуток" і похідного від нього "прибутковість".
Системний аналіз існуючих на сьогодні численних
визначень сутності категорії прибуток дає підстави виокремити три головних підходи: виробничий; ринковий
(реалізаційний); розподільчий.
Виробничий контекст прибутку. Тут увага акцентується на джерелі його створення: "Прибуток у загальному економічному розумінні — це додаткова вартість,
що створюється в процесі виробництва, іншими словами, — це вартість, створена в процесі підприємницької
діяльності понад вартість виробничо спожитих ресурсів
і робочої сили" [1, с. 194].
Ринково-реалізаційний аспект прибутку. У цьому
випадку він характеризується як заключний етап господарської діяльності, тобто виражена в грошовій
формі "частина виручки, яка отримується підприємством після відшкодування усіх витрат". "Прибуток —
це інтервальний показник, визначений станом на певну
дату, що відображає кінцевий результат діяльності
підприємства та є частиною отриманого доходу, зменшеного на собівартість, сукупні витрати, понесені у процесі здійснення цієї діяльності та розмір податків" [2, с.
54].
В усіх цих визначеннях економічного змісту прибутку є спільна ознака — прибуток є складовою сфери
обігу, сума, на яку обсяг реалізації товару перевищує
витрати на нього.
Принагідно зазначимо, що деякі напрями економічної думки, наприклад, меркантилісти, трактували зміст
прибутку тільки як "феномен сфери обігу (обміну), до
того ж вона є джерелом створення прибутку". Цьому
спряла і практика будь-якої посередницької діяльності,
торговельного капіталу і торговельного прибутку зокрема. Останній — це різниця між продажною і купівельною ціною товару. Не зверталася увага на той факт, що
в сфері обігу фізичні обсяги товарів не змінюються,
збільшуються лише ціни на них. Відповідно поза увагою
залишаються глибинні суттєві процеси, які є базою, основою їх поверхневого прояву.
Розподільчий контекст прибутку. Тут увага звертається не тільки на напрями його розподілу, але й виділенні прибутку із новоствореної (доданої) вартості.
Адже остання включає оплату праці (заробітну плату і
додаткову вартість). І зміна однієї з цих складових веде
до пропорційної зміни іншої.
Слід зазначити, що кожний із розглянутих напрямів
визначення змісту прибутку є науковим, але однобічним.
Їм бракує системного підходу. Саме він дає повну "характеристику" прибутку. Адже будь-яке дослідження
є науковим лише тоді, коли осмислюються глибинні економічні процеси та явища, виявляються причинно-наслідкові зв'язки. А в кінцевому підсумку розкривається
в єдності сутність і форма прояву того чи іншого економічного явища. У порівнянні з поверхневим дослідженням такий підхід є вищим щабелем пізнання людиною
окремих сторін економічної системи.
Саме такий підхід до вивчення прибутку притаманний практично усім класикам політекономії. Потрібно
підкреслити, що більшість з них (А. Сміт, Д. Рікардо,
К. Маркс) досліджували прибуток у контексті капіталістичних підприємств, тобто тих, які використовують
найману працю. Певна частка останньої (додатковий
робочий час) і є джерелом прибутку. Зокрема А. Сміт
вважав, що наймані працівники отримують не повний
продукт своєї праці, а лише частину вартості, яку їх праця додає до вартості сирого матеріалу. Інша частина
вартості становить прибуток власників капіталу.
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Особливу увагу дослідженню прибутку приділяв
К. Маркс. Загальновідомо, що саме він досліджував прибуток у контексті форми прояву на ринку додаткової
вартості, створеної найманим працівником. Останній
конкретною працею переробляє засоби виробництва і
водночас переносить їхню вартість, яка приєднується
до нової вартості. Її джерело — абстрактна праця найманого робітника. Вона поділяється на необхідну і додаткову працю. Перша — джерело заробітної плати найманого робітника, друга — прибутку. Відповідно величина вартості будь-якого товару в структурному аспекті
включає: 1) вартість спожитих засобів виробництва (за
символікою К. Маркса — с); 2) вартість робочої сили
(заробітна плата — v); 3) додаткова вартість (m). У цілому вартість товару представляється за формулою:
w=c+v+m.
Додаткова вартість в обміні, на ринку проявляється
як прибуток. Останній — це реалізована додаткова
вартість. Кількісно прибуток визначається як різниця
між ринковою ціною товару (Ц) і його повною собівартістю (Сб), тобто Р = Ц — Сб.
Важливо підкреслити, що в К. Маркса прибуток не
просто реалізована додаткова вартість, а перетворена
її форма. Зміст перетворення в тому, що прибуток видається як породження всього авансованого капіталу.
Натомість його джерелом є тільки перемінний капітал
(v), тобто додатковий робочий час найманого працівника і створена впродовж його додаткова вартість. Але тут
необхідно звернути увагу на ту обставину, що прибуток — це реалізована на ринку додаткова вартість. І
якщо ціна товару рівна його вартості, то сума прибутку
співпадає з додатковою вартістю. На практиці — це скоріше виняток, ніж правило. Сприятлива ринкова кон'юнктура може і нерідко є джерелом частки одержаного прибутку.
У радянські часи питання щодо змісту і джерела прибутку не дискутувалося. Тільки концепція К. Маркса
вважалася науковою. Інші, т.зв. "буржуазні теорії прибутку" — вульгарні і апологетичні.
У роки незалежності більшість вітчизняних науковців при визначенні джерел прибутку фактично відійшла від теорії трудової вартості. Так, на погляд Е.А. Фірсова (залишаємо мову оригіналу) "В развитых странах в
настоящее время происходят коренные изменения не
только в развитии материально-технической базы производства, но и в развитии производственных отношений. Образование прибыли в странах, которые достигли стадии постиндустриального развития, осуществляется не за счет неоплаченного труда наемных рабочих,
а за счет совершенствования организации и технологии
производства на основе использования достижений науки и техники. Это означает, что прибыль в таких странах не является результатом эксплуатации труда рабочих" [8, с. 53—54].
Цілком очевидно, що в радянські часи такі й подібні
положення були б визнані як спроба ревізії вчення марксизму-ленінізму як єдиного науково обгрунтованого.
Тобто маємо зрештою демократизм у науковій літературі. Але виникає питання, наскільки логічним і науковим є багатофакторний розгляд джерела прибутку? Викладемо наше власне бачення цього питання в таких положеннях.
Незаперечним є те з них, згідно з яким земля є "матір'ю" багатства. І не тільки в сільському господарстві.
У всіх сферах і галузях виробництва вона — просторова база (територія) розміщення підприємств, їхньої виробничої та соціально-побутової інфраструктури. У
цьому зв'язку доречно зазначити, що якщо прибуток
розглядати як фізичний приріст продукту, то це відбувається тільки в сільському господарстві (одне посіяне
зернятко відтворюється в колоску, у якому їх в рази
більше). Така фізична прибутковість, як відомо, неодноразово відзначалася фізіократами і є фундаментом цього напряму економічної теорії.

33

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Разом з тим, прибуток досліджується в ринкових
умовах, у яких виробничі одиниці реалізують свій товар. Його вартість включає витрати уречевлених засобів виробництва і новостворену вартість, тобто уречевлену і живу працю. Але згідно з трудовою теорією
вартості, уречевлена праця також є втіленням людської праці на тих підприємствах, у яких купуються засоби виробництва. К. Маркс і багато інших науковців
вважали, що земля не має вартості, як і інші дари природи (сонячне світло, повітря). Йдеться про необроблені землі, які потенційно придатні для цього. На практиці в землеробстві в більшості випадків використовують земельні ділянки, у які вже інвестовано чимало
коштів з метою її придатності як виробничого ресурсу, а в інших первинних галузях підготовка до видобутку сировини і т.ін.
Усе викладене вище і підтверджує геніальний вислів
І. Петті про те, що "родичами багатства є праця —
"батько", і природа (у т.ч. земля) — "мати". І тут виділимо одну важливу обставину, на яку не звертають
належної уваги науковці, а саме: джерелом прибутку
є не праця взагалі, а праця понад необхідну. А це можливо за умови, коли продуктивність праці досягає такого рівня, за якого створюється додатковий продукт.
При найбільш узагальненому підході його можна назвати прибутком як надлишок над витратами. Він є атрибутом будь-яких господарських одиниць, включаючи натуральні.
Генезис наукових поглядів на зміст дефініції "прибуток" та їх критична оцінка і примінення системного
аналізу дає підстави для формулювання таких висновків.
Категорія "прибуток", як і будь-яка інша економічна категорія, відображає економічні відносини між суб'єктами з приводу певних об'єктів. Базовий суб'єкт —
це первинна виробнича одиниця (у правовому контексті
— фізичні і юридичні особи). Об'єктами прибутку є вироблені продукти понад витратами на їхнє виробництво. Надлишок продукту на ринку приймає грошову форму прибутку.
У визначенні економічного змісту дефініції "прибуток" ключовим підходом вважаємо виокремлення його
трьох рівнів: виробничого; реалізаційного; розподільчого. Тобто категорія прибуток охоплює фази безпосереднього виробництва, обміну і розподілу.
У виробництві йдеться про першоджерело створення прибутку — додаткова праця виробника. Її умовою
є такий рівень продуктивності праці, який перевищує
необхідний для відтворення його робочої сили. І в цьому значенні прибуток є визначальною ознакою будьякої первинної виробничої одиниці, незалежно від типу
економіки і соціально-економічного статусу суб'єктів.
По-іншому кажучи, на відміну від представників трудової теорії вартості, вважаємо, що джерелом прибутку є
не тільки праця найманців, але й інших виробників, зокрема в т.зв. "трудових" виробничих одиницях сімейного
і несімейного типу. Головною умовою прибутковості є
— обсяги реалізації товару перевищують витрати на
його виробництво і реалізацію.
Ринковий контекст прибутку стосується тільки виробничих одиниць товарного типу. Відповідно прибуток — це вартість додаткового продукту, створеного в
додатковий робочий час працівниками, який реалізується на ринку в ціні товару, як її частка понад витрати виробництва. Прибуток характеризує не просто виробничий потенціал суб'єкта господарювання, а реально одержаний результат від його використання. По-іншому,
прибуток — це позитивний фінансовий результат виробничо-комерційної діяльності господарюючого суб'єкта
на ринково-підприємницьких засадах. Стосовно обміну
як джерела частки прибутку, а можливо і його зменшення, то зазначимо, що фактично через механізм ринкових цін відбувається лише перерозподіл створеного у
виробництві прибутку між підприємствами. Додатковий
прибуток одних є водночас втратою для інших.
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Слід зазначити, що науковці не виокремлюють
розподільчий контекст прибутку. Вважаємо, що він у
свою чергу є дворівневим. Спочатку йде розподіл новоствореної вартості на заробітну плату і прибуток,
який охоплює відносини роботодавця і найманого
працівника. Оплата праці входить у витрати виробництва і через них впливає на величину прибутку. Для
підприємства, яке використовує найману працю, розподіл новоствореної вартості на заробітну плату і
прибуток має принципове значення і потребує погодження інтересів двох господарюючих суб'єктів — найманих працівників і роботодавців. Саме в цьому контексті, як вже зазначалося, досліджували прибуток
класики політекономії.
Для господарських одиниць сімейного типу розподіл добавленої вартості на заробітну плату і прибуток не має принципового значення. Строго кажучи, категорія "заробітна плата" охоплює відносини роботодавців і найманих працівників. До "трудових" господарств вона не відноситься, хоча на практиці вона має
більш широке використання.
Другий рівень розподілу прибутку — це розподіл
реально отриманого прибутку. Його здійснює власникгосподар підприємства. Після виплати податку на нього, він може використовувати його за різними напрямами. При узагальненому підході можна виокремити два
головних: 1) на невиробничі цілі, особисте споживання
зокрема; 2) капіталізація прибутку (як джерело інвестицій у виробничо-комерційну діяльність).
Викладені положення, зрозуміло, узагальнені і є
категоріями економічної теорії. У більш прикладних
економічних науках, наприклад, дослідники економіки аграрного профілю, використовують таку класифікацію прибутку в сільськогосподарських підприємствах:
— за видом діяльності;
— за порядком розрахунку;
— за джерелами формування;
— залежно від розмірів;
— за методикою оцінки;
— залежно від мети визначення;
— за країною одержання прибутку.
Вирішальним критерієм визначення реальної прибутковості підприємства вважають величину економічного прибутку.
Узагальнюючим показником усієї діяльності підприємства є чистий прибуток, який визначають як частину загального або балансового прибутку підприємства, що залишилась у його розпорядженні після
сплати податків, рентних та інших платежів до бюджету [3].
Спорідненою категорією з "прибутком" є "прибутковість". Відносно їх співвідношення, то, очевидно, перша є вихідною, родовою, визначальною щодо другої.
Прибуток у кінцевому підсумку — це позитивний результат господарської діяльності за певний проміжок
часу (декада, місяць, квартал, рік і т.ін.) або щодо реалізації окремого виробу чи їхньої сукупності. Тобто
йдеться про величину, масу, обсяг, суму, яка вимірюється як різниця між реалізованою продукцією і повними
витратами на її виробництво і продаж. По-іншому кажучи, прибуток — це його вимір у статиці на певну дату
і період часу. Якщо ж прибуток розглядати в динаміці,
як процес, здатність суб'єкта господарювання до стабільного одержання прибутку впродовж певного часу,
то, на наш погляд, доцільно використовувати поняття
"прибутковість".
Отже, прибутку притаманний як статичний, так і
динамічний аспекти. У першому випадку прибуток представляється як кінцевий результат виробничо-комерційного циклу. У другому — процес постійного одержання прибутку. В його основі об'єктивна цільова функція товаровиробника — постійне прагнення до одержання й максимізації прибутку.
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Тісним є зв'язок прибутковості і конкурентоспроможності. В алгоритмі "прибутковість — конкурентоспроможність" обидві складові взаємопов'язані. Конкурентоспроможна продукція дозволяє прискорити
термін обігу, і обороту усього капіталу. Зменшуються
витрати обігу, що в кінцевому підсумку веде до зростання прибутку й прибутковості підприємства. А це в
свою чергу дає можливість направити інвестиції на подальше підвищення конкурентоспроможності.
Разом з тим потрібно підкреслити, що на відміну від
прямого зв'язку прибуток і прибутковість, алгоритм
"прибутковість — конкурентоспроможність" в певній
мірі суперечливий. З одного боку, стабільна прибутковість і особливо її зростання дають можливість фінансувати інвестиції, здійснювати розширене відтворення
на інтенсивно-інноваційних засадах і тим самим забезпечити подальше зростання прибутковості. А це посилює конкурентоспроможність підприємства, яке здатне не тільки зберегти вже існуючу нішу на ринку, але й
розширити її або закріпитися на новому ринку. Водночас конкуренція потребує певних витрат, а це зменшує
прибутковість. Саме тому, у кожному конкретному випадку підприємець має вирішувати питання щодо ефекту від витрат, які пов'язані з підвищенням конкурентоспроможності. Його можна визначити як різницю між
додатковим приростом прибутку і витратами або навіть
втратами (цінові методи конкуренції) на підвищення
конкурентоспроможності.
Взаємозв'язок між прибутковістю, економічною
ефективністю й фінансовою стійкістю підприємства є
безпосереднім і очевидним. Адже прибутковість є умовою забезпечення на постійній основі його платоспроможності і фінансової стійкості, показником ефективності.
Будь-який економічний процес чи явище в практичному аспекті пов'язаний з його вимірюванням. Прибуток і прибутковість також вимірюються. Для цього традиційно використовують два основних показника: маса
прибутку і його норма. Обсяги або сума прибутку — це
його абсолютний вимір, надлишок, який отримує
підприємство від продажу певного товару (або їхньої
сукупності) над витратами виробництва і реалізації цих
товарів.
Тобто у найбільш загальному вигляді прибуток
кількісно вимірюється за формулою:
П = Ц — ВВ,
де П — прибуток; Ц — ціна реалізації товару; ВВ —
витрати виробництва і реалізації підприємства (або його
собівартість).
За даних витрат підприємства величина його прибутку буде прямо пропорційна величині ринкової ціни. І
навпаки за даних цін — обернено пропорційна витратам виробництва.
Прибутковість підприємства в економічній теорії і
на практичному рівні обчислюється в таких вимірах:
1. Прибутковість всього авансованого капіталу (загальна прибутковість):
П
Р'=
х100,
Кав
де Р — норма прибутку; П — обсяги річного прибутку; Кав — авансований капітал, тобто необхідні інвестиції для побудови підприємства, образно кажучи, від
нульового циклу до випуску першої партії товару. Це
потребує витрат певних коштів, "стартового" капіталу і
більш-менш тривалого часу, впродовж якого підприємство не дає прибутку. Йдеться про його розбудову. За
рахунок стартового капіталу можна купити діюче або
вже збудоване підприємство. Це не потребує значного
часу, але витрати одночасні (хоча можлива і оплата частками). У наведеній вище формулі мова йде про окупність
авансованого капіталу. Так, коли норма прибутку становить 20%, то авансований (стартовий) капітал повернеться його власнику, окупиться за 5 років. Саме тому
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витрати потенційного виробника мають авансовану природу.
Якщо річний прибуток віднести до витрат, то отримаємо норму рентабельності. Прибутковість окремого
товару або їхньої певної партії вимірюється відношенням отриманого прибутку від їхньої реалізації до собівартості. Термін їх виробу тут значення не має.
Розміри прибутку сільськогосподарських
підприємств Держкомстат України визначає в діючих
цінах — прибуток від реалізації сільськогосподарської
продукції та послуг, у т.ч. сільськогосподарської продукції. Для більш поглибленого аналізу можна визначити розміри прибутку в розрахунку на: 1 або 100 га
сільськогосподарських угідь; 100 або 1000 грн. основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення тощо.
Відносними показниками, що характеризують прибутковість підприємства є:
1) рівень рентабельності як відношення обсягу прибутку вартості реалізації товару до його собівартості:

Р'=

Прибуток
х100,
Собівартість

2) норма прибутковості як відношення прибутку до
вартості основного й оборотного капіталу, які використовуються у виробництві:

Р' =

Прибуток
х100.
Осн. + обор.фонди

На жаль, нині норма прибутку не розраховується ні
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, ні Державною службою статистики України, що ускладнює позиції представників АПК при обгрунтуванні
необхідної підтримки для сільського господарства. При
цьому слід зазначити, що згаданий показник раніше визначали навіть у річних звітах колгоспів [7, с. 172].
Сума прибутку як абсолютний показник має першочергове значення при розподілі прибутку за тими чи
іншими напрямами. Показник рівня рентабельності використовується насамперед для порівняльного аналізу
прибутковості окремих видів виробництва, а в цілому
для порівняння з прибутковістю інших підприємств. З
огляду на те, що їхні розміри істотно диференційовані,
то розмір суми прибутку не може слугувати показником для виміру економічної ефективності господарської діяльності. Для цього необхідно співставити ефект
(результат) і витрати ресурсів. Цілком очевидно, що
категорію економічної ефективності можна розглядати як досягнення максимального ефекту за мінімальних
ресурсних витрат, що зрештою визначається (вимірюється)обсягами прибутку.
За біль-менш тривалий час у динаміці прибутковості
доцільно виокремити декілька її видів або форм прояву.
Назвемо їх: стала (постійна), спадна і зростаюча прибутковість.
Стала прибутковість означає, що середньорічний
показник суми прибутку і рівень рентабельності однакові в кожному році. На практиці постійна прибутковість, особливо в підприємствах землеробського напряму — це скоріше виняток, ніж правило. Вона щороку коливається під впливом багатьох чинників, кліматичних умов зокрема.
Зростаюча прибутковість підприємства, за якої абсолютні і відносні показники прибутковості збільшуються. Знову-таки щодо сільськогосподарських
підприємств, якщо зважити на зміни погодних умов,
цього можна досягти, але за порівняно нетривалий період часу.
Спадна прибутковість — показники, які її вимірюють, менші вже досягнутих у минулий період.
Вітчизняна практика щодо агропідприємств
свідчать, що за більш-менш тривалий період їхньої господарської діяльності мають місце усі названі вище види
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Таблиця 1. Прибутковість діяльності підприємств галузі сільського господарства в Україні (2010—2014 рр.)
Показники
Чистий прибуток (збиток), млн грн.
Частка підприємств, які одержали чистий
прибуток у відсотках до загальної кількості
Підприємства, які одержали чистий збиток у
відсотках до загальної кількості
Рівень рентабельності всієї діяльності, %
Рівень рентабельності операційної діяльності, %

2010
17253,6
69,6

2011
25267,0
83,5

2012
26728,4
78,6

2013
14925,7
80,3

2014
20262,9
84,8

30,4

16,5

21,4

19,7

15,2

17,5
24,5

19,3
24,7

16,3
22,8

8,3
11,7

8,8
21,1

Джерело: [6, с. 53].

прибутковості. За певних умов можлива і безприбутковість і навіть збитковість не тільки окремих сільськогосподарських підприємств, але й всієї їхньої сукупності.
Прибутковість колгоспів і радгоспів в умовах госпрозрахунку радянських часів при всій її соціальноекономічній значимості, не мала для них (особливо
держгоспів) доленосного значення. Адже збитковість
цих агроструктур не загрожувала їм економічним
банкрутством. Зокрема держава покривала збитки в
радгоспах за рахунок коштів держбюджету. Неприбутковим колгоспам нерідко надавався статус держгоспів.
В Україні щодо прибутковості сільськогосподарських підприємств можна виділити два етапи: за 5 років
(1995—1999 рр.) в секторі сільськогосподарських
підприємств України останні мали 1,7 млрд грн. середньорічних збитків при рівні рентабельності мінус 18,4%.
За період 2010—2014 рр. прибутковість сільськогосподарських підприємств характеризується такими даними (табл. 1).
Наведена динаміка основних показників, що характеризують прибутковість діяльності підприємств у галузі сільського господарства України дає підстави
стверджувати, що в цілому впродовж 2010—2014 рр. сектор аграрних підприємств був щорічно прибутковим.
Обсяг чистого прибутку, отриманого сільськогосподарськими підприємствами в 2014 р., становив 20,3 млрд
грн., що на 17,4% більше порівняно з 2010 р. Водночас
помітні істотні відмінності цього показника по рокам.
Максимуму досягнуто в 2012 р., мінімум — в 2013 р.
Різниця між ними становила 11,8 млрд грн.
Рівень рентабельності всієї діяльності, обчислений
як відношення чистого прибутку до усіх витрат аграрних підприємств, становив у 2014 р. 8,8%, що на 8,7 відсоткових пункти менше, ніж у 2010 р. і перевищив тільки
рівень 2013 р. усього на 0,5 пункти. У розрахунку на рік
рівень рентабельності всієї діяльності за вказаний період становив 14,0%. Рівень рентабельності операційної
діяльності (визначений як відношення фінансового результату від останньої до витрат на її здійснення) становив у 2014 р. 21,1%. І цей показник (окрім 2013 р.) був
найменшим (з розрахунку на рік — 21%). Тобто сектор
сільськогосподарських підприємств із збиткового перетворився в прибутковий. Здобутки галузі в цьому напрямі — очевидні. Саме цей незаперечний факт і науковцями, і практиками визнається як найбільше досягнення аграрної реформи в останні роки.
Погоджуючись з цим очевидним фактом у цілому,
треба, на нашу думку, привернути увагу на деякі існуючі проблеми, які тісно пов'язані із прибутковістю
сільськогосподарських підприємств. Почнемо із того,
що за середнім показником прибутковості затінюється
його значна диференціація по окремим аграрним
підприємствам та їхнім групам. Насамперед йдеться про
збиткові сільськогосподарські підприємства. Позитивною тут є та обставина, що у відсотках до загальної
кількості їхня частка починаючи з 2012 р. (21,2%) щорічно зменшується і в 2014 р. становила 15,2% (у 2010 р.
30,4%).
Нині, на нашу думку, визначальне значення має врахування низки обставин, які істотно підвищують значення максимізації прибутків у агробізнесових підприєм-
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ствах. У цьому зв'язку виділимо ключове проблемне
питання, пов'язане з інтеграцією сільського господарства України до міжнародного економічного простору
в цілому і до країн ЄС зокрема (набуття Україною асоційованого членства в ЄС). Тут, безумовно, є певні досягнення. Близько третини валютних надходжень України сьогодні дає сільське господарство. Водночас, як
відомо, воно істотно поступається зарубіжним моделям
сільського господарства в економічно розвинених країнах світу за продуктивністю, ефективністю, прибутковістю. Там вже сформовані і функціонують постіндустріальні або інноваційні моделі сільського господарства.
Саме тому нині для сільського господарства нагальною
є необхідність формування в найближчій перспективі
інноваційної моделі розвитку сільського господарства.
Розбудова такої моделі потребує чималих коштів
для інвестицій, які забезпечать розширене відтворення
галузі на інноваційних засадах. Внутрішніми джерелами таких коштів на підприємствах можуть бути амортизаційні відрахування, доходи від емісії та продажу
цінних паперів, залучення коштів працівників
підприємств і банків. В сучасних умовах амортизаційній
політиці притаманна низка проблем. Сільське господарство поки що непривабливе для залучення коштів
зовнішніх інвесторів і банків. Саме тому реалії сьогодення диктують необхідність використання преважної
частки прибутку як джерела розширеного відтворення,
тобто його капіталізації.
Зважаючи на те, що матеріально-технічна база сільськогосподарських підприємств зношена на 80—90%,
обмеженість коштів, які виділяються з державного бюджету (до того ж вони використовуються неефективно),
то навіть за умови, що весь одержаний прибуток у секторі сільськогосподарських підприємств буде капіталізовано, цього явно недостатньо для забезпечення розширеного відтворення на інноваційних засадах.
Неупереджене дослідження цієї тематики дає
підстави сформулювати такі положення. І теоретично,
і практично прибутковість будь-якої господарської одиниці на первинному рівні визначається низкою
внутрішніх чинників. Усі вони по-своєму важливі, особливо техніко-технологічна оснащеність. Але чинником
першого порядку, який має вирішальну роль в одержанні агропідприємствами прибутку, на наш погляд, є
"людський фактор", високий рівень професіоналізму
працівників, менеджерів усіх рівнів зокрема. Іншими
словам, самі підприємства мають зробити все можливе
для зростання їхньої прибутковості, використати для
цього можливі резерви. Зрештою це залежить від організації господарської й комерційної діяльності.
Разом з тим в умовах недосконалого аграрного
ринку, диспаритету цін щодо агровиробників з боку
підприємств першої й третьої сфер АПК аграрний виробник недоотримує прибуток або навіть одержує збиток, а посередники за рахунок цього надприбуток.
Саме тому сільське господарство впродовж багатьох
років фактично знаходиться на межі простого відтворення. Напевне, негативний вплив "диспаритету цін" на
прибутковість агропідприємств нині є найбільш вагомим у складі системи чинників, що гальмують розвиток аграрної сфери і навіть сприяють її руйнації. Це
стосується не тільки її господарської, але й соціальної складової.
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Напрями і засоби вирішення проблеми диспаритету
цін щодо агровиробників, тобто підвищення їхньої прибутковості — різноманітні. Це питання потребує окремого дослідження.

це і постійним покупцям сільськогосподарської продукції її споживачам (особливо тим, які мають контракти). І само собою зрозуміло, що в цьому зацікавлена
держава як отримувач податків від прибутку і все суспільство.
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У кінцевому підсумку стійка, а тим більше зростаюВ умовах ринкової економіки — прибутковість для ча прибутковість є основою, базисом, необхідною умобудь-якого господарюючого суб'єкта бізнесового типу вою "економічної й фінансової стійкості" господарюю— це його життєве кредо, умова стратегічної стійкості, чих суб'єктів.
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СТРАТЕГІЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ
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THE STRATEGY OF FOOD SECURITY: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS

У статті розглянуто теоретичні підходи до процесу формування стратегії на державному рівні. Надано визначення стратегії продовольчої безпеки країни. Наведено складові стратегії як планового державного документу відповідно до існуючих методичних рекомендацій. Запропоновано структуру стратегії
державної продовольчої безпеки з урахуванням складових виробництва, формування внутрішнього ринку, ресурсного потенціалу та безпеки і якості харчування. Розкрито сутність складових розробленої структури стратегії для державної продовольчої безпеки. Представлено рекомендації щодо обгрунтування мети
стратегії та підстав для розроблення, аналітичної частини, порівняльних переваг та загрози, ризиків, стратегічних напрямів і цілей, середньострокових цілей та завдань, механізмів реалізації стратегії, системи
моніторингу та оцінки результативності реалізації стратегії продовольчої безпеки на державному рівні.
The theoretical approaches to the process of strategy formation at the state level are considered in the article.
The definition of the strategy of the food security is proposed. The components of the strategy as a state document
of planning according to existing methodic recommendations are presented. The offered structure of the strategy
of the food security includes the components of production, internal market, resource potential and safety and
quality of food. The essence of the components of the developed state food security strategy is revealed. The
recommendations for objective justification and grounds for development of strategy, analysis, comparative
advantages and threats, risks, strategic directions and goals, medium-term goals and objectives, mechanisms of
implementation of strategy, monitoring and evaluation of the implementation of strategy of food security at the
state level are presented in the article.
Ключові слова: стратегія, продовольча безпека, стратегічне планування, стратегічні цілі, механізми реалізації.
Key words: strategy, food safety, strategic planning, strategic objectives, implementation mechanisms.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Однією з найважливіших складових економічної
безпеки будь-якої держави виступає продовольча безпека, оскільки потреби населення в продовольстві існують постійно та їх задоволення повинно бути надійним
і стійким до впливу негативних факторів. Саме необхідність забезпечення соціальної стабільності і продовольчої безпеки змушують всі розвинені країни на
стратегічному рівні регулювати ситуацію на продовольчому ринку, підтримуючи платоспроможний попит покупців продовольства і надаючи підтримку своїм сільськогосподарським виробникам.

менного, М.В. Калінчика, С.М. Кваші, І.І. Лукінова,
Б.Й. Пасхавера, П.Т. Саблука, В.М. Трегобчука, М.Й. Хорунжого, Г.В. Черевка, О.М. Шпичака, В.В. Юрчишина
та інших. Однак питання стратегічного планування продовольчої безпеки країни у працях названих фахівців
повністю не розкриті.
Особливості застосування сучасних принципів і методів розробки стратегії розвитку національної економіки в цілому та аграрного сектору зокрема досліджують
вітчизняні вчені: О.М. Алимов, В.М. Геєць, Б.М. Данилишин, О.І. Дацій, Я.А. Жаліло, М.В. Калінчик, Б.Є. Кваснюк, А.С. Лисецький, М.Й. Малік, В.Я. Месель-Веселяк,
П.Т. Саблук та інші. Приділяючи увагу обгрунтуванню
стратегії розвитку сільського господарства в ринкових
умовах, проблеми теоретичного та методичного забезАНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, печення формування стратегії продовольчої безпеки
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ країни потребують поглиблених наукових досліджень.
ПРОБЛЕМИ
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Проблеми забезпечення державної продовольчої
безпеки висвітлені у фундаментальних дослідженнях
Статтю присвячено обгрунтуванню теоретичних і
вітчизняних науковців, зокрема Ю.Д. Білика, В.І. Бой- методичних підходів до формування і реалізації страка, П.П. Борщевського, В.І. Власова, О.І. Гойчук, В.Д. Гу- тегії продовольчої безпеки держави.
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Стратегія
вступ та коротке обґрунтування мети та підстав для розробки документа,
інформацію про робочу групу, яка готувала проект документу
аналітична частина
характеристика викликів та ризиків, порівняльних переваг на основі
SWOT–аналізу
стратегічне бачення у формі відображення (узагальнення) найбільш
загальних та тривалих уявлень про краще майбутнє держави та населення
стратегічні цілі, операційні цілі та завдання
загальний перелік механізмів реалізації стратегії; при цьому детальний
план заходів з реалізації стратегії на середньостроковий період
розробляється додатково після її затвердження
відповідність розроблюваної стратегії Державній стратегії розвитку
аграрного сектору економіки
систему моніторингу та оцінки ефективності реалізації стратегії
інші важливі для стратегії положення, за вибором розробників
Рис. 1. Складові стратегії як планового державного документа

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Однією з найважливіших складових економічної
безпеки будь-якої держави виступає продовольча безпека, оскільки потреби населення в продовольстві існують постійно та їх задоволення повинно бути надійним
і стійким до впливу негативних факторів. Саме необхідність забезпечення соціальної стабільності і продовольчої безпеки змушують всі розвинені країни на
стратегічному рівні регулювати ситуацію на продовольчому ринку, підтримуючи платоспроможний попит покупців продовольства і надаючи підтримку своїм
сільськогосподарським виробникам.
Вирішення стратегічних проблем, пов'язаних із забезпеченням продовольчої безпеки, потребує детального плану, узгодженого зі стратегічними цілями і
стратегічним потенціалом країни. На сьогоднішній
день недостатньо опрацьовано підходи до обгрунтування комплексного плану забезпечення продовольчої безпеки як стратегічного об'єкту, а також визначення довготривалих цілей та розробки шляхів їх реалізації.
Визначимо стратегію продовольчої безпеки країни
як план з досягнення такого рівня розвитку державної
економіки та аграрного її сектору, забезпеченого необхідними ресурсами і потенціалом, при якому населенню буде гарантовано стабільне постачання продовольства в кількості і якості, що відповідають науково обгрунтованим параметрам і створені соціально-економічні умови для підтримки споживання медичним нормам, не залежно від несприятливих факторів у міжнародних відносинах і несприятливої кон'юнктури світового ринку.
На необхідність розробки та прийняття національної стратегії продовольчої безпеки, а також відповідних регіональних стратегій вказує Проект Закону України 8370-1 від 28.04.2011 "Про продовольчу безпеку
України" [9]. Даним законодавчим актом закріплено
перелік основних принципів і завдань у сфері формування продовольчої безпеки. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року — головний законодавчий документ на сучасному етапі, який
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засвідчує гарантування продовольчої безпеки держави
як стратегічної цілі розвитку аграрного сектору, визначає стратегічні напрями забезпечення продовольчої
безпеки [3]. Відповідно до Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, проект стратегії як планового державного документу в Україні зазвичай містить основні складові (рис.
1) [8].
Наведений перелік складових є досить вичерпним і
його можна застосувати і при розробці стратегії продовольчої безпеки на державному рівні. Однак на сьогоднішній день теоретичні та методичні підходи до формування і реалізації стратегії продовольчої безпеки
країни недостатньо враховують специфіку проблеми
дослідження.
З огляду на зазначене, доцільно запропонувати
складові стратегії продовольчої безпеки, які мають бути
узгоджені зі складовими планового документу та сформульовані відповідно до найважливіших характеристик
досліджуваних проблем.
Розроблена структура стратегії продовольчої безпеки наведена у таблиці 1.
Таким чином, стратегія продовольчої безпеки має
грунтуватися на взаємопов'язаних структурних елементах: виробництва, внутрішнього ринку, ресурсного потенціалу та безпеки і якості харчування. Використання
зазначених стратегічних складових дозволить систематизувати напрями, цілі і завдання стратегії, провести
об'єктивну оцінку стану досліджуваної проблеми, виявити загрози і порівняльні переваги країни щодо продовольчої безпеки. Все це дозволить розробити заходи
з підвищення ефективності стратегічного планування,
спрямовані на вирішення групи проблем, що в подальшому надасть можливість підвищити ефективність реалізації стратегії та її контролю.
Метою стратегії продовольчої безпеки для виробництва є досягнення стабільності роботи підприємств
аграрного сектору економіки. Дану стратегічну мету
можна умовно розділити на два етапи; на першому етапі
необхідно досягнення необхідного рівня продовольчої
безпеки, на другому — підтримання державою досягнутого рівня.
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Таблиця 1. Структура стратегії продовольчої безпеки держави

Стратегія продовольчої безпеки

Складові стратегії
як планового
документа

Виробництво

обгрунтування
мети та підстав
для розроблення

досягнення стабільності роботи
підприємств аграрного сектору
економіки

аналітична
частина

оцінка виробництва та його
відповідності внутрішнім
потребам

Складові стратегії продовольчої безпеки
Формування внутрішнього
Ресурсний потенціал
ринку
ефективний розвиток
внутрішньо- і
забезпечення
зовнішньоторговельних
продовольчої
продовольчих і сировинних
незалежності
зв’язків
оцінка
оцінка залежності
співвідношення
продовольчого забезпечення
виробництва і
від імпорту
споживання

порівняльні
переваги (сильні
сторони)

земельні ресурси

перевага експорту над
імпортом

земельні ресурси

виклики (загрози)

незадовільний стан техніки і
обладнання

зниження
конкурентоспроможності
вітчизняної продукції

незадовільний стан
техніки і обладнання

ризики

стратегічні
напрями

стратегічні цілі,
середньострокові
цілі та завдання
механізми
реалізації
стратегії
система
моніторингу та
оцінки
результативності
реалізації
стратегії

природні,
технологічні, соціальні
агроекологічні
ризики
ризики
адаптивність національної
стійке постачання
виробництво, імпорт, зберігання
рівність соціальних
продовольчої системи до
продовольством
і реалізація споживачу
груп у можливості
коливань кон’юнктури
населення всіх
продуктів харчування в обсягах,
придбання продуктів
світових ринків;
регіонів країни не
необхідних для задоволення
для формування
збалансований розвиток
схильне до впливу
нормативних потреб всіх
збалансованого раціону
національного ринку в режимі
природносоціальних груп населення
високої якості
розширеного відтворення
кліматичних умов
підвищення
безпека і якість
конкурентоспроможність
ефективності
продуктів харчування;
формування стійкого балансу
продукції; інвестиційна
державних
технології еколого- і
виробництва й конкурентного
привабливість сільського
закупівель,
ресурсозбереження;
перерозподілу продовольства
господарства
використання
збереження середовища
державного резерву
проживання
Вибір стратегічних альтернатив (SWOT-аналіз, PEST-аналіз, сценарний аналіз та інші методи). Прогнозування (прогнози
споживання і виробництва продовольства, прогнози соціально-економічного розвитку). Нормативно-правове забезпечення
(інститути, закони, методичні рекомендації). Формування аграрної політики
Самозабезпеченість
Ефективність виробництва,
Оптимізація галузевої
продовольством і
Ефективне задоволення
збереження основних напрямків
структури з урахуванням
сировиною,
потреб населення в
спеціалізації сільського
кон’юнктури світового та
раціональне
продовольстві, а
господарства, вдосконалення
регіонального ринків
використання
виробнцтва – в сировині
міжгалузевих пропорцій
ресурсів
технологічні, техногенні ризики

політичні, макроекономічні,
торгово-економічні ризики

Стратегія продовольчої безпеки повинна враховувати напрями, що стосуються формування внутрішнього ринку. Ефективний розвиток зовнішньоторговельних
продовольчих і сировинних зв'язків має на меті створення таких економічних умов, за яких населенню гарантується стабільне забезпечення продовольством незалежно від несприятливих умов в міжнародних відносинах або несприятливої кон'юнктури світового ринку. Це,
в свою чергу, передбачає усунення залежності від імпорту та захист інтересів виробників продукції.
Забезпечення продовольчої незалежності, що є головною метою стратегії в складовій ресурсного потенціалу країни, передбачає стабільне вітчизняне виробництво продуктів харчування в обсягах, не менших встановлених порогових значень їх частки в товарних ресурсах внутрішнього ринку.
Однією із складових стратегії продовольчої безпеки є безпека і якість харчування, що повинна бути спрямована на досягнення достатнього рівня високоякісного і збалансованого харчування населення країни.
При формуванні стратегії продовольчої безпеки
ключове значення має аналітична частина, яка базується на аналізі показників, що характеризують кожну із
складових запропонованої структури стратегії. Можна взяти за основу методику, розроблену ФАО, відповідно до якої стратегічні і тактичні підходи до вирішення
продовольчої проблеми використовують спеціальну
методичну базу, що включає індикатори оцінки продовольчої безпеки [4]:
— у складовій ресурсного потенціалу країни:
відношення запасів зерна до споживання, що дозволяє
визначити рівні продовольчої безпеки і гарантій на випадок надзвичайних обставин у відсотках; відношення
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Безпека і якість
харчування
достатній рівень
високоякісного і
збалансованого
харчування населення
країни
оцінка доступності
продовольства,
збалансованості
харчування
нормативна база із
забезпечення якості
продовольства
слабка соціальна
політика, зростання
бідності

обсягів перехідних запасів продовольчого та фуражного зерна для країни-експортера до внутрішнього споживання у відсотках;
— у складовій виробництва: темпи зростання виробництва зерна у відсотках до попереднього року за період;
— у складовій внутрішнього ринку: відношення пропозиції країни-експортера до загальної потреби у зерні
у відсотках; зміни у виробництві зерна для країни-імпортера; середньорічні експортні ціни за видами зерна.
Дану методику слід доповнити групою показників
оцінки доступності продовольства, збалансованості
харчування, що відповідають складовій безпеки і якості
харчування населення, а також показниками для інших
складових, необхідними для стратегічної оцінки рівня
продовольчої безпеки.
Об'єктивна оцінка виробництва як стратегічної
складової має враховувати тенденції виробництва та
його відповідності внутрішнім потребам. Оцінку формування внутрішнього ринку слід проводити за допомогою групи показників залежності продовольчого постачання країни та ресурсного забезпечення аграрного
сектору від імпортних поставок. Група показників оцінки співвідношення виробництва і споживання допоможе відобразити достатність ресурсного потенціалу країни для стратегічного забезпечення продовольчої безпеки.
При розробці стратегії доцільно враховувати порівняльні переваги (сильні сторони) та виклики (загрози) продовольчій безпеці, визначені для кожної із
складових.
До порівняльних переваг у виробництві та ресурсному потенціалі країни слід віднести земельні ресурси,
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у формуванні внутрішнього ринку — перевагу експорту над імпортом, у безпеці та якості харчування — нормативну базу із забезпечення якості продовольства, яка
все ще потребує вдосконалення, однак на сьогоднішній
день сформована на достатньому рівні згідно з існуючими вимогами.
Найбільш суттєвими викликами (загрозами) для виробництва та ресурсного потенціалу держави і її аграрного сектору є незадовільний стан техніки і обладнання, для формування внутрішнього ринку — зниження конкурентоспроможності вітчизняної продукції.
Для забезпечення безпеки та якості харчування перешкодами є слабка соціальна політика, зростання
бідності.
Формування і реалізація стратегії продовольчої
безпеки пов'язані з ризиками. До ризиків забезпечення продовольчої безпеки країни для наведених у таблиці 1 стратегічних складових можна віднести [7, c.
150]:
у виробництві:
— технологічні ризики включають ризик підвищення собівартості виробництва продукції у зв'язку зі
збільшенням браку внаслідок порушень технології обробки сировини, фізичним і моральним зносом обладнання, додатковими витратами на оплату термінових
робіт, нераціональною експлуатацією виробничих потужностей та недостатнім використанням ефекту масштабу виробництва;
— техногенні ризики, що охоплюють імовірність
негативних наслідків через небезпечні техногенні
явища, а також погіршення стану навколишнього
природного середовища через промислові викиди у
процесі господарської діяльності. При цьому останній є сферою діяльності екологічної безпеки.
Причинами можуть бути: форс-мажорні обставини,
фізичний знос обладнання, невідповідність обладнання застосовуваним технологіям, порушення технологій;
у формуванні внутрішнього ринку:
— торгово-економічні ризики, які зумовлюються
несприятливими змінами в економічній діяльності країни, кон'юнктурі ринку, рівнях державного управління
тощо, а також включають ресурсний ризик, який спричинений відсутністю запасів сировини, продовольства
та необхідних ресурсів для виробництва при зміні попиту та пропозиції на зовнішньому на внутрішньому
ринках;
— політичні ризики, які пов'язані з нестабільністю
державного устрою, діяльністю органів влади, недосконалою аграрною політикою, регіональними проблемами, поляризацією інтересів соціальних груп тощо, а також включають ризик залежності країни від політикоекономічної стабільності інших країн-імпортерів та
країн-експортерів;
— макроекономічні ризики, викликані погіршенням
кон'юнктури на світовому ринку, зниженням цін на окремі товари українського експорту та підвищенням цін
на імпортні продовольчі товари;
у ресурсному потенціалі:
— природні ризики, які передбачають вірогідність
небажаних наслідків таких, як руйнування грунтів, втрата врожаїв внаслідок небезпечних природних процесів
і явищ;
у сфері безпеки і якості харчування:
— технологічні ризики, які включають ризик виробництва неякісної продукції через значний фізичний і
моральний знос обладнання, порушення технологій та
їх застарілість; ризик росту витрат на охорону праці та
природоохоронну діяльність через шкідливі умови
праці, перевищення припустимих рівнів викидів внаслідок недосконалості техніки або технології, відсутність
пристроїв, захисних споруд;
— агроекологічні ризики, які полягають у ймовірності нераціонального розподілу грунтів, надмірного
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навантаження на них, що може викликати загрозу виснаження і втрати ними родючості внаслідок деградації
і, як наслідок, неможливість отримання високих та стабільних врожаїв;
— соціальні ризики, обумовлені розривом між рівнем життя на селі і в місті.
Стратегічні напрями продовольчої безпеки у виробництві передбачають забезпечення підприємств аграрного сектору можливістю виробляти, імпортувати, забезпечувати зберігання і реалізацію споживачам продуктів харчування в обсягах, необхідних для задоволення нормативних потреб всіх соціальних груп населення. Для цього у складовій виробництва необхідно реалізувати наступні стратегічні цілі [6, с. 52]:
— стимулювання зростання темпів розширеного
відтворення, а також інвестиційної привабливості і
впровадження інновацій в сільське господарство
шляхом оптимізації міжгалузевих еконо мічних
відносин;
— розробка і реалізація державних програм освоєння нових технологій, а також технологічної модернізації, які сприятимуть підвищенню продуктивності праці
та ресурсозбереження;
— стимулювання розвитку інтеграції та кооперації
в сферах виробництва, переробки та збуту продукції
сільського господарства;
— вдосконалення процесу підтримки кредитування для забезпечення доступності для більшості товаровиробників короткострокових і довгострокових кредитів.
Стратегічні напрями у формуванні внутрішнього
ринку мають бути спрямовані на підвищення адаптивності національної продовольчої системи до коливань
кон'юнктури світових ринків, збалансований розвиток
національного ринку в режимі розширеного відтворення. Для цього у складовій формування внутрішнього
ринку необхідно досягнення наступних стратегічних
цілей:
— стабілізація і формування механізмів ціноутворення і цінової політики на основі індикативних цін на
товари першої необхідності;
— формування необхідних заходів для реалізації
ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств;
— сприяння прискоренню розвитку інфраструктури внутрішнього ринку;
— формування заходів, спрямованих на створення
загального продовольчого ринку та єдиної товаропровідної мережі в межах;
— розробка заходів з регулювання ринків сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства,
включаючи закупівлі для потреб держави, вдосконалення державної торгової політики, що сприятиме розширенню попиту на продукцію вітчизняного виробництва.
Головним стратегічним напрямом забезпечення продовольчої безпеки у складовій ресурсного потенціалу
країни є стійке постачання продовольством населення
всіх регіонів, не залежне від впливу природно-кліматичних умов. У межах даного напряму пріоритетними стратегічними цілями є підвищення ефективності державних
закупівель, використання державного резерву для
підтримання продовольчої незалежності.
Стратегічний напрям складової безпеки і якості
харчування має враховувати рівність соціальних груп
у можливості придбання продуктів для формування
збалансованого раціону високої якості. Створення
соціально-економічних умов підвищення доступу до
сировини і продовольства для кожної групи населення нашої країни має передбачити такі стратегічні цілі
[6, с. 53]:
— формування заходів щодо надання адресної допомоги групам населення, рівень доходів яких не дозволяє їм забезпечити себе повноцінним харчуванням;

41

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
— розробка і затвердження системи заходів із забезпечення безпеки продуктів харчування, в тому числі
виготовлених із матеріалів і сировини, отриманих з використанням генно-модифікованих організмів;
— формування спеціальних вимог до підприємств
харчової промисловості, а також перехід на комплексну систему безпеки харчової продукції.
Механізми реалізації стратегії для всіх стратегічних складових передбачають вибір стратегічних
альтернатив за допомогою інструментів стратегічного планування, наприклад, SWOT-аналізу, PEST-аналізу, сценарного аналізу та інших методів. При формуванні і реалізації стратегії варто здійснювати прогнозування, зокрема, розробляти прогнози споживання і виробництва продовольства, прогнози соціально-економічного розвитку. Стратегія продовольчої безпеки має враховувати прогноз попиту та
пропозиції на продовольство і сільськогосподарську сировину. Прогнозування попиту та пропозиції
здійснюється на основі щорічного формування балансу попиту і пропозиції сільськогосподарської
продукції та продовольства, що включає зміну запасів, власне виробництво , і мпо рт, експо рт та
внутрішнє споживання. Окрім цього, необхідною передумовою ефективної реалізації стратегії продовольчої безпеки на стратегічному рівні є вдосконалення нормативно-правової бази функціонування
підприємств сільськогосподарської галузі, формування аграрної політики, створення необхідних державних інформаційних ресурсів [6, с. 54].
Під час реалізації стратегії продовольчої безпеки
необхідно здійснювати реальну оцінку стійкості економіки країни до змін на ринках світового масштабу продовольчої сировини, а також змінам природно-кліматичного характеру; регулярно оцінювати стійкість продовольчого забезпечення регіонів та міст, які залежать
від зовнішніх постачань продуктів харчування.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Підсумовуючи, слід відзначити, що процес формування і реалізації стратегії продовольчої безпеки
в Україні потребує вдосконалення теоретичної і методичної бази. Запропонована структура стратегії
продовольчої безпеки дозволить встановити єдині
підходи і методичні засади щодо розробки стратегії
як планового документу з урахуванням основних
складових, від яких залежить продовольча безпека
держави. Процес формування стратегії згідно з розробленою структурою враховуватиме специфіку завдань відповідно до виробництва, формування внутрішнього ринку, ресурсного потенціалу і безпеки та
якості харчування. Вдосконалена структура стратегії
може бути основою для розробки державних програм, методичних рекомендацій, інструкцій та інших
документів для реалізації поставлених завдань щодо
стратегічного забезпечення продовольчої безпеки.
Деталізація основних етапів формування і реалізації
стратегії відповідно до складових продовольчої безпеки дозволить запропонувати практичні заходи і
рекомендації, що стане основою подальших наукових
досліджень.
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У статті здійснено аналіз заходів бюджетної політики України в період 2000—2015 років. Визначено
особливості реалізації бюджетного регулювання у сфері видаткової частини та дефіциту бюджету. Досліджено структуру бюджетних видатків у розрізі функціональної класифікації, охарактеризовано основні фактори впливу на зміну структури видатків. Виявлено тенденції та етапи бюджетного регулювання у сфері видатків. Здійснено порівняльний аналіз показників індексу споживчих цін та приросту видатків бюджету. Оцінено залежність між показником зміни частки податкових надходжень у валовому
внутрішньому продукті та темпом приросту видаткової частини зведеного бюджету. Визначено пріоритетні напрями розвитку бюджетної політики.
This article is aimed to analyze the measures of budget policy in Ukraine during 2000—2015. The main
characteristics of conducting policy in the part of expenditure and deficit regulation are determined. We also
have investigated functional structure of budget expenditures and have defined the main factors, which causes
its structural changes. Trends and stages of budget expenditures regulation are defined. Author focuses on
comparative analysis of index consumer price and budget expenditures growth. Relation between index of
changing tax to GDP ratio and budget expenditures growth rate is assessed. We have proposed the main ways
forward for budget policy improving.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Бюджетна політика є інструментом реалізації пріоритетів державної соціально-економічної політики.
Реалізація бюджетної реформи потребує врахування
інституційної інерції, що передбачає певний лаг у результативності здійснюваних трансформацій бюджетної політики, а також особливостей розвитку вітчизняної економіки. Вагомим завданням бюджетної політики у сфері видатків є створення передумов для
економічного зростання в середньо- та довгостроковій
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перспективі. З трансформацією у двадцятому столітті
суспільного устрою та пріоритетів побудови держави
добробуту, відбулось суттєве зростання частки перерозподілу валового внутрішнього продукту через видаткову частину бюджету. Відповідно, зросли видатки на розбудову соціальної інфраструктури та надання суспільних послуг, у тому числі освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, підтримку базових галузей
економіки. Згідно з дослідженнями Світового банку,
видатки бюджету є значущим інструментом у забезпе-
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Рис. 1. Динаміка значень питомої ваги
дефіциту та первинного дефіциту Державного бюджету України
у ВВП у період 2000—2015 років, %

ченні економічного зростання та є виразником національної ідентичності, за рахунок видатків з бюджету
надаються базові соціальні послуги населенню. Важливим завданням державних фінансових інститутів є
пошук оптимального співвідношення між динамікою
економічного зростання та часткою валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через публічний сектор економіки та бюджетну систему зокрема.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням формування та реалізації бюджетної політики, її впливу на соціально-економічний розвиток
суспільства присвячені праці зарубіжних та вітчизняних
вчених: Р. Барро, В. Дем'янишина [1], П. Кругмана,
О. Кудріна [2], Л. Лисяк [3], І. Луніної, Р. Масгрейва,
П. Самуельсона, В. Сенчагова [4], Дж. Стігліца [7], В. Раммі
[6], С. Фішера, В. Опаріна, І. Чугунова [5], С. Юрія та
інших. Водночас актуальним питанням науково-прикладного характеру залишається визначення напрямів
бюджетної політики на середньострокову перспективу
з урахуванням макроекономічних тенденцій, пріоритетів розвитку економіки та адаптивних очікувань суспільства. З огляду на зазначене, доцільним є здійснення
аналізу та систематизація заходів вітчизняної бюджетної політики в умовах економічного зростання та рецесії задля визначення певних особливостей, пошуку
відповідних залежностей та обгрунтування напрямів подальшого удосконалення даної політики.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення особливостей формування та реалізації бюджетної політики у сфері регулювання видатків та обгрунтування подальших напрямів її
удосконалення на середньострокову перспективу.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
З метою забезпечення концептуальної єдності дослідження в роботі було використано сукупність методів, що грунтуються на сучасних теоретико-методологічних підходах, у тому числі порівняння, аналізу, синтезу, теоретичного узагальнення, системний та структурний методи.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Вагомим завданнями реалізації бюджетної політики на початку 2000-х років у сфері видатків бюджету
стало забезпечення стійкого зростання доходів гро-
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мадян, зокрема працівників бюджетної сфери випереджаючими темпами порівняно з індексами споживчих цін, постійне збільшення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, поетапне
зниження рівня бюджетної заборгованості з соціальних виплат, посилення питомої ваги капітальних видатків бюджету з метою активізації соціально-економічного розвитку країни та адміністративно-територіальних одиниць, підвищення ефективності бюджетних видатків, у тому числі шляхом удосконалення методів планування та прогнозування бюджету. Неодноразово в період 2000—2003 років в Основних напрямах бюджетної політики на відповідний рік зазначалось — забезпечення безумовної збалансованості
бюджету, підвищення соціальної спрямованості бюджету, послаблення боргового навантаження на бюджет, стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності, проведення податкової реформи. Слід зазначити, що схожі пріоритети було виділено із початком
погіршення економічної ситуації з 2009 року і вони є
актуальними й досі в 2015—2016 роках, де серед вагомих завдань бюджетної політики у щорічних нормативно-правових актах визначено наступне — забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи, оптимальності видаткової частини бюджету та
кількості бюджетних програм, покращання матеріального добробуту населення, підвищення дієвості управління державним боргом, проведення податкової
реформи.
Слід відзначити, що бюджетна політика початку 2000-х років сприяла досягненню макроекономічної стабілізації, одним із найбільш вагомих завдань було зниження дефіциту бюджету та боргового навантаження на бюджет. Доволі успішно було
проведено реструктуризацію державного боргу,
про що свідчить зниження показника частки видатків бюджету на обслуговування державного боргу з 2,7 відсотка ВВП у 2000 році до 1,0 відсотка ВВП
у 2003 році. Крім того, суттєво було знижено диференціацію між первинним та загальним балансом
бюджету. Разом з тим, необхідно відзначити, що
період 2000 — І половини 2008 року супроводжувався економічним зростанням, після затяжної рецесії 1992—1999 років.
Загалом аналіз даних, на основі яких побудовано
рисунок 1, дає змогу дійти висновку, що у період 2000—
2003 років проводилась збалансована фінансова-бюджетна політика, про що свідчить показник середнього
значення дефіциту державного бюджету в 0,1 відсотка
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ВВП, а первинний баланс бюджету було зведено із
профіцитом, середнє значення якого за наведений період склало 1,8 відсотка ВВП. Період 2004—2008 років
характеризується також реалізацією виваженої бюджетної політики, за винятком передвиборчого 2004 року, середнє значення частки дефіциту державного бюджету в валовому внутрішньому продукті становило 1,6
відсотка, а первинного дефіциту — 1,0 відсоток відповідно.
Погіршення економічної кон'юнктури в другій половині 2008 року та повномасштабна економічна рецесія 2009 року призводять до суттєвого зростання
показників бюджетного дефіциту, так у 2009—2010
роках, середньорічний показник дефіциту бюджету
складав 4,9 відсотка від валового внутрішнього продукту. Згодом, коли економічна ситуація дещо покращилась у 2011 році значення даного показника знизились до рівня 1,8 відсотка ВВП, а розмір первинного дефіциту взагалі був мінімальним — 0,03 відсотка
ВВП. Ситуація із стабільністю бюджетної системи
почала погіршуватись ще у 2012 році, основними причинами стали необхідність фінансування бюджетних
програм щодо підготовки заходів щодо проведення
фінальної частини Євро-2012 та початок другої хвилі
економічної рецесії. У 2014 році внаслідок глибокої
нестабільності суспільного та адміністративного устроїв у державі, територіального конфлікту на сході
країни, різкого зростання видатків державного бюджету на обслуговування державного боргу, викликаним як зростанням обсягів внутрішніх та зовнішніх
запозичень, підвищенням ставки дохідності державних облігацій та девальвацією національної валюти
розбалансованість бюджету посилилась, незважаючи на те, що рівень первинного дефіциту бюджету знизився на 0,45 відсоткових пункти ВВП та становив 1,8
відсотка. У 2015 році ситуація із загальним дефіцитом бюджету покращилась, дефіцит зведеного бюджету склав 1,6 відсотка ВВП, проте внаслідок зростаючих видатків на обслуговування боргу зросла
різниця між первинним дефіцитом. Загалом первинний баланс бюджету було виконано із первинним
профіцитом у розмірі 2,9 відсотка від валового внутрішнього продукту держави. Загалом середнє значення частки дефіциту бюджету в валовому внутрішньому продукті у періоді 2012—2015 років становить 3,7 відсотка, в свою чергу первинного дефіциту — 0,8 відсотка від ВВП.
В умовах обмеженого доступу до залучення державних запозичень на зовнішніх ринках фінансового
капіталу, з метою фінансування бюджетного дефіциту держава збільшила обсяг запозичень шляхом розміщення облігацій внутрішньої державної позики.
Слід зазначити, що в останні роки державою було
здійснено заходи, спрямовані на удосконалення нормативно-правової бази з питань управління державним боргом, у тому числі з метою зменшення ризиків
у сфері управління державним боргом та забезпечення мінімізації втрат бюджетних коштів під час управління державними борговими зобов'язаннями. Водночас, незважаючи на реалізацію фінансових заходів
щодо зміцнення фінансової стійкості бюджетної системи та зниження рівня розбалансованості бюджету, держава зіткнулась із системними економічними
ризиками втрати макроекономічної стабільності, що
насамперед пов'язано із зростанням боргового навантаження на бюджет, ослабленням національної грошової одиниці, розбалансованістю пенсійної системи.
Процеси відновлення економічного зростання та зниження показника інфляції потребують проведення
виваженої та збалансованої бюджетної політики,
чого можна досягти із встановленням бюджетних правил, співпрацею із міжнародними фінансовими інститутами та реалізацією системних інституційних реформ. Важливим аспектом є врахування ретроспек-
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тивного досвіду проведення бюджетної політики держави початку 2000-х років.
Загалом однією із вагомих причин розбалансованості бюджету є зростання частки перерозподілу валового внутрішнього продукту через систему державних фінансів, відсутність достатнього рівня кореляції
між макроекономічною динамікою та встановленням
основних соціальних стандартів та гарантій. Крім того,
погіршення економічної ситуації, що відобразилось у
2009 році та 2014—2015 роках довело тезу про те, що
знижувати рівень видаткової частини бюджету навіть
в умовах крайньої необхідності є доволі складним процесом. Адже понад 90 відсотків видатків у їх загальній
структурі за економічною класифікацією є поточними
видатками. Динаміка зміни видатків зведеного бюджету України за період 2000—2015 років свідчить про наступне: темпи зростання видаткової частини бюджету
були вищими за значення індексу споживчих цін, за
винятком кризових 2009, 2014—2015 років. З огляду на
зазначене, можна дійти висновку, що в даний період
часу відбувалось падіння реальних доходів населення,
адже за допомогою "інфляційного податку" було виконано бюджет. Задля того, щоб не допускати таких
ситуацій та мінімізувати негативний вплив економічних факторів на бюджет слід знизити рівень перерозподілу валового внутрішнього продукту через бюджетну систему та систему державних фінансів у цілому,
поетапно удосконалювати структуру видаткової частини бюджету як за функціональною, так і за економічною класифікацією.
Середнє значення показника темпу приросту видатків зведеного бюджету за період 2000—2015 років
складає 21,1 відсотка щорічно, при середньому значенні індексу споживчих цін у 12,9 відсотка. В ході проведеного аналізу видається доцільним виокремлення
наступних етапів щодо зміни показника обсягу видаткової частини бюджету: етап 2000—2002 років, відбувається зниження темпу зростання видатків з 39,0 до
9,2 відсотка, в тому числі соціальних, що позначилось
і на зниженні показника інфляції з 25,8 відсотка у 2000
році до дефляції у 0,6 відсотка в 2002 році; етап 2003—
2008 років характеризується висхідним трендом темпів
приросту видатків бюджету та відповідно індексу споживчих цін, пікові значення яких припадають на 2004
та 2008 роки та відповідно становлять 34,4 та 36,8
відсотка. В середньому, в межах даного періоду видатки зведеного бюджету України зростали на 31,4 відсотка щорічно при середньому значенні індексу споживчих цін 13,6 відсотка. 2009 рік ми не включаємо в жоден етап, вважаємо що він є екстремалією, пов'язаною
із глобальною фінансово-економічною рецесією. Хоча
варто констатувати, що у даному році обсяг видаткової частини бюджету знизився на 0,6 відсотка при зростанні рівня споживчих цін на 12,3 відсотка. Етап
2010—2012 років: характеризується низхідним трендом
інфляції та певним зниженням показника темпу приросту видатків, середні значення приведених показників у цьому періоді становлять 3,4 та 17,1 відсотка
відповідно. Етап 2014—2015 років — особливістю цього етапу, як вже зазначалось вище, є те, що видатки
зростали нижчими темпами аніж індекс споживчих цін.
Виконання бюджету проходило в умовах суттєвого
зниження реального валового внутрішнього продукту
як у 2014, так і у 2015 роках. Середній темп зростання
видаткової частини бюджету становив 16,7 відсотка, а
індексу споживчих цін — 34,1 відсотка.
Згідно із положеннями економічної теорії при
зростанні податкових надходжень відповідно мають
зростати обсяги видаткової частини бюджету з урахуванням принципу збалансованості бюджету. В нашому дослідженні, ми вважаємо за доцільне перевірити дану гіпотезу для України за аналізований період
2000—2015 років. З метою реалізації зазначеного було
знайдено залежність між показником зміни частки
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Рис. 2. Залежність показників зміни
податкових надходжень у ВВП та приросту видаткової частини бюджету
в період 2000—2015 років

податкових надходжень у валовому внутрішньому
продукті та темпом приросту видаткової частини зведеного бюджету, графічно це відображено на рисунку 2.
При зростанні показника співвідношення податкових надходжень до ВВП на 1 відсотковий пункт, показник приросту видатків зведеного бюджету зростав
на 1,9 відсоткових пункти відповідно. Разом з тим, слід
зауважити, що високої щільності між зазначеними показниками не виявлено, про що свідчить розпорошеність точок на графіку, які відображають відповідний рік, від лінії тренду. З огляду на зазначене, можна
дійти висновку, що по-перше: рівень перерозподілу
валового внутрішнього продукту через податкову систему в аналізованому періоді за представлені 16 років
доволі сильно різниться у діапазоні від — 2 відсотків у
2004 року до +4 відсоткових пункти у 2011 році, що
пов'язано із прийняттям Податкового Кодексу України та зміною структури податкових надходжень відповідно та у 2005 році, що пов'язано із скасуванням цілого порядку податкових пільг; по-друге зміна значень
частки податкових надходжень у ВВП не є визначальним фактором впливу на приріст видаткової частини
бюджету.
Доцільним є здійснення аналізу структури видаткової частини зведеного бюджету в розрізі функціональної класифікації. Склад та обсяги бюджетних видатків
визначають умови соціально-економічного розвитку
країни, створюють відповідні умови для стимулювання
виробництва, сприяють розвитку людського капіталу.
Рівень перерозподілу валового внутрішнього продукту
через видаткову частину зведеного бюджету України за
період 2000—2015 років зріс на 7,6 відсоткових пункти
до рівня, що перевищує 34,5 відсотка. В розрізі періодів
2005—2008 років середнє значення частки перерозподілу видатків зведеного бюджету через ВВП становить
32,2 відсотка, 2009—2013 років — 34,3 відсотка, 2014—
2015 років — 34,0 відсотка.
Варто відзначити, що зростання приведеного показника в період кризового 2009 року, посткризово-
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го відновлення 2010—2011 років та другої хвилі економічної рецесії 2012—2013 років викликано необхідністю компенсаторних заходів втрати доходів населення про що свідчить зростання видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення, реалізації стимулюючих бюджетних заходів та зростання частки
видатків на обслуговування державного боргу як в
загальній структурі видатків, так і у валовому внутрішньому продукті.
Незважаючи на суттєве зростання видатків на обслуговування боргу в 2014—2015 роках, у тому числі
і за рахунок шокової девальвації та збільшення видатків на оборону в умовах територіального конфлікту та проведення АТО в частині Донецької та Луганської областях загалом частка перерозподілу валового внутрішнього продукту знизилась, що обумовлено проведенням заходів із фінансової та макроекономічної стабілізації, в тому числі з урахуванням
співпраці держави із Міжнародним Валютним Фондом
за програмою Extended Fund Facility. Середнє значення цього показника в період 2014—2015 років становило 34,02 відсотка, в цілому, за період 2005—2015 років
— 33,48 відсотка.
Найвищу питому вагу в валовому внутрішньому
продукті згідно з функціональною класифікацією видатків зведеного бюджету становлять видатки на
соціальний захист та соціальне забезпечення, в тому
числі пенсіонерів, ветеранів війни і праці, сім'ї, дітей
та молоді, безробітних, на випадок непрацездатності. Значення цього показника за аналізований
період коливаються від 4,8 відсотка в 2000 році до
10,0 відсотків в 2013 році, а середнє значення даного
показника за період 2005—2015 років становить —
8,5 відсотка. Необхідно відзначити, що в період економічного зростання 2005—2008 років середнє значення показника складає 7,8 відсотка, економічного
спаду, подальшого короткочасного відновлення та
рецесії 2009—2013 років — 9,1 відсотка, 2014—2015 років — 8,6 відсотка. Зниження значень частки видатків
на соціальний захист та соціальне забезпечення вда-
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лось забезпечити за рахунок замороження розмірів
основних соціальних стандартів та гарантій в період
2014-го та січня — серпня 2015-го року, зниження
кількості надання соціальної допомоги та низки категоріальних пільг соціального значення, зокрема
пільг на проїзд.
Показник частки видатків на освіту в валовому внутрішньому продукті за наведений період знаходиться в
межах від 4,6 відсотка в 2000 році до 7,4 відсотка в 2010
році, середнє значення даного показника за період
2005—2015 років складає 6,6 відсотка. В свою чергу, середні значення у розрізі виділених етапів становили:
2005—2008 років — 6,2 відсотка, 2009—2013 років — 7,2
відсотка, 2014—2015 років — 6,1 відсотка. Зниження
значень показника в останньому періоді було викликане зміною розрахунку освітньої субвенції місцевим бюджетам, удосконаленням механізму розміщення державного замовлення фахівців, оптимізацією чисельності
вищих навчальних закладів, зменшенням видатків бюджету на фінансування фундаментальних та прикладних
досліджень.
Значення показника питомої ваги видатків на економічну діяльність у валовому внутрішньому продукті
коливалось від 2,8 відсотка в 2014 році до 5,8 в 2007
році, середнє значення даного показника за період
2005—2015 років становить 4,4 відсотка. В розрізі періодів 2005—2008 років — 5,2 відсотка, 2009—2013 років
— 4,3 відсотка, 2014—2015 років — 3,0 відсотка. Слід
наголосити, що основними складовими видатків на економічну діяльність є видатки на підтримку та розвиток
паливно-енергетичного комплексу, сільського господарства, транспорту та дорожнього господарства.
Поступове зниження видатків бюджету на економічну діяльність є наслідком погіршення економічної кон'юнктури, необхідності фінансування захищених статей видатків та балансування бюджету. Найбільшого
скорочення в загальній структурі видатків на економічну діяльність зазнали видатки на підтримку та розвиток ПЕК та сільського господарства. Скорочення
першої групи видатків пояснюється відходом ряду державних шахт на тимчасово неконтрольовану територію Донецької та Луганської областей, декларації курсу на закриття неприбуткових шахт за моделлю М.
Тетчер 1980-х років. Проте скорочення видатків на
сільське господарство, частка якого в структурі валового внутрішнього продукту в останні роки зростала є
наслідком необхідності скорочення видатків бюджету
у зв'язку із зростанням видатків на оборону, обслуговування державного боргу. Слід констатувати, що це
не сприяє зміцненню конкурентоздатності вітчизняних
виробників та розширення обсягів виробництва, адже
сільське господарство потребує дотацій для свого
інтенсивного розвитку, що практикується в країнах ЄС
та США.
Питома вага видатків на загальнодержавні функції
у валовому внутрішньому продукті коливається від 3,3 відсотка в 2008 році до 6,4 відсотка в 2015 році, відповідно
середнє значення за весь аналізований період складає
4,1 відсотка, при чому в період економічного зростання
2005—2008 років даний показник у середньому складав
— 3,4 відсотка, період 2009—2013 років — 4,0 відсотка,
глибокої економічної рецесії та територіального конфлікту 2014—2015 років — 5,6 відсотка. Як вже наголошувалось, основною причиною зростання значень цього показника є тенденція до зростання видатків на обслуговування державного боргу: з 0,70 відсотка у 2005 році до майже 4,0 відсотків у 2015 році.
Значення частки видатків бюджету на охорону
здоров'я коливалось в межах від 2,9 відсотка в 2000
році до 4,2 відсотка в 2013 році, середнє значення даного показника за період 2005—2015 років складає
3,6 відсотка, у розрізі періодів 2005—2008 років —
3,6 відсотка, 2009—2013 років — 4,1 відсотка, що пов'язано із зростанням значень бюджетних асигну-
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вань на фінансування галузі та пов'язано з проходженням першого етапу її реформування у 2011—2013
роках. Зниження показника питомої ваги видатків на
охорону здоров'я у валовому внутрішньому продукті
пов'язані, в тому числі, із замороженням фонду оплати праці працівникам медичної галузі так і само як
і всім іншим категоріям працівників бюджетної сфери.
Показник питомої ваги видатків на громадський
порядок, безпеку та судову владу в валовому внутрішньому продукті незначно коливається в межах від
1,8 відсотка у 2000 році до 2,9 відсотка у 2014 році,
середнє значення даного показника в період 2005—
2008 років складає 2,5 відсотка, 2009—2013 років —
2,6 відсотка, 2014—2015 років — 2,8 відсотка, що
свідчить про певне зростання значень показника, що
найбільше проявляється у останні роки та пов'язано
із збільшенням фінансування Національної гвардії
України, Служби безпеки України, структурних компонентів Міністерства внутрішніх справ, в яких відбувається реформування і на тлі територіального конфлікту. Крім того, відбулось суттєве зростання значень показника частки видатків зведеного бюджету
на оборону в валовому внутрішньому продукті, для
періоду 2005—2008 років серед значення цього показника становило 1,3 відсотка, далі відбулось пониження у періоді 2009—2013 років до рівня 1,0 відсотка
середньорічного значення, а у 2014—2015 роках значення показника зросли до рівня 2,2 відсотка. Потреба зміцнення обороноздатності держави, проведення структурних зрушень в реформуванні Збройних
сил України та введення бойових дій зумовили зростання видатків "оборонного" бюджету.
Значення частки видатків на житлово-комунальне
господарство в валовому внутрішньому продукті відчутно коливалось за аналізований період від 0,5 відсотка у
2010 році до 1,5 відсотка в 2006 році, середній показник
за період 2005—2008 років становить 1,0 відсоток, 2009—
2013 років — 0,80 відсотка, 2014—2015 відсотка — 1,0 відсоток. Видатки на духовний та фізичний розвиток становлять незначну частку в структурі видаткової частини зведеного бюджету та по відношенню до валового
внутрішнього продукту, значення показника питомої
ваги даних видатків у валовому внутрішньому продукті
знаходиться в межах від 0,7 до 1,1 відсотка, у період
2005—2008 років середнє значення приведеного показника складає 0,8 відсотка, 2009—2013 років — 0,9 відсотка, 2014—2015 років — 0,9 відсотка. Загалом у періоді
2005—2015 років середнє значення аналізованого показника становило 0,9 відсотка. Показник питомої ваги
видатків на охорону навколишнього природного середовища у валовому внутрішньому продукті є відносно
стабільним до умов економічного розвитку держави та
лиш незначно коливається про що свідчить агреговані
середнє значення в розрізі представлених періодів:
2005—2015 роки — 0,3 відсотка; 2005—2008 роки — 0,3
відсотка, в 2009—2013 роках середнє — 0,3 відсотка,
2014—2015 роках — 0,3 відсотка відповідно.
Важливим аспектом аналізу процесу формування та
реалізації бюджетної політики держави є визначення
точності бюджетного планування, що відображається
у оцінці співвідношення планових та фактичних бюджетних показників. За аналізований період 2000—2015 років, за виключенням 2000 року, щорічно мало місце недовиконання видаткової частини бюджету, що у період
2005—2015 років коливалось у межах від 4,8 відсотка у
2006 році до 14,1 відсотка у 2009 році, середнє значення
даного відхилення за вказаний період складає 7,5 відсотка.
Основними причинами цьому слугували неточні прогнози базових макроекономічних показників, на яких
розраховувались показники доходної і видаткової частини бюджету, а також його дефіциту — реального та
номінального валового внутрішнього продукту, індек-

47

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
су споживчих цін, фонду оплати праці, рівня безробіття. Зокрема у 2009 рік при найбільшому недовиконанні
видаткової частини бюджетні показники розраховувались на основі наступних прогнозних показників соціального-економічного розвитку держави: реальний
ВВП — приріст +0,4 відсотка, індекс споживчих цін —
9,8 відсотка, фактично у 2009 році відбувся спад реального ВВП на 14,8 відсотка, індекс споживчих цін становив (грудень до грудня) — 12,3 відсотка. У ході бюджетного року не один раз коригувались обсяги доходної та
видаткової частини, але не було закладено у бюджет
реальний спад ВВП, який спостерігався ще з 3 кварталу
2008 року.
Другий приклад, 2015 рік, коли бюджет ухвалювався виходячи із прогнозного показника спаду реального ВВП на 4,3 відсотка ВВП та індексу споживчих цін у 13,1 відсотка. Фактично реальний спад ВВП
складав 9,9 відсотка, а індекс споживчих цін становив 43,3 відсотка. Виходячи з наведеного, були допущені прорахунки у базових прогнозних показниках бюджету, які не вдалось скоригувати навіть при
внесенні змін до Закону "Про Державний бюджет на
2015 рік". З огляду на зазначене, особливої актуальності та значущості набувають питання підвищення
дієвості макроекономічного прогнозування, яке є
базою для розрахунку показників бюджету на наступний рік.
ВИСНОВКИ
Виходячи із проведеного аналізу структури видаткової частини бюджету за функціональною класифікацією, можна дійти висновку, що пріоритетними напрямами бюджетної політики країни на середньострокову перспективу з урахуванням поступового відновлення позитивної динаміки економічного зростання
мають стати зниження частки перерозподілу валового внутрішнього продукту через бюджетну систему,
поступового зниження боргового навантаження на
бюджет щодо зниження вагових показників видатків
бюджету на обслуговування державного боргу, підвищення рівня фінансування силових відомств, що спрямовано на підвищення обороноздатності держави,
оновлення військової техніки та проведення інституційних реформ військового та силового блоку, зростання розмірів базових соціальних стандартів та гарантій
з урахуванням економічних можливостей та індексу
споживчих цін, оптимізація видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення, в тому числі шляхом
верифікації одержувачів соціальної допомоги та удосконалення підходів щодо визначення умов одержання
соціальної допомоги на основі загального доходу домогосподарства. З урахуванням економічних тенденцій, вагомим завданням бюджетної політики є
підвищення ефективності видатків бюджету. Реалізація зазначеного потребує проведення структурної оптимізації видаткової частини бюджету, забезпечення
збалансованого розподілу бюджетних коштів між
рівнями бюджетної системи.
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EMPLOYMENT PROTECTION LEGISLATION IN UKRAINE: QUANTITATIVE ESTIMATES
OF THE DEGREE OF STRINGENCY AND DIRECTIONS OF LIBERALIZATION

Законодавство про захист зайнятості є одним із інститутів ринку праці, спрямованих на регулювання процесів найму та звільнення працівників.
Інформаційна неоднорідність законодавчого захисту зайнятості ускладнює кількісну оцінку його жорсткості, але остання надто необхідна для здійснення емпіричних досліджень з виявлення ефектів захисту зайнятості на ринок праці.
На основі методології ОЕСР вперше кількісно оцінено рівень законодавчих обмежень для роботодавців
щодо найму та звільнення працівників в Україні. Зроблено висновок, що за сукупністю діючих норм та
правил Україна має надто рестриктивну систему законодавчого захисту зайнятості.
З метою забезпечення балансу між захистом прав найманих працівників і збільшенням гнучкості зайнятості визначено основні напрями удосконалення регулювання трудових взаємовідносин в Україні, в
тому числі з позицій лібералізації.
Employment protection legislation is one of the institutions of the labor market aimed at regulation of hiring
and dismissing of employees.
Informational heterogeneity of legislative employment protection complicates quantitative estimates of the
degree of its stringency, which especially required for empirical research to identify the effects of employment
protection on the labor market.
For the first time the level of legal restrictions to employers regarding hiring and dismissing of employees in
Ukraine was quantitatively estimated based on the OECD methodology. It is concluded that in total rules and
regulations in Ukraine have a very restrictive system of legal employment protection.
The main directions of improving the regulation of labor relations in Ukraine (including the positions of its
liberalization) were defined in order to ensure a balance between protection of employees and increase the
flexibility of employment.
Ключові слова: законодавство про захист зайнятості, індекс ЗЗЗ, Україна.
Key words: employment protection legislation, EPL index, Ukraine.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Законодавчий захист зайнятості (ЗЗЗ), який реалізується шляхом встановлення обмежень1 на те, коли, чому і як
роботодавець може звільнити працівника або найняти його
на визначений строк, через свою жорсткість або ж навпаки
"м'якість", по-різному впливає на функціонування ринку
праці. Серед можливих ефектів (прямих і опосередкованих),
які було виявлено в результаті різноманітних емпіричних
досліджень [1—7], основним є зв'язок із зайнятістю та безробіттям. Так, ліберальна модель регулювання процесів найму та звільнення працівників забезпечує вищий рівень зайнятості, прискорює процеси створення робочих місць і сприяє
ефективнішій реалокації робочої сили між секторами економіки [8]. Жорстке ж законодавство, хоча й краще захищає
зайнятих, має наслідком збільшення тривалості безробіття,
зростання самозайнятості та замість того, щоб уникати нерівності на ринку праці, стає джерелом її посилення й призводить до загострення структурних проблем безробіття.

______________________________________

АНАЛІЗ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням, пов'язаним із захистом зайнятості, оцінюванням впливу останнього на адаптаційні можливості
компаній до коливань попиту на працю, а відтак. й на стан
ринку праці, його гнучкість, поведінку на різних етапах
економічного циклу присвячено роботи багатьох іноземних вчених, серед яких Е. Лейзер (E. Lazear), Дж. Ніколетті (G. Nicoletti), С. Скарпетта (S. Scarpetta), С. Нікелль
(C. Nickell) і Р. Лайярд (R. Layard), Дж. Хекман (J. Heckman) і К. Паже (C. Page 's), О. Бланшард (О. Blanchard) і
Дж. Вулферс (J. Wolfers), Дж. Бертола (G. Bertola), Ф. Блау
(F. Blau) та Л. Кан (L. Kahn), Дж. Аддісон (J. Addison) і
П. Тейксера (P. Teixeira), А. Басcаніні (А. Bassanini) та
Р. Дюваль (R. Duvall), Х. Фельдман (H. Feldmann), Р. Капелюшніков, Н. Вишневська, А. Неспорова, О. Мироненко та ін.

1
Відповідні норми та правила, залежно від особливостей правової системи країни, можуть бути встановлені законами, колективними договорами та судовими прецедентами.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Наявні підходи до кількісного вимірювання жорсткості ЗЗЗ поділяються умовно
3,00
на три групи [9]. До першої входять методи,
за якими оцінюються прямі витрати робото2,50
давців (розмір вихідної допомоги, оплата
праці в період повідомлення про звільнення,
2,00
величина компенсації у випадку визнання
1,50
звільнення незаконним), пов'язані з дотриманням законодавчих вимог захисту зайня1,00
тості. Але оскільки не всі витрати робото0,50
давця можуть бути визначені в грошовому
еквіваленті, то для оцінювання жорсткості
0,00
ЗЗЗ використовуються також методи, що
полягають у розрахунку спеціальних агрегованих індексів, виражених в умовних бальних одиницях, наприклад індекс законодавчого захисту зайнятості ОЕСР2 або індекс
Рівень жорсткості регулювання тимчасової зайнятості
жорсткості зайнятості Світового банку. ОсРівень жорсткості додаткових вимог до колективних звільнень
танні дозволяють враховувати не лише вище
Рівень жорсткості законодавчого захисту постійних працівників при індивідуальних звільненнях
згадані прямі витрати роботодавців, а й неСереднє значення індексу ЗЗЗ за країнами ОЕСР (2,20)
обхідність дотримання ними різних процедурних вимог щодо найму та звільнення праРис. 1. Індекс жорсткості законодавчого захисту зайнятості*
цівників. І нарешті в третій групі методи, за
* На рисунку відображено вклад субіндексів другого порядку в інтегральне якими оцінки отримують в ході спеціальних
значення індексу ЗЗЗ. Усі розрахунки тут і далі виконано за третьою версією ме- опитувань роботодавців про їхнє суб'єктивтодології ОЕСР. Значення для Бразилії, Китаю, Індії, Індонезії, Росії, Саудівської не сприйняття жорсткості законодавчого заАравії та ПАР наведені станом на 2012 р., для решти іноземних країн — 2013 р., для хисту зайнятості.
Індекс ЗЗЗ, попри притаманні йому неУкраїни — значення розраховано автором на підставі аналізу норм чинного закодоліки [10], залишається одним із найчастнодавства (дата звернення 01.11.2015 р.).
іше вживаних індикаторів захисту зайняДжерело: розраховано автором для України за даними [11—14], для решти тості (особливо за необхідності порівняльного аналізу між країнами). Він дозволяє
країн — за даними [15].
оцінити значне число елементів труТаблиця 1. Елементи системи законодавчого захисту постійних працівників при дового законодавства і має доволі
індивідуальних звільненнях
прозору методику розрахунку 3,
розроблену експертами ОЕСР 4 .
Субіндекс
Саме за методологією ОЕСР автоСубіндекс першого
Базовий показник
другого
ром вперше кількісно оцінено
порядку
порядку
жорсткість законодавчого захисту
Період повідомлення про звільнення при спеціальному
зайнятості в Україні.
Повідомлення про
стажі 9 місяців, 4 роки, 20 років
Отже, як показують результати
звільнення і вихідна
Розмір вихідної допомоги при звільненні зі спеціальним
оцінювання (рис. 1), за рівнем індекдопомога
стажем 9 місяців, 4 роки, 20 років
Законодавчий
су ЗЗЗ Україна випереджає держави
Процедура повідомлення про звільнення
захист
з далеко не ліберальним регулюванПроцедурні незручності
Відтермінування повідомлення
постійних
ням зайнятості (Іспанію, Грецію,
Визначення законності звільнення
працівників
Португалію) та стає в один ряд з
при
Можливість поновлення на роботі у випадку
тими, чиї ринки праці за загальним
індивідуальних
незаконного звільнення
визнанням є надзарегульованими
звільненнях
Розмір компенсації у випадку незаконного звільнення
Складність звільнення
(Люксембург, Франція, Туреччина).
Тривалість випробувального періоду
Розглянемо детальніше систему
законодавчого захисту зайнятості в
Максимальний строк, протягом якого можна оскаржити
міжкраїнній5 порівняльній перспекрішення про звільнення
тиві. Так, за методологією ОЕСР
Джерело: складено автором за даними [15].
жорсткість законодавчого захисту
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
постійних працівників при індивідуальних звільненнях оціВ Україні такі дослідження також необхідні та перспек- нюється за елементами, узагальненими у таблиці 1.
тивні, проте відсутні кількісні оцінки жорсткості вітчизняНаціональним законодавством більшості аналізованого законодавства про захист зайнятості, без яких важко них країн (табл. 2) закріплюється той чи інший період поуявити подібні досліди. Остання обставина й визначила пер- відомлення про звільнення і здебільшого тривалість осшочергове завдання цієї роботи — оцінити рівень законо- таннього залежить від стажу роботи працівника в комдавчих обмежень для роботодавців щодо найму та звільнен- панії.
ня працівників з тим, щоб у подальшому виявити основні
Щодо зобов'язань роботодавця виплатити вихідну донапрями удосконалення регулювання трудових взаємовід- помогу, то така законодавча норма відсутня6 значно частіносин, у т.ч. з позицій лібералізації.
ше (табл. 3).
4,00

ПАР
Росія
Сауд. Аравія
Латвія
Індія
Китай
Бразилія
Аргентина
Індонезія
Україна

США
Канада
Нова Зеландія
Великобрита
Австралія
Ірландія
Японія
Швейцарія
Ізраїль
Швеція
Ісландія
Угорщина
Фінляндія
Чилі
Данія
Нідерланди
Словаччина
Корея
Австрія
Польща
Чехія
Німеччина
Естонія
Мексика
Португалія
Словенія
Греція
Іспанія
Бельгія
Італія
Норвегія
Люксембург
Франція
Туреччина

3,50

______________________________________
2
Індекс ЗЗЗ (англ. EPL, employment protection legislation) розраховується для країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку, а з 2008 р. для ще 9 держав, що не є членами ОЕСР: Аргентини, Бразилії, Індії, Індонезії, Латвії, Китаю, ПАР,
Росії та Саудівської Аравії.
3
Так, індекс ЗЗЗ обчислюється на основі набору базових показників — окремих характеристик законодавства про захист зайнятості, які за відповідними критеріями оцінюються в балах від 0 (максимальна гнучкість) до 6 (максимальна жорсткість) і розподіляються за трьома основними групами: індивідуальні звільнення постійних працівників, колективні звільнення, тимчасова зайнятість. Далі отримані дані поступово шляхом зважування за спеціально розробленою процедурою агрегуються в індикатори вищих рівнів: шість субіндексів першого порядку " три субіндекси другого порядку " інтегральний індекс.
4
Періодично методика розрахунку індексу ЗЗЗ удосконалювалась і доповнювалася новими складовими. На сьогодні існує три
версії цього індикатора, які різняться між собою з позицій повноти охоплення окремих характеристик законодавства про захист
зайнятості.
5
Інформація за елементами системи законодавчого захисту зайнятості щодо країн ОЕСР наводиться за даними [16, 17].
6
У законодавстві, де мають місце норми про вихідну допомогу, характерною рисою є залежність її розміру від стажу роботи
звільненого працівника.
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В Україні ні термін попередження, ні розмір вихідної
допомоги не залежать від стажу роботи звільненого працівника. Звідси відносно високі гарантії отримує працівник,
який пропрацював на підприємстві менше року, і відносно
низькі — той, що тривалий час (понад 10 років) трудився на
благо компанії. Така ситуація убезпечила Україні місце серед держав з найбільш обтяжливими в цій частині нормами
трудового законодавства, адже ними встановлено значно
довший, ніж у середньому в межах аналізованих країн, період повідомлення про звільнення і розмір вихідної допомоги працівникам з низьким стажем роботи (рис. 2).
Щодо процедури повідомлення про звільнення, то в
Україні (як і в усіх аналізованих країнах, окрім США) законом вимагається, щоб воно здійснювалося з обгрунтуванням причини.
Крім того, вітчизняним законодавством передбачаєтьТаблиця 3. Вимога виплати вихідної допомоги при звільненні
ся й участь третьої сторони (виборного органу первинної
Австралія, Велика Британія, Греція, Данія,
профспілкової організації) при розірванні трудового догоЕстонія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Канада,
вору з ініціативи роботодавця7 (табл. 4).
Люксембург, Мексика, Нідерланди, Німеччина,
Законодавчо
Необхідність дотримання процедури (письмове попередПольща, Португалія, Словаччина, Словенія,
закріплено
ження
і/або попередні консультації роботодавців з третьою
Туреччина, Угорщина, Франція, Чехія, Чилі;
стороною з питань звільнення працівників, в тому числі і у виАргентина, Бразилія, Індія, Індонезія, Китай,
падку необхідності отримання від неї згоди на реалізацію цьоЛатвія, ПАР, Росія, Саудівська Аравія, Україна
го кроку) може дещо відтерміновувати початок повідомлення
Австрія, Бельгія, Ісландія, Італія, Корея, Нова
Не закріплено
працівника про звільнення. Тривалість такого періоду різна.
Зеландія, Норвегія, США, Фінляндія, Швейцарія,
законом*
Приміром, у Індії та Індонезії він найдовший — тут потрібно
Швеція, Японія
два і більше місяців, щоб отримати необхідний адміністратив*
Однак потрібно розуміти, що тут не завжди йдеться про ний дозвіл чи попереднє рішення суду щодо звільнення працінезахищеність працівників при звільненнях. Так, у США для ро- вника. В решті країн значно коротший — 3—4 тижні (Чехія,
бо тодавців, які звільняють праців ників, у майбутньо му Корея, Нідерланди, Португалія, Україна8) і менше.
збільшується внесок у страховий фонд по безробіттю, що може
Загалом Україна за рівнем процесуальних незручносзнизити їхню тенденцію звільняти співробітників, навіть за тей стає в один ряд з країнами, де вони визнані особливо
відсутності вимог виплати вихідної допомоги. У деяких країнах обтяжливими (Нідерланди, Німеччина, Португалія, Чехія,
(наприклад, в Австрії, Норвегії, Швеції), законодавство або ко- а також Латвія, Індія та Індонезія) (рис. 3).
лективні угоди передбачають існування схем оплачуваного страТиповими для трудового законодавства є норми, завхування або окремих ощадних рахунків за участю роботодавців, данням яких є захист працівника від необгрунтованого (нещо виплачуються як відсоток від фонду оплати праці і стають законного) звільнення. Проте в одних випадках законодавці
доступними для працівників після звільнення.
обмежуються проголошенням загального принципу
Джерело: складено автором за даними [11; 15].
звільнення через поважні причини, а вже суди розкривають
і уточнюють це поняття під час розгляду кон4,00
кретних справ, у інших — поважна причина детально розкривається в законі чи трудових до3,50
говорах.
Узагальнивши численні й різноманітні по3,00
важні причини звільнення, їх можна розділи2,50
ти на три групи: підстави, викликані поведінкою працівника; підстави, що стосуються осо2,00
бистості працівника, але не викликані його
провиною; підстави, пов'язані з економічними
1,50
й виробничими факторами.
До групи підстав для звільнення, спричи1,00
нених поведінкою працівника, відносяться
0,50
різні види винного порушення трудових обов'язків (дисциплінарні проступки), що негатив0,00
но позначаються на виконанні роботи.
Підстави для звільнення, що стосуються особистості працівника, але не спричинені його провиною, — це обставини, які виникають через недостатню кваліфікацію працівника, відсутність
необхідних здібностей або стан здоров'я.
Розмір вихідної допомоги при звільненні зі спеціальним стажем 20 років
Причини звільнення, визначені економічниРозмір вихідної допомоги при звільненні зі спеціальним стажем 4 роки
ми й виробничими факторами, — це скороченРозмір вихідної допомоги при звільненні зі спеціальним стажем 9 місяців
ня чисельності (штату) персоналу на технікоПе ріод повідомлення про звільнення при спеціальному стажі 20 років
технологічних і соціально-економічних підстаПе ріод повідомлення про звільнення при спеціальному стажі 4 роки
вах [18].
Пе ріод повідомлення про звільнення при спеціальному стажі 9 місяців
Майже в половині досліджуваних країн
Се реднє значення за країнами ОЕСР (1,60)
економічні причини, реорганізація, техноРис. 2. Рівень жорсткості законодавчого захисту постійних працівників логічні зміни на підприємстві або невідпопри індивідуальних звільненнях: повідомлення та вихідна допомога
відність якостей працівника займаній посаді
Джерело: розраховано автором для України за даними [11—13], для решти вважаються адекватними, достатніми — без
країн — за даними [15].
будь-яких додаткових обмежень — підставами для звільнення (табл. 5).
______________________________________
ПАР
Сауд. Аравія
Латвія
Індія
Росія
Бразилія
Індонезія
Аргентина
Україна
Китай

США
Нова
Канада
Австрія
Японія
Корея
Австралія
Фінляндія
Норвегія
Великобрит
Греція
Ірландія
Швейцарія
Італія
Мексика
Естонія
Словенія
Словаччина
Швеція
Нідерланди
Угорщина
Німеччина
Ісландія
Франція
Данія
Іспанія
Польща
Люксембург
Чилі
Бельгія
Португалія
Чехія
Ізраїль
Туреччина

Таблиця 2. Період повідомлення про звільнення
в окремих країнах
Австрія, Австралія, Бельгія, Великобританія, Греція,
Данія, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Ісландія,
Італія, Канада, Корея, Люксембург, Нідерланди,
Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Польща,
Регламентується
Португалія, Словаччина, Словенія, Туреччина,
законодавчо
Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі,
Швейцарія, Швеція, Японія; Аргентина, Бразилія,
Індія, Китай, Латвія, ПАР, Росія, Саудівська Аравія,
Україна
Не
США, Мексика; Індонезія
регламентується
Джерело: складено автором за даними [11; 15].

7
В Україні розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця з підстав, визначених законодавством про працю, в. т. ч.
у випадках скорочення штату або через виявлення невідповідності якостей працівника займаній посаді чи виконуваній роботі, може
бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації, членом якої є працівник (ст.
43 КЗпП).
8
В Україні роботодавець протягом 30 днів (різниця між повідомленням виборного органу первинної профспілкової організації
за три місяці про скорочення чисельності або штату працівників згідно зі статтями 22 Закону "Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності" та 494 КЗпП і повідомленням конкретного працівника за два місяці про його вивільнення відповідно до ст. 492
КЗпП) проводить консультації із профспілкою про заходи щодо запобігання звільненню чи зведення їх кількості до мінімуму або
пом'якшення несприятливих наслідків будь-якого звільнення.
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Бразилія
Сауд. Аравія
Аргентина
Китай
ПАР
Росія
Латвія
Україна
Індія
Індонезія

США
Канада
Угорщина
Японія
Мексика
Великобрита
Австралія
Іспанія
Ірландія
Словаччина
Бельгія
Швейцарія
Чилі
Естонія
Ісландія
Ізраїль
Нова Зеландія
Туреччина
Австрія
Франція
Греція
Норвегія
Словенія
Фінляндія
Італія
Данія
Корея
Люксембург
Польща
Швеція
Чехія
Німеччина
Португалія
Нідерланди

Згідно з чинним українським законодавством звільнен- Таблиця 4. Консультації роботодавця з третьої стороною
ня за скороченням штату обмежується необхідністю врапро звільнення працівника
хування переважного права на залишення на роботі певних
Австрія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія,
працівників, тобто роботодавець може їх звільнити, але в
Ізраїль, Іспанія, Італія, Корея, Люксембург,
останню чергу, після звільнення менш захищених груп перПередбачено
Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія,
соналу. Переважне право залишитися на роботі надається
законом
Польща, Португалія, Словенія, Туреччина,
працівникам із вищою кваліфікацією і продуктивністю праці.
Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швеція; Індія,
І тільки у випадку збігу цих показників для кількох осіб роІндонезія, Китай, Латвія, ПАР, Росія, Україна
ботодавець зобов'язаний взяти до уваги соціальні критерії
Австралія, Бельгія, Ірландія, Ісландія, Канада,
(ст. 42 КЗпП).
Не
Мексика, Словаччина, США, Угорщина,
Крім того, в Україні (як наприклад, і в Естонії, Австрапередбачено
Швейцарія, Японія; Аргентина, Бразилія,
лії, Іспанії, Швеції, Німеччині, Італії, Фінляндії, Франції та
законом
Саудівська Аравія
Китаї) при звільненні працівників з причин економічного,
технологічного чи структурного характеру роботодавці зоДжерело: складено автором за даними [11; 13; 15].
бов'язані розглянути можливості збереження чисельності
персоналу шляхом використання таких технологій, як внутрішні кадрові переміщення 6,00
або навчання чи перенавчання.
У ситуації ж звільнення через не- 5,00
відповідність якостей працівника займаній
посаді або виконуваній роботі останнє, за 4,00
законом України (ст. 40 КЗпП), має підтверджуватись об'єктивними даними про те, що 3,00
працівник не виконує і не може виконувати 2,00
покладених на нього трудовим договором
функцій. Крім того, звільнення з роботи у 1,00
зв'язку з виявленою невідповідністю (за
рівнем кваліфікації, за станом здоров'я) 0,00
може відбутися лише за умови, що власник
або уповноважений ним орган вживав заходи для переведення працівника на іншу
роботу, від якого останній відмовився, або
власник чи уповноважений ним орган не мав
можливості перевести працівника за його
Відтермінування повідомлення
згодою на іншу роботу на тому самому
Процедура повідомле ння про звільне ння
підприємстві (в установі, організації).
Сере днє значення за країнами ОЕСР (2,21)
У випадку визнання звільнення несправедливим за національним законодавством
деяких країн (в т.ч. України) можливе по- Рис. 3. Рівень жорсткості законодавчого захисту постійних працівників
при індивідуальних звільненнях: процедурні незручності
новлення працівника на роботі (табл. 6).
Максимальний період, протягом якого
Джерело: розраховано автором для України за даними [11; 13], для решти країн
можна оскаржити рішення про звільнення — за даними [15].
у середньому за країнами ОЕСР становить
два місяці з дати, коли звільнення набуло сили. Проте в деТаблиця 5. Визначення законності звільнення
яких державах період подачі позову настільки короткий, що
за законодавством окремих країн
він мусить бути поданий практично відразу після повідомлення про звільнення і до моменту набрання чинності рішенАвстрія, Австралія, Греція, Данія, Естонія,
Звільнення за
ня про звільнення (Швейцарія, Данія, Туреччина, УгорщиІспанія, Італія, Корея, Люксембург,
скороченням
штату
або
на, Словенія, Австрія). З іншого боку, є країни — Ізраїль,
Мексика, Нідерланди, Німеччина, Норвегія,
через невідповідність
Ісландія, Японія, Фінляндія та Франція, а також Бразилія,
Португалія, Фінляндія, Франція, Чилі,
якостей працівника має
Індія, Аргентина, де строк позовної давності з оскарження
Швеція, Японія; Аргентина, Індія,
обмеження
рішень про звільнення становить понад рік.
Індонезія, Китай, ПАР, Росія, Україна
В Україні звільненим працівникам при відстоюванні
Якості працівника або
Бельгія, Великобританія, Данія, Ізраїль,
своїх прав у судовому порядку теж слід завжди пам'ятати
скорочення штату є
Ірландія, Ісландія, Канада, Нова Зеландія,
про темпоральну частину подачі позовної заяви. Законодавдостатніми, без будьПольща, Словаччина, Словенія, США,
ством вона встановлена в місячний строк з дня отримання
яких додаткових
Туреччина, Угорщина, Чехія, Швейцарія;
працівником копії наказу про звільнення або з дня видачі
обмежень, підставами
Бразилія, Латвії, Саудівська Аравія
трудової книжки.
для звільнення
Типовим для трудового законодавства всіх аналізованих
Джерело: складено автором за даними [11; 15].
країн є виплата компенсації необгрунтовано звільненому працівнику. Розмір останньої здебільшого залежать від віку, трудового стажу на підприємстві та ступеня збитку, нанесеного Таблиця 6. Поновлення на роботі у випадку незаконного
звільнення за законодавством окремих країн
працівникові незаконним звільненням. Так, наприклад, у
Швеції за тривалого стажу (20 років і більше) та похилого
Австрія, Австралія, Великобританія, Греція,
віку працівника розмір компенсації сягає до 32 місячних зарДанія, Ізраїль, Ірландія, Італія, Канада, Корея,
плат. Значні суми виплачуються і в Італії, Китаї (відповідно
Мексика, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія,
21 і 20 місячних зарплат), Португалії (17,5 місяця), Франції
Можливе
Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина,
(16 місяців), Фінляндії, Мексиці, Словенії, Німеччині. А особСловенія, США, Угорщина, Чехія, Чилі, Японія;
ливо високими вони виглядають на фоні середнього розміру
Бразилія, Індія, Індонезія, Китай, Латвія, ПАР,
компенсації за країнами ОЕСР — шість місячних зарплат.
Росія, Саудівська Аравія, Україна
В Україні розмір відшкодування у разі звільнення без
Не існує можливості
законної підстави не може перевищувати 12 місячних зарппоновлення на роботі
Бельгія, Естонія, Ісландія, Іспанія,
лат і не диференціюється за віком працівника чи його тру(за винятком явно
Люксембург, Туреччина, Швейцарія,
довим стажем на підприємстві (ст. 235 КЗпП).
дискримінаційних
Швеція, Фінляндія, Франція; Аргентина
Випробувальний період, за методологією ОЕСР, — це час,
ситуацій)
протягом якого постійні контракти не повністю охоплюються умовами захисту зайнятості, а претензії щодо несправедДжерело: складено автором за даними [11; 15].
ливого звільнення зазвичай не можуть пред'являтися. Законодавчо, як правило, визначається максимальна (або станСередня тривалість випробувального періоду в країнах
дартна) тривалість такого періоду і часто вона різниться за ОЕСР становить близько п'яти місяців. При цьому, з однокатегоріями працівників (здебільшого довший випробуваль- го боку, є Великобританія, де він найдовший — 24 місяці, а з
ний термін передбачається для висококваліфікованих кадрів). іншого — Чилі, де відсутній період, що передбачає спрощен-
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Рис. 4. Рівень складності індивідуальних звільнень постійних працівників
Джерело: розраховано автором для України за даними [11], для решти країн — за даними [15].

групи країн із доволі високим рівнем
складності індивідуальних звільнень по4,50
стійних працівників (рис. 4).
А за сукупністю всіх елементів систе4,00
ми законодавчого захисту постійних пра3,50
цівників при індивідуальних звільненнях
3,00
Україна має значно суворіші, ніж у серед2,50
ньому за країнами-членами ОЕСР, прави2,00
ла розірвання трудового договору з ініціа1,50
тиви власника (рис. 5).
1,00
Типовими для трудового законодав0,50
ства більшості досліджуваних країн є нор0,00
ми щодо додаткового захисту у випадку
масових (колективних) звільнень працівників. За методологією ОЕСР жорсткість
останніх оцінюється за елементами, узагальненими у таблиці 7.
Дорахування відсутніх значень
Коли звільнення вважається масовим?
Максимальний термін, протягом якого можна оскаржити рішення про звільнення
Міжкраїнний порівняльний аналіз закоМожливість поновлення на роботі у випадку незаконного звільнення
нодавчих норм показав що, як правило,
Розмір компенсації у випадку незаконного звільнення
критерії масовості обумовлені тривалістю
Тривалість випробувального періоду
періоду, протягом якого проводяться
Визначення законності звільнення
звільнення9 , чисельністю охоплених праСереднє значення за країнами ОЕСР (2,34)
цівників та загальною кількості персоналу підприємства.
Рис. 5. Рівень жорсткості законодавчого захисту постійних працівників
Як таке поняття колективного звільпри індивідуальних звільненнях
нення, а отже, й відповідні вимоги до його
Джерело: розраховано автором для України за даними [11—13], для решти країн реалізації відсутні в законодавствах Нової
Зеландії, Чилі, а також Індонезії, Са— за даними [15].
удівській Аравії та Індії (табл. 8). У решті
ня у правилах звільнення працівника, та Австрія, де такий ж досліджуваних країн найчастіше законодавчі норми про
період становить менше одного місяця. Що ж стосується колективне звільнення застосовується вже при 10 звільнестроку випробування при прийнятті на роботу в Україні, то, них працівниках.
Як правило, колективні звільнення вимагають дотриманза окремими винятками, він не може перевищувати трьох
ня додаткових, порівняно з індивідуальними, процедурних
місяців (ст. 27 КЗпП).
Таким чином, вищеописані норми вітчизняного тру- правил:
— повідомлення, консультації і/або попередня згода
дового законодавства убезпечили Україні потрапляння до
представницьких органів працівників (профспілки) та/або
державних суб'єктів управління, наприклад, таких, як дерТаблиця 7. Елементи системи законодавчого захисту
жавна служба зайнятості;
у випадках масових звільнень
— відтермінування повідомлення співробітників про
звільнення через необхідність вище зазначеної участі треСубіндекс
Субіндекс
тьої сторони;
Базовий показник
першого
другого
— інші спеціальні витрати роботодавців (додаткова випорядку
порядку
хідна допомога і/або розроблення роботодавцями програм
Визначення масового звільнення
перепідготовки, аутплейсменту тощо для працівників, які
Додаткові вимоги, що пред'являються до
потрапили під масове звільнення) (рис. 6).
повідомлень про масові звільнення
Вітчизняне законодавство у випадку масових звільнень
Додаткові вимоги до
Додаткове відтермінування для
майже не містить додаткових процедурних вимог, окрім неколективних звільнень
повідомлень про масові звільнення
обхідності не пізніше ніж за два місяці повідомляти про заІнші спеціальні витрати роботодавців
плановане вивільнення працівників ще й державну службу
(додаткова вихідна допомога,
зайнятості
(ч. 3 ст. 50 ЗУ "Про зайнятість населення").
______________________________________
Бразилія
Сауд.
ПАР
Аргентина
Латвія
Росія
Індія
Україна
Китай
Індонезія

Канада
Великобрит
Швейцарія
США
Данія
Туреччина
Польща
Угорщина
Люксембург
Нова
Бельгія
Естонія
Ірландія
Словенія
Австралія
Іспанія
Ізраїль
Ісландія
Словаччина
Греція
Чехія
Німеччина
Нідерланди
Швеція
Австрія
Японія
Корея
Португалія
Норвегія
Чилі
Італія
Мексика
Фінляндія
Франція

5,00

перенавчання, аутплейсмент тощо)

Джерело: складено автором за даними [15].
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9
В аналізованих країнах цей період коливається від 30 (у
більшості держав) до 120 днів (Італії).
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Індонезія
Сауд. Аравія
Індія
Бразилія
Росія
ПАР
Україна
Китай
Латвія
Аргентина

Сауд. Аравія
Бразилія
ПАР
Росія
Індія
Аргентина
Латвія
Індонезія
Україна
Китай

______________________________________

Нова Зеландія
США
Канада
Великобрита
Чилі
Австралія
Естонія
Ірландія
Угорщина
Японія
Швейцарія
Фінляндія
Корея
Ізраїль
Словаччина
Іспанія
Норвегія
Данія
Словенія
Польща
Греція
Австрія
Ісландія
Туреччина
Швеція
Мексика
Чехія
Португалія
Люксембург
Італія
Франція
Нідерланди
Бельгія
Німеччина

Чилі
Нова
Фінляндія
Ізраїль
Корея
Португалія
Чехія
Норвегія
Швеція
Великобрит
Австралія
Данія
Естонія
Польща
США
Канада
Іспанія
Туреччина
Нідерланди
Австрія
Греція
Японія
Франція
Словаччина
Словенія
Ірландія
Ісландія
Швейцарія
Німеччина
Угорщина
Італія
Люксембург
Мексика
Бельгія

Узагальнюючи, відзначимо, що в частині регулювання
Таблиця 8. Визначення масового звільнення за
колективних звільнень спостерігається більша одзаконодавством окремих країн
норідність законодавчих положень, крім того, останні маАвстрія, Австралія, Бельгія, Великобританія, Греція,
ють тенденцію бути жорсткішими в країнах із ліберальним
Данія, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія,
регулюванням індивідуальних звільнень постійних працівПоняття
Італія, Канада, Корея, Люксембург, Мексика,
ників (рис. 7).
колективного
Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща,
Певною мірою це можна пояснити розумінням законозвільнення
Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина,
давців важкості соціально-економічних наслідків масових
законодавчо
Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія,
звільнень, а отже, необхідністю надання додаткового захивизначено
Швеція, Японія; Аргентина, Бразилія, Китай, Латвія,
сту найманим працівникам.
ПАР, Росія, Україна*
Щодо оцінки жорсткості регулювання тимчасової зайПоняття
нятості, — третьої складової індексу ЗЗЗ, то вона, за метоколективного
дологією ОЕСР, здійснюється за узагальненими у таблиці 9
Нова Зеландія, Чилі; Індія (крім випадків закриття
звільнення
елементами.
підприємств), Індонезія, Саудівська Аравія
відсутнє у
Принципове обмеження, що накладається українським
законодавстві
законодавством на використання строкових трудових до*
говорів полягає в тому, що їх не можна укладати без досВ Україні згідно зі ст. 48 Закону "Про зайнятість населентатніх підстав, тобто коли вони могли б бути укладені на ня" масовим звільненням з ініціативи роботодавця (крім випад10
невизначений термін . Тоді як у половині держав ОЕСР не ку ліквідації юридичної особи) є одноразове або протягом: одпотрібні якісь "об'єктивні підстави" та виправдання, щоб ного місяця: звільнення 10 і більше працівників на підприємстві
найняти працівника (принаймні першого разу) на умовах з чисельністю від 20 до 100 осіб; звільнення 10 і більше відсотків
строкового договору (табл. 10).
Значно частіше національними законодавствами країн працівників на підприємстві з чисельністю від 101 до 300 осіб;
встановлюються різного рівня жорсткості інші обмеження, трьох місяців — звільнення 20 і більше відсотків працівників на
а саме ті, що стосуються максимальної кількості послідов- підприємстві — незалежно від чисельності працівників.
них (або продовжених) строкових трудових договорів із
Джерело: складено автором за даними [14; 15].
одним і тим же працівником та їхньої
максимальної кумулятивної тривалості
6,00
(рис. 8).
В Україні укладання нового стро5,00
кового договору можливе лише після
закінчення попереднього. Якщо робо4,00
тодавець спробує "продовжити" укладений раніше строковий договір, то
можна не сумніватися, що в очах суду
3,00
його буде перекваліфіковано на безстроковий (ст. 39 КЗпП). Крім того,
2,00
строкові трудові договори, що укладаються неодноразово за однією і тією ж
1,00
підставою також за загальним правилом перекваліфікуються українськими
судами у безстрокові.
0,00
Стосовно ж максимального терміну тривалості строкового трудового
договору, то законом України встановлено, що сторони самостійно визначають його тривалість і він може
Дорахування відсутніх значе нь
бути укладений на будь-який строк,
Інші спе ціальні витрати роботодавців (додаткова вихідні допомога, пе ренавчання, аутпле йсме нт тощо )
наприклад, на декілька днів, місяців
Додаткове відтермінування для повідомле нь про масові звільне ння
або років.
Додаткові вимоги, що пред'являються до повідомлень про масові звільнення
Таким чином, за сукупністю вказаВизначення масового звільнення
них законодавчих обмежень роботоСере днє значення за країнами ОЕСР (2,90)
давці в Україні мають надто звужені
Рис. 6. Рівень жорсткості додаткових вимог до колективних звільнень
можливості використання трудових
відносин на визначений строк (див. рис.
Джерело: розраховано автором для України за даними [11; 14], для решти країн
8).
— за даними [15].
За методологією ОЕСР, жорсткість регулювання діяльності агентств 3,50
тимчасової зайнятості оцінюється за 3,00
нормами та правилами, щодо ліцензування (надання дозволу), ведення 2,50
звітності, обмеження типів робіт, на
які можуть поширюватися угоди з на- 2,00
дання персоналу у тимчасове корис- 1,50
тування, встановлення максимального строку тривалості таких угод, до- 1,00
пустимої кількості разів їхнього про- 0,50
довження (див. табл. 9).
Під приватним агентством зай- 0,00
нятості відповідно до Конвенції
МОП № 181 розуміється фізична
або юридична особа, незалежна від
державної влади, яка надає послуги

10
Відповідно до ст. 23 КЗпП України
Рівень захисту постійних працівників при колективних звільненнях
строковий трудовий договір укладається
Рівень захисту постійних працівників при індивідуальних звільненнях
у випадках, коли трудові відносини не
Середнє значення за країнами ОЕСР (2,29)
можуть бути встановлені на невизначеРис.
7.
Рівень
жорсткості
законодавства про захист постійних працівників при
ний строк з урахуванням характеру роіндивідуальних та масових звільненнях
боти або умов її виконання, або інтересів
Джерело: розраховано автором для України за даними [11—14], для решти країн — за
працівника та в інших випадках, передданими [15].
бачених законодавчими актами.
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— temporary work agency — праця в агентствах
тимчасової зайнятості), — тристоронні відносини, коли працівник звертається в агентство зайСубіндекс
Субіндекс
нятості, вступає з останнім у трудові відносини і
Базовий показник
першого
другого
направляється для здійснення трудових обов'язків
порядку
порядку
до компанії-користувача, тобто фактичного своДопустимі випадки використання строкового
го роботодавця.
Зайнятість
трудового договору
Як видно з рисунка 9, у більшості аналізованих
за
Максимальна кумулятивна тривалість строкових
країн обмеження щодо типів робіт, на які може построковими
договорів з одним працівником
ширюватись позикова праця або відсутні (це насамтрудовими
Максимальна кількість послідовних строкових
перед країни загального права11 , а також Данія,
договорами
трудових договорів з одним працівником
Швейцарія, Угорщина, Ісландія), або незначні, як наОбмеження типів робіт, на які можуть
приклад в Україні, де агентствам тимчасової зайняпоширюватися угоди із надання персоналу у
тості законом заборонено направляти працівників
Законодавчий
тимчасове користування
на робочі місця до роботодавця лише у випадках,
захист
Обмеження кількості продовжень договорів із
якщо персонал залучається для виконання робіт у
тимчасової
агентством тимчасової зайнятості
шкідливих, небезпечних і важких умовах праці, а
зайнятості
Діяльність
Максимальна кумулятивна тривалість договорів
також робіт за основними професіями технологічагентств
із агентством тимчасової зайнятості
ного процесу основного виробництва (ч. 4 ст. 39 Затимчасової
кону "Про зайнятість населення").
Необхідність дозволу на право ведення
зайнятості
Менше третини аналізованих країн мають обмедіяльності агентствами тимчасової зайнятості;
ження щодо кількості продовжень угод і/або позвітність
слідовних призначень того ж самого працівника на
Вимога рівного ставлення (умови, оплата праці)
роботу в ту ж компанію-користувача. Значно частідо стандартно зайнятих та «запозичених»
ше зустрічаються законодавчі обмеження щодо макпрацівників
симальної кумулятивної тривалості угод з надання
Джерело: складено автором за даними [15].
персоналу у тимчасове користування, укладених
між агентством і компанією-користувачем. Тією чи
Таблиця 10. Укладання строкових трудових договорів
іншою мірою вони мають місце в близько половини досліза законодавством окремих країн
джуваних країн (рис. 9).
Вимога отримати спеціальний дозвіл від компетенАвстрія, Бразилія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія,
тного органу на право ведення діяльності агентствами
Допускається за
Іспанія, Італія, Люксембург, Мексика, Нова
тимчасової зайнятості, і/або зобов'язання регулярно
об’єктивними
Зеландія, Норвегія, Португалія, Словенія,
у встановленому порядку надавати відповідні звіти зупричинами
Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція;
стрічається в національному законодавстві більшості
Аргентина, Індія, Індонезія, Росія, Україна
аналізованих країн (табл. 11). Як власне і вимога рівноАвстралія, Бельгія, Велика Британія, Ізраїль,
го ставлення (оплата і/або умови праці) до постійних
Ісландія, Канада, Корея, Нідерланди, Німеччина,
та "запозичених" працівників (остання відсутня лише в
Не обмежується
Польща, Словаччина, США, Чехія, Чилі,
законодавстві Нової Зеландії, Канади, США, Чилі та
Швейцарія, Швеція, Японія; Китай, Латвія, ПАР,
ПАР).
Саудівська Аравія
Узагальнена оцінка захисту тимчасової зайнятості
представлена на рисунку 10. Вона по суті відображає рівень
Джерело: складено автором за даними [11; 15].
легкості використання відмінної від
безстрокової форми найму праців5,00
ників роботодавцями у моменти, коли
4,50
вони потребують гнучкості і зменшен4,00
ня обмежень, які накладаються зако3,50
нодавством на постійно зайнятих. Як
3,00
видно (рис. 10), в Україні на це існує
2,50
багато застережень.
Таблиця 9. Елементи системи законодавчого захисту
тимчасової зайнятості

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

ВИСНОВКИ

ПАР
Латвія
Сауд.
Росія
Китай
Індія
Аргентина
Індонезія
Україна
Бразилія

Канада
Ізраїль
США
Великобрит
Японія
Німеччина
Ірландія
Ісландія
Корея
Швеція
Бельгія
Чехія
Нідерланди
Польща
Австралія
Швейцарія
Нова
Португалія
Словаччина
Австрія
Угорщина
Словенія
Чилі
Фінляндія
Данія
Італія
Мексика
Іспанія
Греція
Естонія
Норвегія
Франція
Люксембург
Туреччина

Таким чином, на основі методології ОЕСР вперше оцінено індекс
ЗЗЗ для України, а міжкраїнний порівняльний аналіз дозволив зробити
висновок, що за сукупністю діючих
норм та правил наша держава має
надто рестриктивну систему законодавчого захисту зайнятості, особливо в частині регулювання індивідуМаксимальна кумулятивна тривалість строкових договорів з одним працівником
альних звільнень постійних працівМаксимальна кількість послідовних строкових трудових договорів з одним працівником
ників та найму на умовах строковоДопустимі випадки використання строкового трудового договору
го трудового договору (відповідні
Середнє значення за країнами ОЕСР (1,65)
показники для України в 2 рази вище,
ніж їхні середні значення за країнаРис. 8. Рівень жорсткості регулювання зайнятості
ми ОЕСР).
за строковими трудовими договорами
Звідси рішення щодо лібераліДжерело: розраховано автором для України за даними [11], для решти країн — за да- зації вітчизняного трудового законодавства, забезпечуючи баланс
ними [15].
між захистом прав найманих працівників і збільшенням гнучкості зайнятості, можуть перш
найму працівників із наміром подальшого направлення ос- за все стосуватися:
танніх у розпорядження третій стороні, яка може бути
— введення прогресивних відносно стажу роботи праяк фізичною, так і юридичною особою ("підприємство-ко- цівника розмірів вихідної допомоги так, щоб з одного боку
ристувач"), і яка визначає цим працівникам робочі зав- забезпечити вищі гарантії тим, хто тривалий час працював
дання і контролює їхнє виконання. Тобто йдеться про по- на благо підприємства, а з іншого — зменшити (в середньозикову працю (більш офіційна назва англійською мовою му) витрати на звільнення для роботодавців;

______________________________________

11
Країни загального права — це держави, чиє законодавство склалося під впливом англійської правової системи, в розвитку
якої основна роль належить судовій практиці. Включає в себе правову систему Великої Британії, а також інших країн, що перебували під її політико-правовим впливом, — Австралії, Ірландії, Ізраїлю, Канади, Нової Зеландії, ПАР, а також США.
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— з цих же причин, цілком
обгрунтованою практикою вва5,00
жаємо встановлення на законодавчому рівні диферен4,00
ційованих періодів попередження про звільнення;
3,00
— розширення підстав, що
дозволятимуть використання
2,00
строкового трудового договору, а також збільшення кіль1,00
кості можливих послідовних
укладань останнього з одним
0,00
працівником. До речі, якщо
норми з регулювання трудових
відносин на визначений строк,
які передбачено проектом
Трудового кодексу включити
до діючого законодавства,
Вимога рівного ставле ння до стандартно зайнятих та "запозичених" працівників
рівень жорсткості регулюванНеобхідність дозволу на право ве дення діяльності аге нтствами тимчасової зайнятості; звітність
ня тимчасової зайнятості поМаксимальна кумулятивна тривалість договорів з агентством тимчасової зайнятості
мітним чином зміниться (рис.
Обме ження кількості продовжень договорів з аге нтством тимчасової зайнятості
Обме ження типів робіт, на які можуть поширюватися угоди із надання персоналу у тимчасове користування
11), що вплине й на зміну
Се реднє значення за країнами ОЕСР (2,51)
індексу ЗЗЗ для України в цілому (рис. 12).
Рис. 9. Рівень жорсткості регулювання діяльності агентств тимчасової зайнятості
Іншими словами, тут мова
Джерело: розраховано автором для України за даними [14], для решти країн — за даними [15].
йде про збільшення правових
Таблиця 11. Організація діяльності агентств тимчасової зайнятості
можливостей роботодавців використовувати
тимчасову зайнятість у моменти, коли вони
Австрія, Бельгія, Греція, Ізраїль, Ірландія, Іспанія,
потребуватимуть гнучкості, адаптації до коЗаконодавчо вимагається
Ісландія, Італія, Канада, Корея, Люксембург,
ливань попиту на працю і зменшення обмеотримати дозвіл на право
Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина,
жень, що накладаються законодавством на
ведення діяльності і/або
Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Франція, Чехія,
постійні контракти.
регулярно у встановленому
порядку надавати відповідні
звіти
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Австралія, Великобританія, Данія, Естонія, Мексика,
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ НА РЫНКЕ
НЕБАНКОВСКИХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
E. Dobrovolskaya,
candidate of Economics, associate Professor of Finance, Dnepropetrovsk state agrarian
and economical University, Dnepropetrovsk

IMPROVEMENT OF THE ACTIVITIES OF CREDIT UNIONS IN THE MARKET OF NON-BANKING
FINANCIAL SERVICES

Рассмотрено важность и необходимость развития кредитной кооперации в целом и кредитных союзов в частности в Украине. Довольно значительное время была проблема в кредитных союзах именно с
отсутствием необходимой законодательно-нормативной базы их деятельности. Принятие Закона Украины "О кредитных союзах" стало своеобразным итогом целого этапа, связанного с восстановлением деятельности и становлением кредитных союзов в Украине в условиях отсутствия законодательной базы.
Предложено ряд мероприятий для эффективного управления развитием кредитных союзов. Эффективное управление развитием кредитных союзов обеспечивается планированием их деятельности. Стратегическое планирование включает анализ состояния кредитного союза, разработку стратегических направлений его развития и финансового плана (бюджета) для обеспечения мер по реализации намеченных направлений. Стабильность кредитного союза обеспечивается комплексом мероприятий, которые
условно делятся на два основных направления: морально-психологическое и организационно-экономическое.
Кредитные союзы постепенно занимают собственную, практически, никем сейчас не занятую нишу
на финансовом рынке.
Considered the importance and necessity of credit cooperation development in general and credit unions in
particular, in Ukraine. Quite a lot of time there was a problem in the credit unions is a lack of the necessary legal
and regulatory framework of their activities. The adoption of the Law of Ukraine "On credit unions" was the
result of a kind of stage associated with the restoration activities and the emergence of credit unions in Ukraine
in the absence of a legislative framework. It proposed a number of measures for the effective management of the
development of credit unions. Effective management of the development of credit unions is provided by planning
their activities. Strategic planning includes an analysis of the state of the credit union, the strategic directions of
its development and financial plan (budget) to provide for the implementation of measures intended destinations.
The stability of the credit union provides a complex of measures, which are divided into two main areas: the
moral-psychological, organizational and economic. Credit unions gradually occupy its own, almost no one now
is not occupied a niche in the financial market.

Ключевые слова: кредитная кооперация, кредитный союз, паевые взносы, финансовая политика, финансовый кооператив.
Key words: credit cooperative society, credit Union, mutual funds, financial policies, financial cooperative.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Уже на протяжении веков идея кредитной кооперации продолжает оставаться важным атрибутом рыночных систем большинства стран мира. Мировая
практика неоднократно доказывает, что кредитная кооперация, выполняя специфическую социально-эконо-

58

мическую миссию (обеспечение своих членов необходимыми услугами на не прибыльных началах) нивелирует отдельные негативные аспекты рыночных отношений, ослабляющие финансовую напряженность,
повышая социальную направленность рыночной экономики.
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К сожалению, в Украине актуальность развития кредитной кооперации в целом и кредитных союзов в частности, недооценивается; не осознается их специфическая роль. Все это является результатом дискриминации
идеи кредитной кооперации в недалеком прошлом.
Вместе с тем, процессы рыночных и демократических трансформаций актуализируются и обусловливают
необходимость основательных много векторных исследований указанной проблемы. За двадцать лет развития
кредитных союзов в Украине не только был накоплен
определенный опыт, но и оказались проблемы, которые
негативно влияют на их развитие, сдерживают и мешают развитию в Украине прочной и полноценной системы кредитных союзов. Эти проблемы условно можно
разделить на две большие группы — глобальные и оперативные. Глобальные проблемы касаются возрождения роста кредитных проблем в деятельности кредитных союзов в различных областях и регионах [4, с. 21].
АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ДОСТИЖЕНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ
Много признанных отечественных и зарубежных теоретиков и практиков, к которым относятся: В. Воротина, В. Геец, О. Иваницкая, В. Лагутин, И. Роспутенко,
М. Руденко, В. Стельмах, Т. Семко, А. Филонюк, В. Юрчишин, В. Ющенко, И. Брад, П. Кругман, Г. Пьониш,
Дж. Сакс, Дж. Хансен, И. Фишер и другие обращались к
проблеме функционирования рынка финансовых услуг
в целом, роли и места кредитных союзов в частности.
Однако проблема развития рынка финансовых услуг
требует дальнейшего его изучения, анализа и совершенствования.
Исследованию вопросов становления и развития
института финансового посредничества в условиях переходной экономики посвящены труды многих отечественных ученых: А. Василик, Н. Внуково, Б. Ивасива,
В. Корнеева, М. Крупки, Б. Луцива, И. Мая, И, Малого,
А. Мороза, С. Науменковои, А. Пересади, М. Савлука,
В. Ходакивской, В. Шелудько и других. Впрочем, в украинской литературе еще нет комплексного исследования функционирования института небанковских финансовых посредников. В частности, особого внимания сегодня требуют проблемы развития кредитных союзов в
Украине.
ПОСТАНОВКА ЗАДАНИЯ
Цель статьи — рассмотреть важность и необходимость развития кредитной кооперации в целом и кредитных союзов в частности в Украине, предложить ряд
мероприятий для эффективного управления развитием
кредитных союзов, разработать предложения по расширению объемов деятельности и повышения эффективности функционирования кредитных союзов.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ
Довольно значительное время была проблема в кредитных союзах именно с отсутствием необходимой законодательно-нормативной базы их деятельности. Принятие Закона Украины "О кредитных союзах" стал своеобразным итогом целого этапа, связанного с восстановлением деятельности и становлением кредитных союзов
в Украине в условиях отсутствия законодательной базы.
На этом этапе кредитные союзы функционировали на
основании Указа Президента и соответствующего Положения. Но, к счастью, идея кредитных союзов нашла
поддержку в лице инициаторов этого движения, возникли проекты и программы которые финансировались, в
частности, правительственными организациями США и
Канады. Кредитный союз как структура финансового
рынка, уже на протяжении многих лет доказывает свою
дееспособность. Для качественного улучшения деятельности кредитных союзов целесообразно ввести ряд мер
организационно-распорядительного направления. В
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частности уточнить, а может, и расширить перечень видов деятельности, которые могут осуществлять кредитные союзы. В том случае, когда кредитный союз не имеет достаточных финансовых возможностей, он может
выступить в роли посредника между своим членом и
другим кредитным учреждением в предоставлении ему
кредита, то есть стать гарантом. В мировой практике
такие гарантийные услуги достаточно распространены.
С одной стороны, они удешевляют кредиты, а с другой
— повышают авторитет таких объединений граждан,
способствуют привлечению новых членов. В действующем законодательстве относительно деятельности кредитных союзов ничего не сказано [3, с. 45]. Все вышеуказанные предложения принесли бы эффективный результат в финансово-хозяйственной деятельности кредитных союзов Украины.
Весьма важным с точки зрения дальнейшего развития кредитных союзов кажутся организационные мероприятия, связанные с их вхождением в разные объединения кооперативов как по отраслевому, так и по территориальному признаку. Ведь кредитные союзы являются сугубо финансовыми учреждениями, могут предоставлять своим членам финансовые услуги. Такое законодательное ограничение деятельности подталкивает кредитные организации к вхождению в объединение
кооперативов, что даст им возможность комплексно
решать свои социально-экономические проблемы.
Хотелось бы отметить, что нужно сформировать
финансово-кредитную политику, которая отвечала бы
не только интересам учредителей, но и подавляющей
части населения, которое потенциально готово стать
субъектом этого сегмента финансового рынка.
Кредитные союзы могут стать весьма эффективным
рычагом улучшения финансирования путем предоставление кредитов малому и среднему бизнесу. Но обязательно нужно подчеркнуть, что кредитные союзы в целом, требуют пропагандистского освещения. Не везде
и не все люди видят возможность создания союзов в
своем коллективе. Возникает проблема недоверия людей, что связано с горьким опытом миллионов граждан
Украины, которые потеряли свои сбережения, доверив
их учреждениям Сберегательного банка, а позже — и
частным трастовым компаниям. В связи с этим значительная часть населения Украины не доверяет свои деньги финансовым учреждениям, пользуясь принципом:
"Лучше не получить дополнительного дохода, чем потерять то, что есть". Эти люди вкладывают свои скудные сбережения в наиболее ликвидные "зеленые бумаги — доллары США" [5, с. 9].
Следует отметить, что важнейшим достижением
кредитных союзов за последние годы является повышение доверия населения к ним, путем разъяснения природы кредитного союза как формы самозащиты населения от финансовых посредников, а также демонстрируя получение членами реальных доходов на сбережения, которые опережают темпы инфляции и рост
курса доллара. Кроме законодательного поля, для успешного функционирования кредитных союзов не менее важным является создание необходимой инфраструктуры, которая способствовала бы эффективному
функционированию системы. Реализация этой задачи —
один из приоритетов деятельности Национальной ассоциации кредитных союзов Украины. Прежде всего,
речь идет об эффективном и целенаправленном обучении и повышении квалификации руководителей и ведущих специалистов кредитных союзов.
Особенно актуален этот вопрос еще и потому, что в
руководство союзами, как правило, приходят не специалисты финансового сектора. И если на первых порах
им достаточно организаторских способностей и авторитета, то впоследствии без необходимых знаний практически невозможно.
Причем, если финансово-способный союз уже может самостоятельно финансировать обучение специа-
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листов, то для тех, кто только делает первые шаги, даже
небольшие затраты на обучение очень проблематичны.
Поэтому нужно прилагать больших усилий, изыскивая
дополнительные финансовые ресурсы для того, чтобы
обучение мог пройти каждый активист кредитного союза, особенно в начале их работы.
Кроме организации обучения и расширения информационно-консультационных услуг, среди наших приоритетов — реализация стабилизационной программы,
организация своеобразного клиринга финансовых ресурсов между кредитными союзами-членами Ассоциации. Первая в ближайшее время должна обеспечить предотвращение банкротства кредитных союзов, а впоследствии будет гарантировать вклады членов союзов. Вторая даст возможность эффективнее использовать средства во всей системе, взаимовыгодно кооперировать их
между союзами города и деревни, между различными
регионами Украины. И принятие Закона Украины "О
кредитных союзах" стало очень кстати, потому что он
дает нам возможность реализовать эти механизмы, которые значительно укрепят движение кредитных союзов и повысят его эффективность [1, с. 108].
Кредитные союзы, как один из финансовых посредников, активно сдерживают социальное расслоение,
удовлетворяют насущные социальные потребности,
обеспечивают материальное благополучие членов финансового кооператива и в конечном итоге касаются
материального интереса общества, обеспечивая социальную стабильность государства.
Эффективное управление развитием кредитных союзов обеспечивается планированием их деятельности.
Планирование может быть долгосрочным (стратегический план на несколько лет) или годовым (возникновение резких изменений на финансовом рынке и др.) Разрабатываются также оперативные планы деятельности.
Бюджет — результат большой аналитической работы персонала кредитного союза. При его разработке
учитывается много факторов: изменения на финансовом рынке, в количественном составе членства, структуре активов и пассивов и тому подобное. Для кредитных союзов развитых стран, разработка бюджета —
обычное явление, которое является частью финансового менеджмента. В стабильной экономике один раз составленный бюджет позволяет, опираясь на него и достигнутые показатели, планировать деятельность союза
в течение следующих лет. В связи с этим много кредитных союзов в развитых странах осуществляет бюджетное планирование на основе анализа достигнутых показателей, закладывая в новом бюджете определенные
темпы роста и сравнивая полученные цифры с усредненными по стране [4, с. 22].
Стратегическое планирование позволяет разработать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение стабильности, эффективности и постепенному
росту кредитного союза в течение определенного периода времени. Стратегическое планирование включает анализ состояния кредитного союза, разработку
стратегических направлений его развития и финансового плана (бюджета) для обеспечения мер по реализации намеченных направлений.
Стратегический план кредитного союза может иметь
следующие составные части:
Часть 1. Анализ состояния кредитного союза. Любое планирование должно начинаться с анализа состояния, в котором находится организация. От глубины и
качества проведенного анализа зависит выявление проблем и резервов развития. Это предпосылка для составления реального эффективного стратегического плана.
На данном этапе осуществляется анализ предпосылок
и истории создания союза, что позволяет глубже осмыслить причины его основания и понять, какие задачи возлагались на него инициаторами и членами-учредителями. Это даст возможность выявить, насколько деятельность кредитного союза отвечает его первоначальным
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заданиям, а отсюда, и какая у него перспектива развития.
Следует отметить, что анализ внешней среды и конкурентов дает возможность кредитному союзу понять
его место в окружающей среде и способствует правильному планированию стратегии деятельности союза за
ее пределами. Учет потенциальных конкурентов и анализ условий их работы позволят кредитному союзу оптимально спланировать свою деятельность.
В связи с тем, что кредитный союз предоставляет
услуги только своим членам, анализ членства является
очень важным для стратегического управления деятельности. Это позволит выявить резервы для своего роста,
понять членов и направить свою деятельность на наилучшее удовлетворение [3].
Для финансовой устойчивости союза, осуществляется анализ его состояния, поскольку он отражает экономическую эффективность его деятельности как финансового учреждения. При его проведении делается
анализ доходов и расходов кредитного союза, структуры и динамики статей баланса, а также определяется
относительные показатели, которые указывают на финансовое состояние союза.
Часть 2. Стратегические направления развития кредитного союза. Базируется на основе проведенного в
первой части анализа состояния кредитного союза.
Стратегия управления финансовой устойчивостью кредитного союза включает в себя совершенствование управления — это планирование работы, кадровые изменения, расширение обязанностей, материальное вознаграждение и прочее; увеличение численности и активизации членства; совершенствование системы услуг; выработка финансовой политики; просветительская и общественная работа союза во внешней среде.
Выработка финансовой политики является одним
едва ли не самым важным в управлении будущей стабильности кредитного союза. В зависимости от приоритетов, которые закладываются в стратегию развития
союза, управление осуществляется во многих направлениях, которые для себя выберет союз целесообразными и эффективными.
Залогом сохранения денег членов является стабильность кредитного союза, которая обеспечивается комплексом мероприятий. Условно мероприятия делятся на
два основных направления: морально-психологическое
и организационно-экономическое.
Морально-психологическое направление предусматривает:
— во-первых, создание в кредитном союзе атмосферы причастности членов к управлению союзом, чтобы они почувствовали, что союз — это их учреждение,
в котором они являются собственниками, что союз существует для них и наивысшим приоритетом для союза
есть интересы его членов;
— во-вторых, создание в кредитном союзе атмосферы ответственности членов за ее деятельность. Члены должны понять, что если они не будут вкладывать
сбережений в союз, — будет недостаточно средств для
ссуд и, наоборот, если не будут брать ссуды, — не будет с чего начислять проценты на вклады;
— в-третьих, создание в кредитном союзе атмосферы демократичности и доверия к избранным органам
управления.
Организационно-экономическое направление предусматривает:
— во-первых, снижение всех видов риска в деятельности союза;
— во-вторых, увеличение союзом собственных
средств и уменьшение доли привлеченных средств членов;
— в-третьих, обеспечение соблюдения членами финансовой и платежной дисциплины [1, с. 104].
Финансовая политика союза должна учитывать необходимость поддержания соответствия между струк-
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турой активов и пассивов кредитного союза, что позволяет регулировать ликвидность союза, обеспечивать его
стабильность при максимальной эффективности деятельности.
Таким образом, для обеспечения стабильности и
эффективности работы кредитного союза необходимо
учитывать следующие правила относительно поддержания структуры активов:
a) рост выдачи ссуд увеличивает будущую доходность, но снижает текущую ликвидность;
б) рост денежных средств в кассе увеличивает текущую ликвидность, но уменьшает текущую и будущую
доходность;
в) вложение средств в банк на депозит уменьшает
сумму средств, находящихся в кассе и не приносят доход, и почти не уменьшает ликвидности если в депозитном договоре указана возможность досрочного снятия
средств с депозитного счета, и приносит определенный
доход.
Для обеспечения стабильности и эффективности
работы кредитный союз должен учитывать следующее
относительно эффективного управления своей устойчивостью:
1) необходимо стремиться к достижению такой
структуры пассивов, в которой была бы наименьшая
доля средств, по которым берутся обязательства как по
процентам, так и по возврату по требованию. Поэтому
союз должен стремиться иметь как можно больше собственных средств;
2) по паевым взносам членов кредитный союз не берет обязательств по выплате определенного размера
процентов и это обеспечивает ему стабильность даже
при незначительном спросе на ссуды и незначительных
доходах.
Кредитный союз должен стремиться не только к
оптимизации структуры своих активов и пассивов, но и
к тому, чтобы структура его активов соответствовала
структуре пассивов.
Часть 3. Финансовый план. Разрабатывается на основе намеченных стратегических направлений развития
кредитного союза и выработанной финансовой политики. Бюджет является механизмом реализации разработанной политики развития союза на ближайшую и дальнейшую перспективы. Бюджет сопоставляет доходы
кредитного союза с теми затратами, которые необходимо осуществить для обеспечения развития союза.
При разработке бюджета необходимо обеспечить
сбалансирование доходов и расходов, но при этом следует стратегически закладывать тенденции к увеличению доходов кредитного союза при снижении затрат на
ее содержание.
Планирование расходов можно осуществлять, исходя из фактических расходов на мероприятия, направленные на увеличение доходов и реализацию стратегических направлений развития кредитного союза [2, с.11].
На основании разработанных стратегических направлений развития кредитного союза и его бюджета
составляется прогноз рабочего баланса с разбивкой по
месяцам, что позволяет эффективнее управлять стабильностью кредитного союза.
На наш взгляд, эффективное управление кредитным
союзом укрепляет его позиции на финансовом рынке.
И здесь очень важно, чтобы люди, которые будут проводниками идеологии кредитных союзов, оказались на
высоте требований времени. Очень необходимо постоянно совершенствовать предоставление услуг более
высокого класса, а это требует и определенного уровня квалификации, и опыта.
Поэтому нужны волевые усилия инициаторов, чтобы движение кредитных союзов успешно развивалось и
удовлетворяло потребности населения, что приведет к
эффективной и стабильной экономике страны.
Кредитные союзы стали сегодня новым явлением
в экономической системе, социальной жизни и хозяй-
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ственном законодательстве Украины. Инициированное и поддерживаемое украинской диаспорой США
и Канады возрождение кредитных союзов в Украине
позволило привлечь внимание законодателей, ученых,
практиков и широкого круга заинтересованных лиц к
идее экономической самозащиты и самопомощи населения. Это стало первым шагом к возрождению в
Украине истинных кооперативных организаций —
специфических форм хозяйствования, которые имеют целью неполучение прибыли, а предоставление
различных услуг своим членам, которые являются
одновременно их владельцами и пользователями (клиентами).
ВЫВОДЫ
ИЗ ДАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Понятно, что предложенный перечень рекомендаций по усовершенствованию деятельности не претендует на полноту. От него можно отталкиваться для разработки и внедрения в практику средств поддержки развития небанковских финансовых учреждений, а именно — кредитных союзов. Только в этом случае кредитные союзы смогут стать полноправными субъектами на
рынке финансовых услуг, которыми они являются в
других странах.
Подытоживая, хотелось бы подчеркнуть, что кредитные союзы — это не альтернатива коммерческим
банкам или другим финансовым учреждениям. Кредитные союзы постепенно занимают собственную, практически, никем сейчас не занятую нишу на финансовом
рынке. Стоит отметить, что кредитные союзы создаются людьми и работают только в их интересах.
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BORROWED SOURCES OF FORMING OF FINANCIAL POTENTIAL OF INVESTMENT ACTIVITY
OF ENTERPRISES

У статті досліджуються особливості формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності
підприємств з позичкових джерел. Аналізується стан позичкових джерел формування фінансового потенціалу підприємницьких структур в Україні. Визначаються чинники, що впливають на можливості
підприємств залучати фінансово-інвестиційні ресурси з позичкових джерел.
This article investigates peculiarities of forming financial potential for business entity investment activity
on borrowed sources. Conditions of borrowed sources for Ukrainian business entities capital resources
development are analyzed. Attributes affecting the potential of business entities to attract finance and investment
assets from borrowed sources are determined.
Ключові слова: фінансовий потенціал, інвестиційна діяльність, позичкові джерела, кредит, фінансовоінвестиційні ресурси.
Key words: financial potential, investment activity, borrowed sources, credit, financial and investment resources.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Фінансовий потенціал інвестиційної діяльності
підприємств невід'ємно пов'язаний з їх можливостями залучати фінансово-інвестиційні ресурси з позичкових джерел. Від обсягів даних ресурсів, їх вартості, частки цих ресурсів у загальному капіталі залежить величина фінансового потенціалу. Тому важливим завданням, що виникає в процесі формування даного потенціалу, є пошук доступних та
якомога дешевших джерел формування цих ресурсів. У свою
чергу вартість та доступність позичкових джерел формування фінансово-інвестиційних ресурсів багато в чому залежить від фінансового стану підприємства, структури
фінансових ресурсів, репутації підприємства, ефективності
системи управління позичковим капіталом тощо.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вивченням процесів формування фінансових ресурсів
займалися такі вітчизняні та закордонні вчені, як М. Білик
[13], І. Бланк [1], Дж. Ван Хорн [2], Дж. Вахович [2], А. Дамодаран [14], Т. Куриленко [5], В. Просяник [6], М. Турянська [10] та інші. Дослідженням фінансового потенціалу займалися такі економісти, як І. Гринащук [3], Л. Задувайло
[4], Ю. Сердюк-Копчекчи [7], І. Чишко [11], С. Шумська [12]
та інші.
НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ
Аналіз проведених досліджень виявив значну увагу вчених до процесів залучення та використання фінансових ресурсів. Проте дослідження впливу позичкових джерел на
формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємств в Україні здійснювалося в недостатній
мірі.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження позичкових джерел формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності
підприємств в Україні та чинників, що впливають на можливості підприємств залучати фінансово-інвестиційні ресурси з цих джерел.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Оскільки реалізація багатьох інвестиційних проектів
характеризується довгим періодом, довгострокові позики
є одним з основних джерел формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємств. Обсяг фінансово-інвестиційних ресурсів, залучених з такого джерела,
як кредити, у 2006, 2007 та 2008 роках поступово збільшувався. У 2009 році, під впливом світової фінансової кризи,
обсяг інвестиційних кредитів почав зменшуватися. Зменшення обсягу даних кредитів спостерігалося і в 2010 та 2012
роках. У 2011, 2013 та 2014 роках обсяг кредитів, наданих
на термін більше одного року, збільшувався. Слід зазначити, що у 2014 році на збільшення обсягу фінансово-інвестиційних ресурсів (при перерахунку кредитів у іноземній валюті в гривні) позначилися великі темпи інфляції. Тобто за
курсом 2013 року обсяг цих ресурсів був би значно меншим.
Динаміка вимог банків за кредитами, наданими в економіку
України, наведена в таблиці 1.
Слід зазначити, що зменшення процентних ставок за
кредитами, яке спостерігалося до початку впливу на економіку України світової фінансової кризи, а також в 2010, 2011
та в 2013 роках, позначалося на виборі кредиту як джерела
формування фінансово-інвестиційних ресурсів вітчизняних
підприємств (табл. 2). Підвищення процентних ставок у 2008
та 2009 роках було пов'язано в першу чергу зі світовою
фінансовою кризою. У 2012 та 2014 роках процентні ставки

Економiка та держава № 5/2016

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
грн.). Також великими в порівнянні з
іншими галузями довгостроковими
зобов'язаннями і забезпеченнями характеризувалися підприємства, основКредити
Кредити, надані на строк більше 1 року
ним видом діяльності яких є оптова та
У
У
Період
роздрібна торгівля, ремонт автоУ іноземній
У іноземнаціональній
Усього
національУсього
валюті
ній валюті
транспортних засобів і мотоциклів
валюті
ній валюті
(167983,4 млн грн.) та операції з неру1
2
3
4
5
6
7
хомим майном (142095,6 млн грн.).
2005
81279
62144
143423
41802
46798
88601
Менші довгострокові зобов'язання і
2006
123787
121443
245230
63682
95351
159033
забезпечення спостерігалися у
2007
213802
213065
426867
118643
176719
295363
підприємств, основним видом діяль2008
300220
433801
734022
171172
340816
511989
ності яких є будівництво (86076,6 млн
2009
355521
367774
723295
191569
300753
492322
грн.); професійна, наукова та технічна
2010
395504
337319
732823
221658
268392
490051
діяльність (81910,1 млн грн.); транспорт, складське господарство, пошто2011
478596
323213
801809
260356
244031
504387
ва та кур'єрська діяльність (68149,1
2012
515580
299562
815142
260024
210881
470905
млн грн.); фінансова та страхова
2013
602776
308006
910782
277476
207224
484700
діяльність (55704,8 млн грн.); сільське,
2014
547987
472680
1020667
283159
324463
607623
лісове та рибне господарство (43031,6
млн грн.). Ще менші довгострокові зоДжерело: складено за даними Національного банку України [8].
бов'язання і забезпечення були у
Таблиця 2. Процентні ставки депозитних корпорацій
підприємств, основним видом діяльності яких є
інформація та телекомунікації (20703,3 млн грн.);
(крім Національного банку України) за кредитами, наданими
діяльність у сфері адміністративного та допомірезидентам (крім інших депозитних корпорацій), і депозитами,
жного обслуговування (16306,5 млн грн.); тимзалученими на рахунки резидентів (крім інших депозитних
часове розміщування й організація харчування
корпорацій), %
(9798,2 млн грн.); мистецтво, спорт, розваги та
Кредити
Депозити
відпочинок (8732 млн грн.). Найменшими довгов
в
в
в
строковими зобов'язаннями і забезпеченнями у
усього
національній
іноземній
усього
національній
іноземній
2013 році характеризувалися підприємства, освалюті
валюті
валюті
валюті
новним видом діяльності яких є охорона здоров'я та надання соціальної допомоги (2847,9 млн
1
2
3
4
5
6
7
грн.); надання інших видів послуг (195,1 млн грн.)
2005
14,6
16,4
11,5
8,0
8,5
6,8
та освіта (144,7 млн грн.).
2006
14,1
15,4
11,3
6,8
7,6
5,8
У 2014 році у підприємств багатьох галузей
2007
13,5
14,4
11,3
7,2
8,2
5,8
довгострокові зобов'язання і забезпечення зрос2008
16,0
17,8
11,6
8,3
9,9
5,4
ли. Але при дослідженні даної складової фінан2009
18,3
20,9
10,0
11,8
14,0
9,2
сового потенціалу потрібно враховувати вплив
2010
14,6
15,7
10,5
9,4
10,3
7,9
великих темпів інфляції в цьому році. Найбіль2011
14,3
16,0
9,2
7,3
8,1
5,5
шими довгостроковими зобов'язаннями і забез2012
15,5
18,4
8,4
11,3
13,4
5,7
печеннями, за даними Державної служби стати2013
14,4
16,6
9,4
9,5
10,9
5,9
стики України, характеризувалися підприємства
2014
15,0
17,6
9,0
10,5
11,9
6,7
промисловості (473198,4 млн грн.). Також великі
в порівнянні з іншими галузями довгострокові
Джерело: складено за даними Національного банку України [8].
зобов'язання і забезпечення мали підприємства,
за кредитами, наданими депозитними корпораціями, також основним видом діяльності яких є операції з нерухомим
збільшувалися, що негативно позначилося на можливостях майном (201980,5 млн грн.); оптова та роздрібна торгівля,
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (199211,5 млн
залучення коштів з даних джерел.
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Рис. 1. Довгострокові зобов'язання і забезпечення підприємств України
Слід наголосити на тому, що важливим
за 2005—2014 роки
джерелом формування фінансового потенціТаблиця 1. Кредити, надані депозитними корпораціями (крім Національного
банку України) резидентам (крім депозитних корпорацій) (млн грн.)
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алу інвестиційної діяльності підприємств є кошти, що залучаються на зовнішніх ринках. Підприємства залучають іноземні фінансові ресурси через отримання міжнародних інвестиційних кредитів, емісію цінних паперів, що купуються
іноземними інвесторами, отримання іноземної допомоги у
вигляді пільгових позик тощо.
У 2012 році чисті залучення за кредитами та облігаціями підприємств реального сектору склали 6,6 млрд дол.
США. Також у цьому році відбулося скорочення зовнішньої
заборгованості банківського сектору. Ця заборгованість
була зменшена на 3 млрд дол. США. Додатне сальдо за кредитами та облігаціями, що спостерігалося у 2013 році, становило 2,6 млрд дол. США. У 2014 році дефіцит за кредитами та облігаціями приватного сектору склав 5,5 млрд дол.
США [8].
Варто наголосити на тому, що підприємствам України
потрібно збільшувати обсяги фінансово-інвестиційних ресурсів, що залучаються на зовнішніх ринках, оскільки наявні обсяги цих ресурсів не задовольняють потреби вітчизняних підприємств.
Слід зазначити, що важливим фактором, який багато в
чому визначає можливості залучення підприємствами позичкових фінансово-інвестиційних ресурсів, є їх кредитоспроможність. Кредитоспроможність залежить від таких
чинників, як: частка видатків, що підприємство може профінансувати за рахунок власних коштів; ризики структури
капіталу; можливість підприємства виконувати свої зобов'язання в майбутніх періодах; спроможність швидко трансформувати активи в грошові кошти; спроможність при необхідності акумулювати кошти з внутрішніх та зовнішніх
джерел; стан розрахунків за кредитами, що були отримані
раніше; дотримання золотого правила фінансування; досвід
та імідж керівників та співробітників підприємства; наявність та ефективність системи контролінгу на
підприємстві; рівень договірної та платіжної дисципліни;
плинність кадрів, що займаються управлінням підприємством; наявність кредитного забезпечення у вигляді майна,
цінних паперів, майнових прав, поручительств, гарантій
банків, гарантій, підтверджених майном третьої особи,
тощо.
При формуванні позичкових фінансово-інвестиційних
ресурсів на фінансовий потенціал інвестиційної діяльності
підприємства позитивно впливає залучення позикових
коштів за якомога найменшою вартістю; забезпечення достатнього рівня фінансової стійкості та кредитоспроможності підприємства; оптимізація співвідношення між позичковими фінансово-інвестиційними ресурсами та власними
фінансово-інвестиційними ресурсами та між позичковими
ресурсами, що залучаються на довгостроковій сонові, і позичковими ресурсами, що залучаються на короткостроковій
основі; відповідність обсягів довгострокових позик та короткострокових позик обсягам оборотних та необоротних
засобів підприємства; оптимізація умов погашення боргу та
виплати позичкових відсотків; мінімізація комісійних виплат; використання фіксованих процентних ставок чи процентних ставок з довгими процентним періодом (при впливі
інфляції); ефективна та оперативна оцінка ринку капіталів;
цільова направленість залучення позичкових фінансовоінвестиційних ресурсів та використання їх за призначенням;
відповідність строків, на які залучаються позичкові фінансово-інвестиційні ресурси, строкам окупності інвестицій;
наявність можливості пролонгації, в разі потреби, строків
повернення позичкових фінансово-інвестиційних ресурсів;
збільшення розміру кредиту по відношенню до величини застави; вчасність повернення позичкових фінансово-інвестиційних ресурсів; моніторинг за використанням позичкових коштів; створення, при можливості, спеціального фонду для оперативного повернення позичкових фінансовоінвестиційних ресурсів з метою уникнення штрафних
санкцій з боку позичальників та інше.
ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищесказане, варто зазначити, що вітчизняні підприємства активно використовують фінансово-інвестиційні ресурси, що залучаються з позичкових джерел, при
формування фінансового потенціалу їх інвестиційної діяльності. При цьому здешевлення вартості залучення даних
ресурсів та збільшення кредитоспроможності підприємств
в Україні може значно збільшити обсяги позичкових фінансово-інвестиційних ресурсів вітчизняних підприємницьких
структур, які є важливою складовою їх фінансового потенціалу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Процес створення благ, які використовують для задоволення проміжних та кінцевих потреб є невід'ємним елементом економічної системи суспільства. Одним із важливих факторів, що здійснює вплив на функціонування економічної системи слід виділити інвестування в економіку
країни. Ефективність інвестування визначає структурні зрушення у процесі виробництва, формування оптимальної номенклатури продукції, покращення якості вироблених товарів та наданих послуг, рівня технічного оснащення.
Існування комплексу проблем, пов'язаних з визначенням обсягів і напрямів інвестицій, вибору оптимальних варіантів вкладень, активізації інвестиційних процесів та удосконалення управління ними потребують значної уваги. Оскільки інвестування є вагомим чинником у процесі взаємодії
окремих елементів економічної системи.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у вивчення проблем оптимізації інвестиційних процесів, наукового дослідження методів залучення інвестицій та формування шляхів підвищення ефективності їх використання здійснили такі зарубіжні вчені, як: Дж.
Бейлі, Л. Гітман, Дж. Даннінг, Дж.М. Кейнс, К.Р. Макконнелла, С.Л. Брю, Н.Г. Менкью, Дж. М. Розенберг, Ф. Хайек,
У. Шарп, М. Фрідмен, Л. Ерхард. Слід виділити таких вітчизняних науковців, як: Ю.Н. Бажал, С.І. Бандур, П.Ю. Бєлєнький,
І.А. Бланк, Є.І. Бойко, О.В. Гаврилюк, В.М. Геєць, Б.В. Губський, М.І. Долішній, Б.Є. Кваснюк, М.А. Козоріз, О.Є. Кузьмін, І.І. Лукінов, Д.Г. Лук'яненко, В.І. Ляшенко, В.К. Мамутов, Л.О. Мармуль, М.І. Мельник, А.І. Мокій, А.А. Пересада, Б.І. Пшик, С.К. Реверчук, В.Р. Сиденко, І.В. Терон,
А.С. Філіпенко, Ф.І. Хміль, О.М. Чемерис, М.Г. Чумаченко,
В.Я. Шевчук, І.М. Школа та інших.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням статті є висвітлити необхідність залучення
прямих іноземних інвестицій в економіку країни; навести
понятійний апарат категорії "прямі іноземні інвестиції";
розглянути статистичну інформацію щодо обсягів прямих
іноземних інвестицій Дніпропетровської області.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні проблеми активізації інвестиційного процесу є клю-
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човими для забезпечення інноваційного розвитку вітчизняної економіки. Структурна перебудова економічної системи країни потребує ефективного залучення фінансових ресурсів, у тому числі прямих іноземних інвестицій. Залучення та використання прямих інвестицій можуть дозволити
здійснювати інноваційно-технічну і технологічну модернізацію не тільки виробництва продукції, а й трансформацію
соціальної інфраструктури країни.
Головним завданням при залученні необхідних для
структурної перебудови вітчизняної економіки іноземних
інвестицій є створення таких умов щодо іноземного інвестування, які б при гарантуванні засад економічної безпеки
країни одночасно сприяли максимальному зближенню пріоритетів держави до інтересів іноземних інвесторів. З огляду на це особливої уваги набуває формування ефективного
організаційно-економічного механізму залучення прямих
іноземних інвестицій в економіку України.
Важливими чинниками розвитку світової економіки в
умовах глобалізації стають прямі іноземні інвестиції, які є
складовою міжнародного ринку капіталу. Недивлячись на
певну інвестиційну кон'юнктуру, загальна динаміка прямих
іноземних інвестицій постійно зростає, їх залучення дедалі
більше стає джерелом фінансування розвитку країн, що
розвиваються, і, особливо, країн з перехідною економікою.
Тому дослідження процесу залучення прямих іноземних
інвестицій представляє зацікавленість для багатьох країн,
які обрали своєю стратегією забезпечення економічного
зростання.
Всебічне вивчення питань, пов'язаних з інвестуванням
економіки, завжди перебуває в центрі уваги економічної
науки. Приділення значної уваги до інвестицій пояснюється тим, що дана категорія визначає процес економічного
зростання країни, здійснюючи вплив на основи господарської діяльності окремих підприємств, фірм, компаній.
В економічній літературі можна зустріти багато визначень термінів "інвестиції", "іноземні інвестиції" та
підходів до їх класифікації. На думку певних дослідників,
найбільш важливим є поділ інвестицій на прямі та портфельні. Так, портфельні інвестиції передбачають вкладення коштів у цінні папери як на підприємстві, так і на фінансовому ринку. До того ж вкладення коштів таким чином не
дає змогу керувати їх призначенням, інвестор стає лише
свідком рішень керівництва компанії. Прямі ж інвестиції
передбачають вкладення коштів в статутний фонд підприє-
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мства в розмірі певного відсотку, і тому прибуток інвестора
буде залежати прямо пропорційно від доходів підприємства.
До того ж, вкладник коштів отримує право участі в управлінні діяльністю компанії [3, с. 465].
Основним визначенням прямих іноземних інвестицій
вважають те, що сформульовано експертами Міжнародного валютного фонду (МВФ) у 1977 році та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у 1983 році:
"інвестиції вважаються прямими, якщо здійснюються за
межами національних кордонів з метою розширення виробництва товарів і послуг, закупівлі товарів для імпорту в країну базування або експорту в треті країни. Їх характерними
рисами є те, що інвесторові належить управлінський контроль над підприємствами, і вони виступають у формі акціонерного капіталу і коротко- та довгострокових міжфірмових позик" [2, с. 28].
На думку А.С. Філіпенка, "Прямі іноземні інвестиції —
це інвестиції у підприємства, розташовані в одній країні, але
ефективно контрольовані резидентами іншої країни" [6, с.
18].
Дж. Даннінг пропонує таке визначення: "Прямі іноземні
інвестиції здійснюються поза межами країни базування, але
всередині компанії-інвестора. Контроль за ресурсами, що
переводяться, залишається у інвестора. Вони складаються
з набору активів та проміжних продуктів, таких, як капітал, технологія, вміння та знання у галузі управління, доступ до ринків" [5, с. 15].
В українській економічній літературі можна зустріти
різні визначення. Наприклад, А.А. Пересада визначає прямі
іноземні інвестиції так: "Прямі інвестиції зазвичай здійснюються без фінансових посередників у виробничі фонди з
метою одержання доходу і участі в управлінні виробництвом. Іноді інвестор послідовно збільшує прямі інвестиції з
метою заволодіння контрольним пакетом акцій (паїв)" [4, с.
12].
Сучасні умови розвитку визначають інвестиції як найважливіший засіб забезпечення ефективного функціонування економічної системи, структурних зрушень у народному господарстві, забезпечення інноваційної моделі розвитку, підвищення якісних показників господарської діяльності
на мікро- і макрорівнях. Основним орієнтиром інвестиційної політики на макрорівні є досягнення обсягу капіталовкладень, який забезпечував би розширене відтворення економічного потенціалу [3, с. 468].
У найближчій перспективі роль інвестицій, особливо
інноваційного характеру, різко зростатиме, оскільки вони
є основою стабільного й стійкого економічного розвитку,
який дозволить зменшити розрив в основних макроекономічних показниках між Україною і розвиненими країнами.
Стосовно окремих регіонів нашої країни, за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області, обсяг внесених з початку інвестування в економіку
міста прямих іноземних інвестицій на 31 грудня 2014 року
становив 1983,7 млн дол. США, що на 24,2% менше обсягів
інвестицій на початок 2014 року. З країн ЄС отримано 1395
млн дол. (70,3% обсягу прямих інвестицій), з інших країн
світу — 588,7 млн дол. (29,7%).
На 31 грудня 2014 року основними країнами-інвесторами були: Кіпр (56,7% від загального обсягу), Віргінські
острови (18,1%), Беліз (3,6%). Сталою є зацікавленість інвесторів до підприємств оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, в які вкладено
571,5 млн дол. (28,8% обсягу прямих інвестицій), промисловості — 567 млн дол. (28,6%), тих, що займаються фінансовою та страховою діяльністю — 269,7 млн дол. (13,6%),
здійснюють операції з нерухомим майном — 184,2 млн грн.
(9,3%), займаються діяльністю у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування — 142,9 млн грн. (7,5%) [1].
Обсяг внесених з початку інвестування в економіку
міста прямих іноземних інвестицій на 31 грудня 2015 року
становив 1669,8 млн дол. США, що на 13% менше обсягів
інвестицій на початок того ж року [1].
У 2015 році в економіку м. Дніпропетровська іноземними інвесторами вкладено 42,6 млн дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Зменшення капіталу за цей
період становить 260,9 млн дол. (у т.ч. за рахунок курсової
різниці — 249 млн дол.).
Інвестиції надійшли з 55 країн світу. Серед основних
країн-інвесторів: Кіпр — 826,8 млн дол., Віргінські Острови
(Брит.) — 323,2 млн дол., Беліз — 95,5 млн дол., Нідерланди
— 50,3 млн дол., Угорщина — 43,4 млн дол. На підприємствах промисловості акумульовано 520,8 млн дол. (31,2%
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загального обсягу інвестицій), у т.ч. переробної — 481,3 млн
дол. (28,8%), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 28 млн дол. (1,7%), добувної промисловості і розроблення кар'єрів — 6,8 млн дол. (0,4%), з
водопостачання; каналізації, поводженням з відходами —
4,7 млн дол. (0,3%). У 2015 році з міста в економіку країн
світу у вигляді прямих інвестицій (акціонерного капіталу)
було спрямовано 52,9 млн дол. (у т.ч. в країни ЄС — 52,4
млн дол., в інші країни світу — 0,5 млн дол.). Зменшення капіталу за цей період складає 41,6 млн дол. (у т.ч. за рахунок
курсової різниці — 9,6 млн дол.) [1].
Отже, з метою забезпечення ефективного функціонування економічної системи необхідно максимальне
використання позитивних ефектів від залучення прямого
іноземного капіталу. В свою чергу залучення іноземних капіталовкладень потребує формування сприятливого інвестиційного середовища в країні.
ВИСНОВКИ
Структурна перебудова економічної системи країни
потребує ефективного залучення фінансових ресурсів, у
тому числі прямих іноземних інвестицій. Головним завданням при залученні необхідних для структурної перебудови
вітчизняної економіки іноземних інвестицій є створення
таких умов щодо іноземного інвестування, які б при гарантуванні засад економічної безпеки країни одночасно сприяли максимальному зближенню пріоритетів держави до
інтересів іноземних інвесторів.
В економічній літературі існує багато визначень
дефініції "прямі іноземні інвестиції" та підходів до їх класифікації. Основним, на думку дослідників, вважають визначення, яке сформульовано експертами Міжнародного
валютного фонду та Організації економічного співробітництва та розвитку.
Звітні статистичні дані Головного управління статистики у Дніпропетровській області дозволили визначити, що
найбільший обсяг прямих іноземних інвестицій у 2015 році
акумульовано на промислових підприємствах.
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CO-RELATION BETWEEN NATIONAL TOP-MANAGERS AGE AND ECONOMIC SUCCESS
OF A COUNTRY

Доведена гіпотеза про те, що вік топ-менеджера держави (президента чи прем'єр-міністра), залежно
від державного устрою країни, має певний рівень впливу на економічний розвиток країни. Проаналізовано Україну та 6 нових індустріальних країн, серед яких Чилі, Південна Корея, Бразилія, Мексика, Аргентина та Сінгапур. Для аналізу країн було взято до уваги такі дані: вік топ-менеджера країни на момент
виконання своєї служби, динаміка ВВП на душу населення за період правління топ-менеджера країни та
наявність негативних зовнішніх факторів (соціально-політичні кризи, дефолти, глобальні та локальні
економічні кризи тощо) під час його правління. Проаналізовано масив вищезазначених даних за 20—40
останніх років функціонування кожної з обраних країн. Досліджені країни за даний інтервал часу мали
певний рівень впливу негативних зовнішніх факторів, що виражалось на темпи розвитку країни та, у
нашому випадку, на динаміці ВВП, але зафіксовано, що в більшості випадків кожна країна розвивалася
найшвидшими темпами за відсутності негативних зовнішніх факторів при правлінні наймолодших серед інших правителів у кожній аналізованій країні.
The relationship between the ages of national top-managers (prime-ministers or presidents) and the economic
growth of the respective countries was proved. Ukraine and six newly industrialized countries have been analyzed,
including Chilly, North Korea, Brazil, Mexico, Argentina and Singapore. The following variables were considered:
top-manager's age, rate of change of GDP per capita in the period of top-managers activity. Furthermore, negative
external factors (social and political crises, defaults, global and local economic crises etc.) during the activity of
the top-manager were considered. The scope of the research included the data for the last 20-40 years from the
aforementioned countries. Although the countries that were considered have been negatively influenced
(including negative growth of GDP) by external events, it was shown that in cases when the negative factors
were absent the rate of economic growth was highest with the youngest national top-managers.
Ключові слова: президентство, темп розвитку економіки, ВВП, зовнішні фактори.
Key words: Presidentship, pace of economic growth, GDP, external factors.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Економічний розвиток країни можливо оцінити
різними показниками, фахівці розробили низку
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різних методик оцінки та порівняння рівнів розвитку окремих країн. Переважна більшість методичних
підходів використовують комплексні та інтегральні
показники, наприклад, безпека життя та якість життя. Існує низка економічних показників, які опосе-
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Таблиця 1. Головні посади та форми правління країн,
що використані у дослідженні
Країна

Форма правління

Чилі
Південна Корея
Бразилія
Мексика
Аргентина
Сінгапур
Україна

Президентська республіка
Президентська республіка
Президентська республіка
Президентська республіка
Президентська республіка
Парламентська республіка
Президентськопарламентська республіка

Головна посада
країни
Президент
Президент
Президент
Президент
Президент
Прем'єр-міністр
Президент

Таблиця 2. Розвиток Чилі при правлінні різних президентів
Президент
Роки служби
Вік, років
ВВП на душу, $
Приріст, %
Президент
Роки служби
Вік, років
ВВП на душу, $
Приріст, %

Патрісіо Айлвін
1990
71
4140

1994
74
5790
+39,8
Мішель Бачелет
2006
2010
54
58
11700
14950
+27,7

редковано визначають значення того чи іншого показника. Проте доцільно використовувати один показник для того, щоб у загальному проаналізувати
ситуацію. Таким показником є валовий внутрішній
продукт — показник у собі може поєднувати залежно від методу розрахунку ВВП: національний дохід,
кінцеве споживання, державні витрати, чистий експорт тощо.
Також якість та безпеку життя в країні визначають
певною мірою топ-менеджери країни, особливо це стосується президента або іншої уповноваженої особи залежно від державного устрою країни. Саме він має можливість своїми указами повернути вектор розвитку економічної системи країни в певну сторону, яка може як
позитивно, так і негативно вплинути на рівень розвитку
країни, відповідно, і на основні показники добробуту
людей.
Науковою проблемою є наступне: сформована гіпотеза про те, що вік, досвід та інші особистісні показники топ-менеджера країни мають якусь певну ступінь
впливу на економічний розвиток країни та рівень добробуту населення.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
У ЯКИХ РОЗПОЧАТО ВИРІШЕННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Подібні проблеми досліджувались у своїх роботах
Р. Коллінзом [1], а також такими вченими-лауреатами
Нобелівської премії, як С. Кузнець [2], Ж. Тіроль [3],
Т. Шульц [4], В. А. Льюїс [5], К. Сімс [6], Т. Сарджент

Фрей Руіс-Тагле
(6 років служби)
1994
2000
51
57
5790
8420
+45,4
Себастьян Піньєра
2010
2014
60
64
14950
21030
+40,6

Рікардо Лагос
(6 років служби)
2000
2006
62
68
8420
11700
+38,9
Мішель Бачелет
2014
...
62
...
21030
...

[7]. Досить невизначеною проблемою є залежності
віку, управлінського досвіду та рівня розвитку держави.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Завданнями дослідження є:
1) сформувати за кожною обраною країною базу
даних, яка включає: президентів (прем'єр-міністрів),
часові межі їх державної служби, вік на посаді, динаміку ВВП за час їх правління та наявність зовнішніх негативних факторів;
2) довести гіпотезу про те, що за відсутності негативних зовнішніх факторів, вік людини, яка займає головну посаду в державі (у більшості випадків — це президент), опосередковано визначає темп економічного
розвитку країни.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
У даній роботі здійснено спробу перевірити цю гіпотезу на прикладі нових індустріальних країн, тобто тих
країн, які почали стрімко розвиватися останнім часом.
Дані країни за останні десятиліття продемонстрували
перехід від звичайної для країн, що розвиваються, економіки до високо розвинутої з більшою часткою матеріального виробництва, високотехнологічної продукції,
експорту, прямих інвестицій та високоосвіченого населення. Для дослідження нами обрано такі країни [8]:
1) Чилі (в основному економіка цієї країни почала
розвиватись завдяки постійним іноземним інвестиціям
у гірничодобувну промисловість та сферу послуг);

Таблиця 3. Розвиток Південної Кореї при правлінні
різних президентів
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Президент
Роки служби
Вік, років
ВВП на душу, $
Приріст, %
Президент

Ро Де У
1988
1993
55
60
3628
8140
+124,3
Но Му Хьйон

Роки служби
Вік, років
ВВП на душу, $
Приріст, %

2003
56
12789

2008
61
23101
+80,6

Кім Йон Сам
1993
1998
65
70
8140
12197
+49,8
Лі Мьйон Бак
(++)
2008
2013
66
71
23101
24454
+5,8

Кім Де Чжун (+)
1998
2003
72
77
12197
12789
+4,8
Пак Кин Хє
2013
61
24454

...
...
...
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Таблиця 4. Розвиток Бразилії при правлінні різних президентів
Президент
Роки служби
Вік, років
ВВП на
душу, $
Приріст, %
Президент
Роки служби
Вік, років
ВВП на
душу, $
Приріст, %

Жозе Сарні
1985
55
1567

1990
60
2894

+84,6
Фернанду
Енріке Кардозу
(++)
1995
2003
63
71
3426
2811

Фернанду
Коллор ді Меллу
(+)
1990
1992
41
43
2894
2677
-8,5
Луїз Інасіу
Лула да Сілва
(++)
2003
2011
57
65
2811
10978

-18,0

Ітамар Франку
1992
62
2677

1995
64
3426
+27,9
Ділма Русеф

2011
63
10978

2014
65
11208

+290,5

...
...
...

+2,0

Таблиця 5. Розвиток Мексики при правлінні різних президентів
Президент
Роки служби
Вік, років
ВВП на душу, $
Приріст, %
Президент
Роки служби
Вік, років
ВВП на душу,$
Приріст, %

Мігель де ла
Мадрид
(+)
1982
1988
47
53
2366
2216
-7,4
Вісенте Фокс
2000
58
6582

2006
64
8623
+31,0

2) Південна Корея (імпорт сировини та нових технологій сприяв стрімкому підвищенню рівня підприємницької активності бізнес-структур, основою діяльності
яких були високі технології);
3) Бразилія (розвиток країни в основному здійснювався за рахунок політики великої приватизації та подальших успішних реформ);
4) Мексика (основою розвитку для країни став сировинний експорт (значну частку якого склала нафта)
та, у зв'язку зі значними запасами цього продукту значно зросли прямі іноземні інвестиції);
5) Аргентина (країна розвинулася завдяки використанню природних ресурсів, експортній орієнтації аграрного та промислового секторів);
6) Сінгапур ("економічне чудо" для цієї країни зумовлене "знищенням" корупції, зміні концепції пошуку
та використання нетрадиційних підходів до формування кадрового складу топ-менеджерів країни, а також
орієнтації на високотехнологічний експорт).
Для детального аналізу слід розглянути форми правління країн: окрім Сінгапуру, який має форму парламентської республіки, усі інші, аналізовані нами країни, являються президентськими республіками (табл. 1) [8].
До аналізу масиву даних обраних країн додаємо
для порівняння та подальших рекомендацій Україну.

Карлос Салінас
де Гортарі
1988
40
2216

1994
46
5637
+154,3
Феліпе
Кальдерон
2006
2012
44
50
8623
9818
+13,8

Ернесто Седільо
(++)
1994
43
5637

2000
49
6582
+16,7

Енріке Пенья Ньєто
2012
46
9818

2013
47
10307
+4,9

..
..
..

Україна за роки своєї незалежності неодноразово
міняла свою форму правління з президентсько-парламентської республіки на парламентсько-президентську республіку і навпаки. Було вирішено взяти за
базис президентсько-парламентську форму правління [8].
У якості показника, який ілюструє економічний розвиток аналізованих нами країн, обрано показник GDP
per capita (ВВП на душу населення). Джерело даних —
сайт Світового Банку [9].
Знаком (+) у таблицях позначаємо наявність
зовнішніх факторів, які негативно вплинули на ситуацію у країнах. Наприклад: світові та регіональні кризи,
дефолти тощо.
У джках у таблицях під іменами осіб, що займали
головну посаду в країні, зазначаємо нестандартний період правління або якщо особа обиралася на пост більше
одногу разу.
Розглянемо кожну країну більш детально.
За досліджуваний нами період економіка Чилі постійно зростала незначними темпами та не зазнавала
криз. Найбільші темпи розвитку були при Фрею РуісТаглу, вік якого на час вступу до посади був найменшим за аналізований період. Більш детальні дані наведено в таблиці 2 [8; 9; 10].

Таблиця 6. Розвиток Аргентини при правлінні різних президентів

Президент
Роки служби
Вік, років
ВВП на душу, $
Приріст, %
Президент
Роки служби
Вік, років
ВВП на душу, $
Приріст, %

www.economy.in.ua

Карлос Менем
(10 років
президент)
1989
59
3980

1999
69
7765
+95,1
Нестор Кіршнер
2003
2007
53
57
2712
8384
+209,0

Фернандо де ла Руа + Рамон Пуерта +
Адольфо Родрігес Саа + Едуардо
Каманьйо + Едуардо Дуальде (постійна
зміна президентів)
(+)
1999
2003
7765
2712
-65,1
Крістіна Фернандес де Кіршнер
2007
2010
2013
...
54
57
60
...
8384
11460
14715
...
+36,6 %
+75,5
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Таблиця 7. Розвиток Сінгапуру при правлінні різних прем'єр-міністрів
Прем'єр міністр

Лі Куан Ю
(30 років на посту)
1975
1980
52
57
2559
5004

Роки служби
Вік, років
ВВП на душу, $

1959
35
Приблизно
440

Приріст, %

+110,0
+176,6
Го Чок Тонг
(14 років на посту)
(+)
1990
1997
2004
49
56
63
12766
26387
27405

Прем'єр міністр
Роки служби
Вік, років
ВВП на душу,$

1970
47
925

Приріст, %

+106,0

1985
62
6782

1990
67
12766

+95,5

+35,3
+88,2
Лі Сянь Лун
(на даний момент прем'єрміністр)
2004
2011
...
52
59
...
27405
52871
...

+3,8

+92,9

сокі темпи розвитку. Найбільш стрімкі темпи
розвитку економіки в Бразилії за аналізований
Таблиця 8. Розвиток України при правлінні різних президентів
нами період були за часів президентства Жозе
Сарні та Луїзу Інасіу да Сільви, вік яких на час
Леонід
Леонід Кучма
Віктор Ющенко
Кравчук
(11 років служби)
Президент
вступу на посаду був найменшим серед інших
(+)
(++)
цієї країни. Більш детальні дані наведені в табРоки служби
1991
1994
1994
2005
2005
2010
лиці 4 [8; 9; 10].
Вік, років
57
60
55
66
50
56
Економічне становище Мексики в 1982 році
ВВП на душу, $
1490
1012
1012
1367
1367
2974
погіршилось через зниження цін у світі на енерПриріст, %
-32,1
+35,0
+117,0
гоносії, що призвело до значних обсягів зовнішВіктор
Олександр
нього боргу країни та об'яви в країні дефолту за
Петро Порошенко
Президент
Янукович
Турчинов
зовнішньою заборгованістю. У 1994 році відбуРоки служби
2010
2014
Виконуючий
2014
...
лася фінансово-економічна криза в Мексиці, яка
обов’язки
зумовила значне падіння економіки країни. Тапрезидента
кож економіка Мексики постраждала в 2009 році
Вік, років
59
64
49
50
49
...
через глобальну економічну кризу. За аналізоВВП на душу,$
2974
3900
...
...
ваний нами період найшвидші темпи розвитку
Приріст, %
+31
були за часів президентства Карлоса де Гортарі,
Економіка Південної Кореї за досліджуваний чий вік був наймолодшим на момент вступу на посаду
нами період мала високі темпи розвитку окрім 1997— президента цієї країни. Більш детальні дані наведено в
1998 та 2007—2009 років, за часи яких стан країни по- таблиці 5 [8; 9; 10].
гіршився через Азійську фінансову кризу та глобальЕкономіка Аргентини мала відносно стійкий розвину економічну кризу відповідно. За аналізований нами ток, поки в країні в 1999 році не наступила криза та поперіод найбільші темпи розвитку Південної Кореї дальший дефолт. Через наслідки кризи президент пішов
були за часів президентства Ро Де У та Но Му Хьйо- у відставку і його посаду з 2001 по 2003 рік займали пона, вік яких на час вступу на пост був найменшим се- слідовно 4 особи, призначені урядом. За досліджуваний
ред інших. Більш детальні дані наведено в таблиці 3 нами період економіка Аргентина мала найбільш високі
[8; 9; 10].
показники, розвитку за часів правління Нестора
Фернанду Коллор ді Меллу, президент Бразилії з Кіршнера — обсяг ВВП країни зріс фактично в 3 рази.
1990 року, намагався боротися з інфляцією, яка на той Нестор Кіршнер являється самим молодим президентом
момент (1991—1992 роки) сягала близько 80 % за Аргентини за аналізований період. Більш детальні дані
місяць. Через різні звинувачення був усунений через наведено в таблиці 6 [8; 9; 10].
імпічмент. Чергове погіршення економіки Бразилії
За 30 років правління першого прем'єр-міністра оббуло в кінці 1990-х років через часткову девальвацію сяг ВВП Сінгапуру виріс фактично в 29 раз. У 1997 році
валюти та можливості об'яви в країні дефолту. За часів економічний стан Сінгапуру різко погіршився через
президентства Луїзу Інасіу да Сільви була продовже- Азійську фінансову кризу. Відновити економіку вдалона програма за значної приватизації державного сек- ся приблизно до 2004 року — саме тому за 14 років правтору, яка суттєво сприяла країні вийти в ті роки на ви- ління Го Чок Тонга ВВП виросло лише в 2 рази. Еконо80
75
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Рис 1. Співвідношення середнього віку правителя та темпу розвитку економіки досліджуваних країн
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міка Сінгапуру при всіх трьох прем'єр-міністрів мала
високі темпи розвитку. Максимальний вік у даних службовців, при якому вони починали роботу на посту
прем'єр-міністра складає 52 роки. Більш детальні дані
наведено в таблиці 7 [8; 9; 10].
Україна під час рецесії в 1990-ті роки втратила 60 %
свого ВВП та була в переддефолтному стані у 1998 році.
Найшвидші темпи розвитку економіки України були за
часів президентства Віктора Ющенка: більше ніж в 2
рази виріс обсяг ВВП, не дивлячись на наслідки глобальної кризи 2009 року. Віктор Ющенко є наймолодшим
президентом за досліджуваний нами період, оскільки
Петро Порошенко вступив на пост президента лише в
2014 році і, відповідно, часу та даних недостатньо для
аналізу його періоду правління. Більш детальні дані наведено в таблиці 8 [8; 9; 10].
Беручи до уваги дані стосовно усіх аналізованих
нами країн, можемо більш якісно проілюструвати достовірність гіпотези на рисунку 1, вказавши на ньому
співвідношення середнього віку особи, що займає головну посаду в країні, та темпу розвитку країни за період
правління даної особи [9; 10].
Отже, як бачимо на графіку, гіпотеза в цілому правильна: за відсутності негативних зовнішніх факторів за
період правління більш молодих правителів економіки
країн мають більш високі темпи розвитку.
ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У ДАНОМУ НАПРЯМІ
На основі проведеного аналізу масиву даних бази
країн, до яких відносяться нові індустріальні країни та
Україна, підтвердили висунуту нами гіпотезу.
Кожну країну аналізували окремо, беручи до уваги вік особи, що займає головну посаду в країні та
динаміку ВВП на душу населення під час правління
даної особи. Також було розглянуто наявність
зовнішніх факторів, які негативно впливали на економіку країни під час правління кожної особи. До таких факторів відносяться регіональні та світові економічні кризи, дефолти по зовнішній заборгованості
тощо.
У ході дослідження нами виявлено, що за відсутності
негативних зовнішніх факторів, у кожній аналізованій
країні найбільші темпи зростання економіки були за час
правління тих осіб, вік яких був наймолодшим серед
інших за аналізований період.
Аналізувавши також Україну, можемо зазначити,
що наймолодшим президентом є Петро Порошенко, вік
якого на момент вступу на посаду становив 49 років.
Петро Порошенко вступив на пост президента у травні
2014 року, але Україна у 2014 році поміняла форму правління знову на парламентсько-президентську республіку, що фактично позбавляє президента статусу найвпливовішої особи.
Також можемо припустити, що можливі варіанти
розвитку України за період правління Петра Порошенка. Судячи по статистичним даним (за останні 4 місяці
зарплата виросла на 24,4 % і за останні півроку Україна
має позитивне сальдо за зовнішньою заборгованістю на
$6 млрд), ми маємо позитивні тенденції розвитку економіки, та при подальшій аналогічній політиці держави
в сфері економіки можливе подальше економічне зростання України. Проте динаміка зростання економіки
країни може бути незначна або негативна через наявність таких негативних зовнішніх факторів, як гібридна війна з Російською Федерацією та подальших від неї
наслідків.
Можемо дійти висновку, що гіпотеза виявилась
правильною: за відсутності негативних зовнішніх факторів, вік особи, яка займає головну посаду в країні,
безпосередньо впливає на темп розвитку країни — чим
молодший вік, тим швидше розвивається економіка
країни.
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Подальші наукові дослідження доцільно здійснювати в напрямі залучення до масиву інформації інші країни та розмежовувати їх на країни за регіонами (Азія,
Південна Америка), об'єднаннями (ОПЕК, АСЕАН),
силою економіки (країни G7, G20) та іншими класифікаційними ознаками.
Література:
1. Collins R. An Asian Route to Capitalism: Religious
Economy and the Origins of Self-Transforming Growth in
Japan // American Sociological Review. — vol. 62. — no. 6.
— Р. 843—865.
2. Abramovitz M. Simon Kuznets (1901—1985) // The
Journal of Economic History. — vol. 46. — no.1. — Р. 246.
3. Tirole J.A. The Internal Organization of Government
// Oxford Economic Papers New Series. — vol. 46. — no. 1.
— Р. 1—29.
4. Schultz T. "Nobel Lecture: The Economics of Being
Poor // Journal of Political Economy. — vol. 88. — no. 4.
— Р. 639—651.
5. Lewis W.A. Economic Development with Unlimited
Supplies of Labor // Manchester School of Economic and
Social Studies. — vol. 22. — Р. 139-91.
6. Sims C. A. Are Forecasting Models Usable for Policy
Analysis? // The legacy of Robert Lucas, Jr. — vol. 2. — Р.
434—448.
7. Nardi M. Imrohoroglu S. and Sargent T. J. Projected
U.S. Demographics and Social Security // Review of
Economic Dynamics. — vol. 2. — no. 3,. — Р. 575—615.
8. Дані стосовно економічного розвитку та державного устрою досліджуваних країн [Електронний ресурс]: Вікіпедія — вільна енциклопедія . — Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_countries_and_territories
9. Статистичні дані щодо показників GDP per capita
досліджуваних країн [Електронний ресурс]: World Bank
Open Data. — Режим доступу: http://data.worldbank.org
10. Дані стосовно президентів досліджуваних країн
[Електронний ресурс]: Вікіпедія — вільна енциклопедія.
— Режим доступу: https://uk.wikipedia.org
References:
1. Collins, R. "An Asian Route to Capitalism: Religious
Economy and the Origins of Self-Transforming Growth in
Japan", American Sociological Review, vol. 62, no. 6, pp.
843—865.
2. Abramovitz, M. "Simon Kuznets (1901—1985)", The
Journal of Economic History, vol. 46, no.1, p. 246.
3. Tirole, J. A. "The Internal Organization of Government", Oxford Economic Papers New Series, vol. 46, no. 1,
pp. 1—29.
4. Schultz, T. "Nobel Lecture: The Economics of Being
Poor", Journal of Political Economy , vol. 88, no. 4, pp.
639—651.
5. Lewis, W. A. "Economic Development with Unlimited
Supplies of Labor", Manchester School of Economic and
Social Studies, vol. 22, pp. 139-91.
6. Sims, C. A. "Are Forecasting Models Usable for Policy
Analysis? ", The legacy of Robert Lucas, Jr., vol. 2, pp. 434—
448.
7. Nardi, M. Imrohoroglu, S. and Sargent, T. J. "Projected U.S. Demographics and Social Security", Review of
Economic Dynamics vol. 2, no. 3, pp. 575—615.
8. "Wikipedia, the free encyclopedia", data relating to
economic development and political system of the surveyed
countries, available at: https://en.wikipedia.org/wiki/
Lists_of_countries_and_territories (Accessed 6 May 2016).
9. "World Bank Open Data", statistical data on GDP per
capita indicators of the surveyed countries, available at:
http://data.worldbank.org (Accessed 8 May 2016).
10. "Wikipedia, the free encyclopedia", data relating to
the presidents of the surveyed countries, available at: https://
en.wikipedia.org (Accessed 8 May 2016).
Стаття надійшла до редакції 19.05.2016 р.

71

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 338.46

Фуад Хидаят оглы Баширов,
докторант, Азербайджанский Государственный Аграрный Университет

ПУТИ РОСТА ЭФФЕКТИВНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
АЗЕРБАЙДЖАНА
Fuad Hidayat oqlu Bashirov,
Doctoral candidate of Azerbaijan State Agrarian University

WAYS OF GROWTH OF EFFECTIVE BUSINESS ACTIVITY IN THE MARKET OF CONSTRUCTION
MATERIALS OF AZERBAIJAN

Статья посвящена изучению рыночной эффективности предприятий по производству и продаже строительных материалов и ее формированию в Азербайджане. Автор отмечает, что в современных условиях
хозяйствования в республике все большую проблему вызывает адекватная независимая оценка эффективности деятельности предприятий по розничной торговле строительными материалами. Решением
проблемы является сравнение торговых организаций данного сектора (бенчмаркинг) с точки зрения эффективности их деятельности на рынке. Автор статьи приводит различные определения понятия "рыночная эффективность", выбирая для себя в качестве рабочего наиболее полное, подробно раскрывающее содержание базового термина. Текст статьи сопровождается иллюстративным материалом: приведенный анализ схем и таблиц отражает рыночную эффективность деятельности основных субъектов рынка строительных материалов Азербайджана и информационный фон данного рынка, формирующийся
из рыночных сигналов, характеризующих интерес акционеров.
This article is devoted to studying of market efficiency of the enterprises for production and sale of construction
materials and its formation in Azerbaijan.
The author notes that in modern conditions of managing in the republic the increasing problem is caused by
an adequate independent assessment of efficiency of activity of the enterprises for retail trade in construction
materials. The solution of this problem, comparison of trade organizations of this sector (benchmarking) from
the point of view of efficiency of their activity in the market is. The author of article gives various definitions of
the concept "market efficiency", choosing for himself as the worker the fullest, in detail opening contents of the
basic term. The text of article is followed by illustrative material: the provided analysis of schemes and tables
reflect market efficiency of activity of the main subjects of the market of construction materials of Azerbaijan
and the information background of this market which is formed of the market signals characterizing shareholders
interests.
Ключевые слова: строительные материалы, рыночная эффективность, эффективный рынок, оценка эффективности, интересы стейкхолдеров.
Key words: construction materials, market efficiency, effective market, efficiency assessment, interests of stakeholders.
Понятие "рыночная эффективность" впервые появилось в результате изучения Юджином Фама в 1970 г.
рынка капитала и характеризует информационную эффективность, т. е. степень отражения информации, влияющей на ценообразование активов, в ценах на них [5].
По мнению Асвата Дамодарана, эффективным считается рынок, на котором рыночная цена определяется путем непредвзятой оценки истинной стоимости инвестиций [1].
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Приведенное определение имеет смысл переформулировать с точки зрения интереса инвестора, заключающегося в повышении доходности ценной бумаги. Таким образом, рыночная эффективность субъектов фондового рынка (эмитента ценной бумаги) — это способность эмитента обеспечить инвестору требуемый уровень доходности на основе внутренних активностей, отраженных в публикуемой им информации. Развитие данной гипотезы на публичную компанию, на наш взгляд,
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необходимо распространить и на инвестора (покупателя), таким образом,
рыночная эффективность инвестора
Акционеры
— это способность выявить совокупность недооцененных активов, которые обеспечат ему желаемый уровень
доходности при приемлемом риске.
СМИ
Общественные
Отметим, что в мировой практике фондовый рынок является по оторганизации
ношению к рынку строительных материалов вторичным и реагирует на
все существенные его изменения. И,
Предприятие
как следствие, изменение котировок
происходит по двум причинам. ПерНалоги
вая — это изменение состояния инПотребители
вестиционно-строительного рынка
вследствие изменения присущих ему
характеристик. Вторая — это изменение эффективности деятельности
субъектов рынка строительных материалов, акции которых обращаются
Конкуренты
Рыночная
на фондовом рынке как за счет внутренних факторов, так и за счет внесреда
шних.
Рынок строительных материалов
Рис. 1. Факторы рыночной эффективности деятельности предприятий
представляет собой открытую систепо торговле строительными материалами
му, в которой, при условии действия
товарно-денежных отношений, субъекСоставлено автором.
ты рынка реализуют свои взаимные
экономические интересы. Рынок строительных материДля удовлетворения потребности комплексной
алов включает в себя субъекты, объекты, государствен- оценки эффективности деятельности предприятий рынный контроль, инфраструктуру и рыночный механизм. ка строительных материалов различных организационСубъектами рынка строительных материалов являются ных форм нами предлагается ввести категорию рыночкоммерческие предприятия как публичные, так и непуб- ной эффективности.
личные, и представляется рациональным использовать
Рыночная эффективность предприятия по торговрыночную эффективность для оценки эффективности ле строительными материалами — это интегральная хадеятельности на предприятиях и с непубличной орга- рактеристика, отражающая положение предприятия по
низационно-правовой формой в рамках данного рын- отношению к иным субъектам рынка со схожими парака. Проведенное исследование даст возможность улуч- метрами деятельности, основанная на совокупной реашить рентабельность и эффективность деятельности лизованной и потенциальной активности субъекта,
предприятий по производству строительных материа- обеспечивающей эффективное ис-пользование ресурлов в преддверии вхождения Азербайджана во Всемир- сов и повышение доходности вложенного капитала для
ную Торговую Организацию (ВТО).
обеспечения устойчивого роста совокупной стоимости
Эффективность деятельности предприятий рынка бизнеса и его результатов. С данной точки зрения рыстроительных материалов в настоящее время сводится к ночная эффективность предприятия по торговле строоценке и анализу их баланса. Основные методы оценки эф- ительными материалами выступает мерой экономичесфективности деятельности предприятий различных орга- кого интереса существующих и потенциальных физинизационно-правовых форм на основе бухгалтерской от- ческих или юридических лиц, имеющих права на долю,
четности сводятся к анализу различных аспектов их дея- требования или интересы относительно системы или ее
тельности. К таким методам относятся: анализ финансо- свойств, удовлетворяющих их потребностям и ожидавой устойчивости, анализ рентабельности, анализ дело- ниям, и в первую очередь акционеров.
вой активности, анализ платежеспособности и ликвидноРыночная эффективность предприятий торговли
сти, анализ инвестиционной привлекательности, анализ строительными материалами зависит от множества взаконкурентоспособности и другие виды анализа.
имосвязанных переменных, которые отражены нами на
Данные методы широко применяются на практике, рисунке 1.
но не дают комплексного понимания эффективности деБазовые группы факторов прямого и косвенного
ятельности предприятий на рынке строительных мате- воздействия на рыночную эффективность предприятия
риалов различных организационно правовых форм с по продажам строительных материалов формируются
точки зрения их положения на рынке, ведь даже при во всех аспектах ее деятельности таких, как рыночная, опеусловии роста эффективности деятельности данных рационная, инвестиционная и финансовая [2].
предприятий отсутствует понимание того, насколько
Базовые группы факторов лежат в основе рыночэффективно оно действует в сравнении с другими тор- ных сигналов строительных предприятий, необходимых
говыми предприятиями. В условиях роста эффективно- различным группам стейкхолдеров (табл. 1). Данные
сти деятельности предприятия по торговле строитель- сигналы представляют собой характеристики предприными материалами, если его темп ниже среднерыноч- ятия, отражающие конкурентоспособность, инвестициного, то, по принципу эффективности Парето, торго- онную привлекательность, финансовое состояние, и
вая организация теряет свои рыночные позиции, и на- формируют его информационный фон перед заинтереоборот. Данная эффективность достигается за счет наи- сованными лицами (стейкхолдерами) [4].
более рационального использования входных ресурсов,
В условиях установления рыночной экономики и
а результат обеспечивает максимально возможную по- увеличения конкуренции определились обновленные
лезность для потребителей. В условиях роста неопре- подходы к развитию торговых предприятий, работаюделенности и риска необходимость такой оценки с раз- щих в розницу. Соответствующие концепции были повитием рыночной экономики приобретает все большее строены с учетом мыслей о формировании ассортимензначение и актуальность.
та и предоставление услуг населения. Обычно концеп-
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Таблица 1. Факторы рыночной эффективности, влияющих на деятельность стейкхолдеров
Факторы
Операционные

Инновационные

Финансовые

Показатели
эффективное приобретение и использование
экономических ресурсов, реструктуризация и
совершенствование бизнеса, логистика
(снабжение), производство, кадровая политика
инновации и развитие бизнеса, объем и
эффективность затрат на НИОКР, объем и
эффективность реальных и финансовых
инвестиций, состояние материально-технической
базы, величина производственной мощности
структура капитала, финансовая устойчивость,
платежеспособность, доля капитализируемой
прибыли, стоимость отдельных источников
капитала

ции по развитию розничной торговли включают такие
разделы, как ассортиментный перечень товаров; схема
размещения товаров и оборудования; указание по организации расчетов; определение мест самообслуживания
и продажи товаров на прилавке. К перечню дополнительных услуг относится порядок формирования расценок; предоставление скидок на некоторые товары и
т. д.
Следует отметить, что в Азербайджане для предпринимательской деятельности в сфере строительных
материалов существуют благоприятные условия, однако имеются факторы, препятствующие развитию. Эти
факторы, требующие своего решения, на основе проведенного нами исследования, можно сгруппировать нижеследующим образом:
— проблемы финансирования, высокие проценты
коммерческих банковских кредитов (колеблется между 18 и 36% годовых) и сложность залоговых условий,
не совершенность системы банковских услуг;
— низкий уровень правовых и организационно-экономических знаний, хозяйственной культуры, деловой
этики;
— не совершенность механизма государственной
поддержки малого в сфере производства и продаж строительных материалов;
— недостаточное использование предпринимателями сферы строительных материалов, особенно в сфере
малого бизнеса, современных ИКТ, слабость информационной базы;
— необходимость усовершенствования законодательной базы, стимулирующей развитие предпринимательства;
— высокая арендная плата;
— высокие транспортные расходы;
— проблемы, связанные с собственностью;
— высокие рыночные цены на имущество;
— случаи монополизации и несправедливой конкуренции, трудность ведения конкуренции с иностранными предприятиями, обладающими высокой конкурентоспособностью; низкая конкурентоспособность;
— недостаточность собственных средств и финансов для организации стартового бизнеса;
— нехватка профессиональных кадров;
— трудность приобретения новейших технологий;
— проблемы формирования современной инфраструктуры.
Важно отметить, что услуги оптовых баз особенно
нужны мелким и средним торговым предприятиям. Для
них нет возможности организовать транзитный завоз
товаров.
Только на базах им могут предложить хороший ассортимент продукции, а также дать гарантию стабильного и бесперебойного поступления. В развитых странах существуют различные многопрофильные компании, которые занимаются торговлей — это фирмы, у
которых есть более 10 однотипных магазинов, находящихся под единым управлением [3]. Руководство данными компаниями осуществляется контрактными оптово — розничными объединениями. Во главе находится
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оптовая или розничная фирма, закупающая товары в
крупных предприятиях по льготной цене, а также члены объединения могут пользоваться различного рода
услугами в виде кредита.
Таким образом, развитие разнообразных видов и
типов предприятий и разработка новых методов розничной торговли является одним из важных направлений
розничной торговли строительными материалами.
Разнообразие предприятий, которые занимаются
розничной торговлей строительных материалов, предполагает применение магазинного и внемагазинного
торгового обслуживания. То есть они занимаются посылочной торговлей, торговлей по каталогам, заказы по
телефону, домашние продажи, внемагазинная торговля с использованием технических электронных средств,
торговля на рынках и так далее.
Многообразие торговых розничных предприятий
обуславливается масштабами их деятельности, размерами площади для торговли, специализацией, обслуживанием населения, сегментом товаров на рынке народного потребления (данный сегмент определяется обычно дифференциацией доходов людей). Последний фактор начал учитываться недавно — во время типизации
торговых фирм. В Азербайджане широко внедряется
процесс учреждения и развития различных торговых
предприятий, которые специально ориентированы на
покупателей, которые дифференцированы на категории
в зависимости от размеров доходов.
Необходимо подчеркнуть, что за последние годы,
благодаря создавшимся благоприятным условиям в национальной экономике Азербайджана условиям и проводимым экономическим реформам, в развитии сектора строительных материалов стало возможно наблюдать положительные тенденции.
Как известно, в последние годы в стране реализуются крупные строительные и инфраструктурные проекты. В 2009—2014 гг. валовый объем строительных работ возрос в 2,8 раза — с 3,4 млрд манатов до 9,5 млрд
манатов. Следует отметить, что львиную долю (68,4%)
этих строительных работ составляют новые строительные и реконструкционные работы. Вместе с тем, в результате увеличения объема работ и спроса в сфере
строительства и строительных материалов здесь наблюдается рост численности рабочей силы. Так, за последние 5—6 лет численность работников возросла с 66 тыс.
до 101,4 тыс. человек, то есть на 34%. Из них 9,6 тыс.
человек работают непосредственно в 220 предприятиях по производству строительных материалов. Также
необходимо отметить и то, что в 2015 г. среднемесячная
зарплата лиц, занятых в сфере производства строительных материалов, составляла 543,2 манатов [6].
В стране в сфере строительных материалов наблюдается определенное оживление и развитие. Так, производство цемента, который является одним из важнейших строительных материалов, по сравнению с производством нефтепродуктов (автомобильный бензин и
дизельное топливо) характеризуется высокими показателями объема и положительными темпами роста производства (табл. 2).
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Таблица 2. Сравнительная динамика основных продуктов секторов строительных материалов и нефтепереработки
Наименование
продукта
Цемент (тыс. тонн)
Автомобильный
бензин (тыс. тонн)
Газойль (дизельное
топливо) (тыс. тонн)

2010

2011

2012

2013

2014

1.286,3

2009

1.278,8

1.425,2

1.965,8

2.296,0

2.979,0

1.235,0

1.248,9

1.295,5

1.296,6

1.407,0

1.207,0

2.366,9

2.488,4

2.483,3

2.368,8

2.495,0

2.895,9

Источник: [6].

Также за последние годы был введен в эксплуатацию ряд крупных промышленных предприятий (см. табл.
3).
В 2014 году предприятиями по производству строительных материалов была произведена продукция на
сумму 458,3 млн манатов. В структуре производства
продукции перерабатывающей промышленности доля
сферы производства строительных материалов составила 6,0 %. По сравнению с предыдущим годом, в этом
году производство продукции этой сферы возросло на
22,2%. Таким образом, производство цемента, увеличившись на 40,5%, составило 2979,0 тыс. тонн, производство строительных сборных железобетонных конструкций, увеличившись на 23,9%, составило 34,2 тыс. куб
метров, производство готовых бетонных смесей, увеличившись на 21,7 % составило 1675,6 тыс.тонн, производство асфальта, увеличившись на 2,9% составило 402,4
тыс.тонн.
Вместе с тем следует отметить, что на рынке строительных материалов особое место занимает компания
"Матанат-А" — первая в Азербайджане компания-производитель строительных смесей на цементной, гипсовой и др. основе. Вот уже долгое время является обладателем одного из ведущих мест среди национальных
компаний, благодаря своим инновационным технологиям, известна высокой производственной мощностью и
способностью к здоровой конкуренции.
Для получения высоких результатов за девятилетний срок деятельности, приложив максимум усилий,
компания достигла многочисленных целей. Продукция,
производимая на заводах, оснащённых самыми последними мировыми технологиями, превратила компанию
в лидера своего сектора, завоевав признание среди потребителей не только в нашей стране, но и за её пределами [7].
За короткий срок деятельности марка "Матанат —
А" превратилась в самую могучую марку сектора и впервые в области производства сухих строительных смесей в Азербайджане удостоилась Сертификата международного стандарта ISO 9001-2000. Кроме этого компания присуждалась со стороны других организаций
наградами международного и национального качества
(награды "Century International Quality Era Award",
"Award Global Quality Manacement", "Gold Star International Award for Quality", "New Millenium Award", "Intellekt Award", "Компания Года" и т.д.). В настоящее время ассортимент производимой продукции составляет
более 50-ти торговых марок и около 1000-чи наименований 18-и групп товаров, объединяющихся в 3-х системах [7]. Все эти достижения говорят о высокой организации системы корпоративного менеджмента на дан-

ном предприятии и большей ответственности управленческого персонала в каждом звене данной системы.
Необходимо подчеркнуть, что последние годы в
Азербайджане во всех отраслях экономики наблюдается рост удельного веса негосударственного сектора в
ВВП. Если в 2000-м году удельный вес частного сектора
в ВВП был 70,8%, то в последующем десятилетии, он,
увеличившись, составил 81,7%. Наряду с этим, увеличился удельный вес негосударственного сектора в сфере
промышленности, сельского хозяйства, строительства
и услуг в ВВП. Даже в 2010-м году в сфере торговли и
услуг частный сектор составил 99,2%, что среди отраслей экономики является сферой с наибольшим удельным весом предпринимательства. В течение 2010—2015
г.г. удельный вес частного сектора в сфере торговли и
услуг повысился с 99,2 до 99,7%, транспорта — с 75,3%
до 78,5 %, коммуникаций — с 78,6 до 80,0%, а в сфере
социальных и прочих услуг с 47% до 55,2% (табл. 4).
В настоящее время в мировой экономике идёт процесс глобализации, который процесс со временем ускоряется. Азербайджан как участник мирового хозяйства
активно присоединяется к этому процессу. Сегодня в
мировой экономике процесс глобализации и интеграции
идёт преимущественно в сфере обслуживания. Особенно это проявляется в сфере транспорта, коммуникаций,
торговли, финансов, страхования, общественного питания, бытового обслуживания, реклама и маркетинг, программного обеспечения и компьютерной обработки информации, туризма. В Азербайджане рынок современных услуг считается перспективной сферой с быстрыми темпами роста. Не случайно, что в стране иностранные компании проявляют интерес к этой сфере.
Следует отметить, что в Азербайджане в результате наличия более благоприятных условий и возможностей для развития бизнеса предпринимательская деятельность расширяется, становится более массовой.
В регионах предприятия, возможность более гибко
действовать и приспосабливаться к требованиям рынка.
Эти предприятия, по сравнению с крупными предприятиями, более конкурентоспособны и имеют возможность
функционировать в течение длительного времени. На
самом деле, крупным компаниям экономически выгодно
при необходимости пользоваться услугами малых предприятий. Поэтому малые предприятия, специализирующиеся на определённых деловых услугах, получают стимул для развития. В результате появления новых видов
услуг расширяются и услуги, предлагаемые малым бизнесом. Это особенно наглядно ощущается в секторе строительных материалов. Здесь в результате наличия возможности динамично и оперативно отвечать требованиям рынка для осуществления деятельности создаются

Таблица 3. Предприятия сектора строительных материалов, открытых после 2012 г.
Название завода
Нахичеванский Цементный завод
Гарадагский завод металлоконструкций
Новый цементный завод ОАО «HolcimАзербайджан»
Завод по производству керамических
плиток в Парке «Gilan Seramik»
Газахский цементный завод
Цементный завод «Norm Sement»
Асфальтовый завод ООО «Akkord Asfalt»
ООО «Star Beton»

Дата открытия
30 мая 2012 г.
10 июля 2012 г.
10 июля 2012 г.
16 апреля 2013 г.
5 июля 2013 г.
21 июля 2014 г.
29 августа 2014 г.
13 января 2015 г.

Джерело: [6].
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Таблица 4. Удельный вес негосударственного сектора в ВВП по отраслям экономики (в процентах)
Показатели
Частный сектор в ВВП
Промышленность
Строительство
Сельское хозяйство
Торговля и услуги
Транспорт
Коммуникация и связь
Социальные и прочие
услуги

2010
81.7
87.4
72
99.7
99.2
75.3
78.6
47.0

2011
82,5
88,1
75,3
99,7
99
78,1
76,3
49,4

2012
81,5
87,3
76
99,3
99,2
77,7
76,6
49,1

2013
82,5
87,4
84,5
99,4
99,7
77,1
76,8
51,5

2014
81,9
86,1
84,3
99,4
99,7
78,5
80
55,2

Джерело: [8].

новые коммерческие предприятия. И это, не смотря на
определенные трудности с притоком валюты, связанной
с сокращением нефтяных доходов страны в течение 2015
г. Хотя многие из данных предприятий не долговечны,
однако они играют важную роль в удовлетворении спроса
на рынке строительных материалов.
Как показал анализ деятельности предприятий по
производству и продаже строительных материалов, сегодня нужно уделить должное внимание и их корпоративному управлению предприятиями торговли строительными материалами. Нужна модель ведения хозяйственной деятельности, которая бы призывала к обеспечению наиболее эффективного выражения интересов
руководителей, хозяев и наемных работников.
По нашему мнению, особенностью данной формы
управления является стремление привлечь к корпоративному управлению и интересов покупателей, а также
добиться, чтобы они стали постоянными клиентами этой
корпорации. Корпоративные торговые точки должны
применять хорошо организованный менеджмент, а также руководствоваться маркетинговыми данными в торговой деятельности, добиваясь эффективного и плодотворного труда, а еще — экономии различных издержек и повышения уровня обслуживания клиентов.
На основе проведенного исследования можно сделать такой вывод, что к основным направлениям повышения конкурентоспособности предприятий розничной
торговли строительными материалами относятся следующее:
— создание системы каналов для распределения;
— организация плодотворного взаимодействия с
реальными потребителями;
— наличие необходимых товарных запасов на складе;
— организация максимально рациональной схемы
движения товаров;
— установка тесных связей с поставщиками.
Вместе с тем, хотелось бы отметить, что организационно-экономический механизм регулирования рынка
строительных материалов Азербайджана это прежде всего система экономических форм, методов и способов
организации деятельности, связанной с жилищным строительством и производством строительных материалов,
совокупность отношений и взаимосвязей участников этого процесса, обеспечивающих его высокую эффективность, непрерывность и относительную независимость от
внешних экономических условий. В его составе взаимодействуют представительные и исполнительные органы
власти Азербайджанской республики, региональные подразделения министерств, контрольно-нормативные органы, финансово-кредитные органы и ассоциации предпринимателей. Результатом именно их совместной работы
является выбор методов воздействия на рынок строительных материалов республики, а также разработка
программ социально-экономического развития регионов
в области жилищного строительства и развития регионального рынка строительных материалов.
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MARKETING GOING IS NEAR PERFECTION OF MANAGEMENT BANK CREDIT ACTIVITY

На сучасному етапі розбудови вітчизняної банківської системи вкрай актуальними є питання пов'язані із вдосконаленням управління банківською кредитною діяльністю. В даній статті досліджуються
питання пов'язані з маркетинговим підходом до вдосконалення управління банківською кредитною діяльністю в Україні. Запропоновано зосереджувати маркетингові зусилля і можливості банку на виявлення
реальних і потенційних запитів позичальників і пошук способів їх найкращого задоволення, виходячи з
фінансових, кадрових, організаційних, технологічних та інших обмежень.
On the modern stage of development of the home banking system extremely actual are questions the
managements related to perfection bank credit activity. In this article questions are investigated related to the
marketing going near perfection of management bank credit activity in Ukraine. It offers to concentrate marketing
efforts and possibilities of bank on the exposure of the real and potential queries of borrowers and search of
methods them the best pleasure, coming from financial, skilled, organizational, technological and other
limitations.
Ключові слова: кредитна діяльність, вдосконалення управління, маркетинговий підхід, маркетинг партнерських відносин, персональний менеджер, цілі управління, комплексний підхід.
Key words: credit activity, perfection of management, marketing approach, marketing of partner relations, personal
manager, whole managements, complex approach.
ВСТУП
Ухвалення рішень про надання кредитів є складним
і важливим завданням управління, у зв'язку з чим виникає необхідність інтеграції діяльності всіх учасників
процесу управління діяльністю банку, яку можливо реалізувати тільки в рамках сучасної організаційної структури управління.
Для забезпечення підвищення ефективності управління банківською кредитною діяльністю, на наш погляд,
необхідно сконцентрувати увагу на маркетинговому
підході, який дозволяє активізувати внутрішні резерви
банку, сприяє ефективному залученню зовнішніх ресурсів та допомагає оптимізувати структуру кредитного портфеля банку.
У сучасних умовах для нашої країни важливе значення має пошук шляхів вдосконалення управління банківською кредитною діяльністю. Зокрема окремого дослідження потребує впровадження маркетингового
підходу до подальшого розвитку банківської кредитної
діяльності в Україні з метою забезпечення стабільності
банківської системи і зростання вітчизняної економіки.

кої кредитної діяльності в Україні, а також у необхідності привернення уваги науковців та практиків до необхідності поглиблення теоретичного обгрунтування і
розробки практичних рекомендацій з даної тематики.
Об'єктом дослідження є банківська діяльність в
Україні.
Предметом дослідження є теоретико-методологічні
та прикладні засади щодо маркетингового підходу до
вдосконалення управління банківською кредитною
діяльністю в Україні в умовах ринкової трансформації
економіки нашої держави.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Значний внесок у розвиток теорії вдосконалення
управління банківською кредитною діяльністю, а також
банківського маркетингу зробили І.В. Алєксєєв [1],
О.І. Барановський [2], М.К. Бондарчук [3], Т.А. Васильєва [4], О.Д. Вовчак [5; 6], А.С. Гальчинський [7],
В.І. Грушко [8], Б.Л. Луців [11], І.О. Лютий [12], Л.О. Примостка [13], С.К. Реверчук [14; 15], Б.В. Самородов [16]
та інші. Однак окремі аспекти цієї проблеми з'ясовано
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
не повністю, в тому числі, більш детального дослідженМета статті полягає у розгляді питань, які стосують- ня потребують питання пов'язані з використанням суся маркетингового підходу до вдосконалення банківсь- часного маркетингового підходу до вдосконалення уп-
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равління банківською кредитною діяльністю в Україні.
— вдосконалення планування і прогнозування креЦе і зумовило вибір та підтверджує актуальність теми дитної діяльності;
даної статті.
— оптимізацію організаційної структури банку;
— розробку нових та вдосконалення наявних креВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
дитних продуктів банку;
Розвиток економіки України значною мірою зале— пропонування продуктів і послуг таким чином,
жить від проведення банками активної кредитної діяль- щоб привернути увагу до кредитної діяльності банку
ності. Ефективна банківська кредитна діяльність, як якомога більшої кількості клієнтів;
показує досвід інших країн, значною мірою визначає
— активізацію роботи із залучення нових кредитоспрогрес розвитку реального сектора економіки. Успіш- проможних клієнтів;
ному здійсненню банками кредитної діяльності може
— постійний контроль за підвищенням якості обслусприяти формування системи методологічного забезпе- говування клієнтів;
чення процесу удосконалення управління цим важли— вдосконалення структури кредитного портфеля
вим напрямом банківського менеджменту.
банку;
Глобалізація економіки, сучасні реалії розвитку бан— використання маркетингу з метою вивчення і
ківської системи, в тому числі жорстка конкуренція між впровадження кращого досвіду здійснення кредитної
банківськими установами, вимагають якісно нових діяльності вітчизняними та іноземними банками;
підходів до управління кредитуванням.
— використання можливостей банківської кредитУ сучасних умовах розвитку України роль банківсь- ної діяльності як інструменту сприяння розвитку вітчизкого кредиту є надзвичайно вагомою для забезпечення няних підприємств [9].
успішного функціонування вітчизняної економіки. ВідоВ умовах необхідності оптимального використання
мий економіст А.С. Гальчинський виділяє наступні на- банками фінансових ресурсів комплексний підхід розпрями, в яких зростає роль кредиту:
глядається нами як найбільш прийнятна концепція
1) перерозподіл матеріальних ресурсів в інтересах управління банківською діяльністю, застосування якої
виробництва і реалізації продукції за допомогою надан- може сприяти оптимізації управлінських рішень та поня позик і залучення коштів юридичних і фізичних осіб; кращенню позитивної динаміки основних показників
2) вплив на безперервність процесів відтворення фінансової діяльності банку.
через надання кредитів;
Для удосконалення управління банківською кредит3) участь у розширенні виробництва через видачу ною діяльністю пропонуємо використовувати так зване
позикових коштів на поповнення основного капіталу та управління за цілями (Management by objectives). Управлізинговий кредит;
ління банківською кредитною діяльністю за цілями —
4) економне використання позичальниками власних це процес, який, на нашу думку, складається з чотирьох
і позичених коштів;
етапів:
5) прискорення споживачами отримання товарів,
— розробка чітких цілей кредитної діяльності;
послуг за рахунок використання позикових коштів;
— розробка реалістичних планів їх досягнення;
6) регулювання випуску в обіг та вилучення з нього
— ситематичний контроль та оцінка результатів креготівкових грошей на основі кредитних відносин і за- дитної діяльності;
безпечення безготівкового грошового обороту платіж— застосування своєчасних корегуючих заходів для
ними засобами [7].
досягнення запланованих результатів.
Ухвалення рішень про надання кредитів є складним
При визначенні цілей кредитної діяльності банку
і важливим завданням управління, у зв'язку з чим вини- пропонуємо використовувати такі показники:
кає необхідність інтеграції діяльності всіх учасників
— обсяг залучених ресурсів;
процесу управління діяльністю банку, яку можливо ре— обсяг виданих кредитів;
алізувати тільки в рамках сучасної організаційної струк— обсяг продажу інших банківських продуктів і потури управління.
слуг, пов'язаних із здійсненням інвестиційної діяльності;
З урахуванням змісту банківського кредитування
— обсяг прибутку від здійснення кредитної діяльуправління банківською кредитною діяльністю пропо- ності;
нується розглядати як процес забезпечення банківсь— частка ринку кредитної діяльності.
кого бізнесу всіма необхідними ресурсами та організуОсновна мета удосконалення управління банківсьвання технологічного циклу кредитування загалом, кою кредитною діяльністю — оптимальне збільшення
включаючи розробку нових і удосконалення наявних прибутку, може бути досягнута тільки за ефективної
банківських технологій, продуктів і послуг, зокрема, координації роботи всіх головних служб банку:
забезпечення належного рівня якості обслуговування
— операційно-технологічної (визначення та забезклієнтів, використання сучасних технічних засобів і ме- печення потреби: у продуктах та послугах, розширенні
тодів зв'язку.
мережі філій та відділень, впровадженні нового обладДля вітчизняних банків управління банківською кре- нання та технологій);
дитною діяльністю на даному етапі потребує такого сти— маркетингової — вибір ринків та продуктів;
лю роботи, в основі якого лежить пошук нових можливо— кадрової — визначення та забезпечення потреби
стей, вміння залучати і використовувати для вирішення у персоналі;
поставлених завдань ресурси із різних джерел, добиваю— фінансової — визначення та забезпечення потречись бажаного результату при мінімальних затратах [14]. би у фінансових ресурсах.
Проведені нами дослідження дозволяють стверджуДля забезпечення підвищення ефективності управвати, що удосконалення управління банківською кре- ління банківською кредитною діяльністю, на наш погляд,
дитною діяльністю доцільно здійснювати комплексно, необхідно сконцентрувати увагу на маркетинговій теходночасно за різними організаційно-економічними на- нології, яка активізує внутрішні резерви банку, сприяє
прямами підпорядкованими єдиному стратегічному ефективному залученню зовнішніх ресурсів та дозволяє
задуму, орієнтованому на задоволення потреб клієнтів оптимізувати структуру кредитного портфеля банку.
в кредитах, а також на успішну реалізацію кредитної
На нашу думку, одним із головних чинників підвиполітики банку.
щення ефективності банківської інвестиційної діяльРозроблений нами комплексний підхід до управ- ності можна вважати перехід від операційної орієнтації
ління банківською кредитною діяльністю включає:
банківської діяльності до маркетингової. Їхня принци— SWOT-аналіз кредитних можливостей банку пова відмінність полягає в тому, що при операційній
(визначення сильних і слабких сторін, а також можли- орієнтації банк концентрує свої зусилля на технологічвостей і загроз);
них, організаційних та облікових аспектах удосконален-

78

Економiка та держава № 5/2016

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ня банківських продуктів. Маркетингова орієнтація передбачає фокусування зусиль і можливостей банку на
виявленні реальних і потенційних запитів клієнтів і пошуку способів їх найкращого задоволення, виходячи з
фінансових, кадрових, організаційних, технологічних,
законодавчих та інших обмежень.
Важливим завданням сучасного маркетингу є забезпечення процесів втілення новітніх інструментів дослідження та автоматизації банківських операцій і технологій зі вдосконалення наявних і створення та просування нових банківських послуг, поліпшення якості обслуговування клієнтів, що сприятиме задоволенню потреб клієнтів, забезпеченню фінансової стійкості та конкурентоспроможності вітчизняних банків [4; 12].
Одним із сучасних підходів у роботі банку з клієнтами є маркетинг партнерських відносин, який включає в
себе встановлення і розвиток із ключовими клієнтами
довгострокових партнерських відносин, заснованих на
врахуванні взаємних інтересів при веденні бізнесу [15].
Передумовами впровадження маркетингу партнерських відносин є:
— зміцнення банківського сектора України і,
відповідно, зростання міжбанківської конкуренції;
— визнання керівництвом банків управління взаємовідносинами з клієнтами як інструмент забезпечення довгострокової прибутковості банківської діяльності;
— впровадження посади персонального менеджера
для обслуговування ключових клієнтів;
— відбір і навчання персоналу, зорієнтованого на
вирішення проблем клієнтів;
— наявність автоматизованих банківських систем,
які дозволяють систематизувати, зберігати, обробляти
інформацію про клієнтів для прийняття управлінських
рішень з метою встановлення і розвитку довгострокових відносин з клієнтами;
— потреба систематичного спілкування з клієнтами
з метою формування попиту на банківські продукти і
послуги.
При формуванні маркетингу партнерських відносин
для банку вагомим фактором є наявність інформації про
клієнтів-позичальників у такому розрізі: важливі, перспективні, потенційні.
Важливі клієнти — це юридичні особи, які належать
до пріоритетних галузей і сегментів та користуються
основним набором банківських продуктів і послуг (визначаються на підставі сегментації клієнтської бази за
кількісними параметрами).
Перспективні клієнти — юридичні особи, які за своїми кількісними і якісними показниками цікаві для банку щодо формування їх попиту на банківські продукти і
послуги і отримання на цій основі додаткових доходів.
Визначаються на підставі сегментації клієнтської бази
за кількісними і якісними характеристиками.
Потенційні клієнти — клієнти, які обслуговуються
в банках-конкурентах, але є цікавими з погляду покращення якості клієнтської бази. Визначаються на основі
аналізу статистичної інформації або за платежами в
банках — конкурентах і з них.
Ключовим елементом маркетингу партнерських
відносин є персональний менеджер, який відповідає за
встановлення і розвиток відносин із підприємствами, які
для банку є цікавими як споживачі банківських продуктів і послуг. З метою підвищення ефективності результатів банківської кредитної діяльності пропонуємо
ввести у штатні розписи підрозділів банку, які безпосередньо зайняті обслуговуванням клієнтів, зацікавлених
у використанні кредитів, посади персональних менеджерів.
Як свідчить банківська практика, банку набагато
дешевше утримати клієнта, ніж залучити нового. Тому
основне завдання персонального менеджера, відповідального за обслуговування клієнтів, які використовують банківські кредити, полягає в задоволені потреб у
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банківських продуктах і послугах закріплених за ним
клієнтів.
Проведені дослідження дозволяють нам зробити
висновок про доцільність виділення двох груп персональних кредитних менеджерів:
— відповідальних за збереження наявних клієнтівпартнерів або обслуговування їх рахунків;
— відповідальних за залучення на обслуговування в
банк нових пріоритетних клієнтів, які мають бажання
використовувати кредитні ресурси.
Функціональні обов'язки персональних менеджерів
визначаються з огляду на завдання, які стоять перед
ними:
— проведення бізнес-аналізу клієнтів;
— вивчення та задоволення потреб бізнесу клієнтів
(наявних та потенційних) у банківських продуктах і послугах;
— здійснення повного комплексу функцій з просування банківських продуктів серед закріплених клієнтів
(наявних та потенційних) і формування попиту на них.
Акцентуємо увагу на тому, що впровадження банківськими установами концепції маркетингу партнерських відносин з клієнтами, які використовують банківські
кредити, дозволяє отримати такі позитивні результати:
— встановити більш тісні відносини з пріоритетними клієнтами, забезпечити своєчасне виявлення і задоволення їх потреб;
— підвищити інформування клієнтів про банк, його
продукти і послуги;
— виявити ідеї про нові банківські продукти і послуги;
— залучити додаткові ресурси за рахунок надходження грошових потоків цих клієнтів з банків-конкурентів;
— розширити коло позичальників;
— скласти плани довгострокової співпраці з пріоритетними групами клієнтів, реалізувати заходи включені в них;
— зосереджувати маркетингові зусилля і можливості банку на виявлення реальних і потенційних запитів
позичальників і пошук способів їх найкращого задоволення, виходячи з фінансових, кадрових, організаційних, технологічних та інших обмежень.
Для клієнтів як учасників програми розвитку маркетингових відносин вигода полягає в підвищенні ефективності їх діяльності, розширенні виробництва, завоюванні ринку збуту, збільшенні прибутку.
Проведені нами дослідження дають підстави визнати, що, незважаючи на переваги маркетингу партнерських відносин, на сучасному етапі розвитку банківського кредитування існують проблеми його впровадження
і розповсюдження:
— банки основний акцент роблять на традиційні методи і схеми обслуговування клієнтів;
— організаційна структура банків значною мірою
орієнтована на надання різних видів послуг, а не на споживачів послуг, тобто клієнтів;
— відсутній системний підхід до формування ефективної технології обслуговування клієнтів;
— не вироблені єдині професійні і особисті вимоги
до працівників — персональних менеджерів клієнтів;
— персонал банку недостатньо підготовлений для
індивідуальної роботи з клієнтами;
— складність впровадження полягає у відборі і
підготовці персоналу;
— відсутні практичні рекомендації з техніки продажу банківських продуктів і послуг;
— відсутні правила проведення переговорів з
клієнтами і пропонування їм продуктів і послуг;
— не вироблені рекомендації щодо формування попиту у клієнтів на банківські продукти і послуги;
— слабо використовуються маркетингові дослідження для вивчення потреб клієнтів у банківському обслуговуванні та якості банківських продуктів і послуг;
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— недостатньо уваги приділяється вивченню задоволення клієнтів якістю обслуговування;
— триває практика розробки банківських продуктів
без врахування реальних потреб клієнтів;
— повільно проваджується система маркетингового планування, орієнтованого на розвиток довгострокових відносин з клієнтами.
Узагальнюючи результати проведених досліджень,
та аналізу публікацій можемо зробити висновок про
необхідність наступних заходів щодо формування банком маркетингу партнерських відносин з клієнтами, які
зацікавлені у використанні кредитів для реалізації своїх
бізнес-планів і проектів:
— розробка та реалізація Програми формування та
покращення взаємовідносин з клієнтами з метою збереження наявних і залучення нових;
— формування комунікативної політики банку;
— розробка правил побудови взаємовідносин з клієнтами;
— розробка заходів щодо збереження і залучення
клієнтів;
— формування відповідного іміджу банку;
— створення зовнішньої і внутрішньої бізнес-культури банку, яка б відповідала сучасному рівню розвитку банківського бізнесу;
— проведення маркетингових досліджень з метою
виявлення задоволеності клієнтів рівнем банківського
обслуговування;
— розробка маркетингового плану банку — головного інструменту прийняття управлінських рішень вищим керівництвом банку, підтримки діяльності бізнеспідрозділів, філіалів та відділень. Цей план об'єднує
стратегічні, маркетингові і фінансові цілі продажу банківських продуктів і послуг, координує основні маркетингові види діяльності;
— розробка та впровадження нових банківських
продуктів і послуг, орієнтованих на потреби клієнтів.
Вважаємо доцільним здійснення банками систематичного аналізу дохідності витрат на вдосконалення
управління банківською кредитною діяльністю. Пропонуємо регулярно проводити визначення коефіцієнта
дохідності витрат k дv, пов'язаних із комплексним, зокрема, маркетинговим підходом до удосконалення управління банківською кредитною діяльністю:

д + д2 + д
k дv = 1
v

3

(1),

де v — витрати пов'язані із впровадженням комплексного підходу до удосконалення управління банківською кредитною діяльністю;
д1 — доходи від продажу банківських продуктів і
послуг новим клієнтам, залучених у результаті впровадження комплексного підходу до вдосконалення управління банківською кредитною діяльністю;
д2 — доходи від продажу розроблених та впроваджених з метою задоволення потреб клієнтів нових та
вдосконалених банківських продуктів і послуг;
д3 — доходи, отримані за рахунок поліпшення якості
обслуговування клієнтів.
Використання банками цього показника сприятиме
спрямування їх зусиль на задоволення потреб клієнтів
в кредитних коштах, забезпеченню дієвості розвитку і
впровадження нових перспективних банківських технологій, продуктів і послуг банку, підвищенню якості обслуговування клієнтів, а також аналізу впливу результатів від їхнього впровадження на підвищення ефективності управління банківською кредитною діяльністю.
Маркетинговий підхід до управління банківською
кредитною діяльністю необхідно розглядати з позиції
перетворення банківських ринків збуту в ринки покупців. Маркетинговий підхід у банківській кредитній
діяльності, на нашу думку, має включати:
— вивчення наявних і потенційних ринків для розміщення кредитних ресурсів;
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— вибір сфер найбільш вигідної пропозиції банківських послуг і визначення та задоволення потреб
клієнтів у цих сферах;
— встановлення короткострокових і довгострокових цілей для вдосконалення наявних і створення нових
видів продуктів послуг;
— пропонування продуктів і послуг таким чином,
щоб привернути увагу більшої кількості клієнтів до їх
отримання;
— постійний контроль з боку керівництва банку за
якістю обслуговування клієнтів з метою отримання оптимального прибутку.
Проведені нами дослідження дозволили визначити заходи, які необхідно здійснювати банкам для забезпечення ефективності маркетингового підходу до
вдосконалення управління банківською кредитною
діяльністю:
— проведення комплексного дослідження ринку і,
в першу чергу, потреб клієнтів в банківських продуктах
і послугах;
— проведення сегментації реальних потреб клієнтів;
— вплив банків на запити клієнтів через розробку і
впровадження різних банківських інновацій;
— підпорядкованість діяльності всіх служб і підрозділів завданням своєчасного і якісного виконання маркетингових програм;
— поступова переорієнтація від поточних до перспективних планів;
— введення в організаційну структуру банку підрозділу маркетингу, який координуватиме всю діяльність в
цьому напрямі;
— формування і зміцнення іміджу продуктів, які
пропонуються банком ринку;
— суттєве посилення спостереження за діями конкурентів з метою здійснення своєчасної реакції банку
на їх дії на ринку;
— залучення до розробки нових маркетингових ідей,
нових видів банківських послуг не тільки колективу маркетингового підрозділу, а й всіх співробітників банку;
— проведення багатопланових і різноманітних маркетингових досліджень та координація на їх основі
планів розвитку як основи виживання банку на ринку,
бази його фінансового добробуту, інструменту зниження рівня ризику;
— використання банком на ринку єдиної концепції,
яка пронизує всі стадії розробки впровадження і продажу банківських продуктів;
— забезпечення систематичного прогнозування
ринку, визначення і зміцнення конкурентної позиції
банку;
— цільове спрямування маркетингової діяльності на
більш ефективне використання конкурентних переваг
банку;
— підвищення ролі комунікаційної політики, постійне вдосконалення взаємодії банків із клієнтами.
ВИСНОВКИ
За результатами нашого дослідження можемо зробити висновок, що маркетинговий підхід до управління банківською кредитною діяльністю сприяє створенню максимального ефекту при організації купівлі-продажу банківських продуктів і послуг, в тому числі, дозволяє:
— привернути увагу потенційних клієнтів;
— пробудити інтерес до пропонованих банком продуктів та послуг;
— сформувати переконання щодо доцільності вибору даного банку;
— заохотити клієнтів до поглиблення співпраці з
банком;
— спонукати клієнтів до дії — до купівлі продуктів і
послуг банку;
— зосереджувати маркетингові зусилля і можливості банку на виявлення реальних і потенційних запитів
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позичальників і пошук способів їх найкращого задоволення, виходячи з фінансових, кадрових, організаційних, технологічних та інших обмежень.
В умовах складної конкурентної боротьби більшість
банків, намагаючись вдосконалити управління банківською кредитною діяльністю, застосовують маркетингові
технології, з метою отримання конкурентних переваг і
закріплення за собою іміджу банку-новатора.
Зміна підходів до управління процесами маркетингових досліджень щодо вивчення попиту банківських послуг на ринку, прогнозування поведінки
клієнтів, забезпечення високого рівня підготовки й
прийняття управлінських рішень з розвитку банківсь ко г о маркетинг у сприятимуть пі двищенню
стійкості та виживанню банку в конкурентному ринковому середовищі.
Таким чином, робимо висновок, що маркетинговий
підхід до вдосконалення управління банківською кредитною діяльністю — це будований на аналізі тенденцій
розвитку банківського ринку процес спрямування зусиль банку на формування довгострокових партнерських відносин з клієнтами, з метою ефективного задоволення існуючих і майбутніх потреб наявних і потенційних позичальників у кредитних коштах та отримання
оптимального прибутку від реалізації кредитних продуктів.
Перспективи подальших досліджень даної тематики, на нашу думку, полягають у розробці практичних
рекомендацій направлених на спрямування банківськими установами маркетингового підходу на задоволення
потреб клієнтів у кредитних коштах, забезпеченню
дієвості розвитку і впровадження нових перспективних
банківських технологій, продуктів і послуг банку, підвищенню якості обслуговування клієнтів, а також аналізу
впливу результатів від їхнього впровадження на підвищення ефективності управління банківською кредитною
діяльністю.
Впровадження в практику діяльності банків України запропонованих заходів дозволить підвищити їх
конкурентоспроможність і за рахунок цього покращити забезпечення потреб економіки в кредитних коштах.
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THE ECONOMIC PROBLEMS OF STATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

У статті розглянуто основні проблеми функціонування державних вищих навчальних закладів. Проблеми
полягають у тому, що державні вищи навчальні заклади на сьогодні функціонують не за ринковими принципами. Перехід на ринкові принципи функціонування вимагає зміни механізмів функціонування державних
вищих навчальних закладів, які абсолютно не пристосовані, і саме це може призвести до економічного колапсу деяких закладів вищої освіти. Тому існує нагальна необхідність у зміні реформування механізмів фінансування вищих навчальних закладів. Здійснено класифікацію фінансових ресурсів. Саме тому у статті сформовано групи показників, що характеризують господарську діяльність вищих навчальних закладів. Проаналізовано можливості і загрози у господарській діяльності державних вищих навчальних закладів, що генеруються
чинниками зовнішнього середовища.
The article deals with the basic problems of public higher educational establishments. The problem is that public
higher educational institutions operate not on market principles nowadays. Transition to market principles of work
requires change of functional mechanisms of public higher educational institutions that are not adapted to these
changes, and this can lead to economic collapse of certain establishments. Therefore there is an urgent need for reform
to change their funding mechanisms. Author of the article made classification of financial resources. Groups of
indicators of the economic activities of higher educational establishments were formed. Opportunities and threats in
their economic activities generated by environmental factors were analyzed.

Ключові слова: державні ВНЗ, економічні проблеми, фінансування, бюджетні кошти, загрози.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах складної економічної ситуації, що склалася на сьогодні, одним з основних напрямів державної освітньої політики, який, крім того, визначено
стратегічною програмою розвитку освіти, є удосконалення економічних механізмів функціонування
вітчизняної вищої освіти. Розв'язання даної проблеми можливе за рахунок впровадження сучасних моделей фінансування, пошуку нових джерел матеріальних та інтелектуальних ресурсів. При цьому виникає одразу дві проблеми: по-перше, за рахунок
яких джерел необхідно здійснювати фінансування
освіти; по-друге, як ефективно використовувати залучені ресурси для отримання позитивних результатів та забезпечити високу якість та доступність
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освіти для всіх бажаючих. Тому у сучасних умовах
особливої актуальності набувають питання пошуку
шляхів удосконалення існуючого механізму фінансового забезпечення діяльності вищих навчальних
закладів (ВНЗ).
АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам функціонування ВНЗ України присвячено чимало наукових праць. Так, серед українських науковців, що розглядають теоретичні та практичні аспекти фінансовою забезпечення освіти варто виділити такі, як: В. Андрущенка, В. Базилевича,
Т. Боголіб, С. Буковинського, О. Василика, В. Гей-
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Таблиця 1. Класифікація
фінансових ресурсів вищих навчальних закладів
Класифікаційна ознака
За місцем створення
За джерелами формування
За формою власності
За методами акумулювання
За рівнем управління
За напрямками використання
За регулярністю надходження

Види фінансових ресурсів
залучені у державі та за кордоном
бюджетні, позабюджетні
державні, приватні, колективні
створені фіскальними методами та
сформовані добровільно на благочинних
засадах
централізовані й децентралізовані
спрямовані на поповнення необоротних
та оборотних активів, на споживання, на
нагромадження
постійного та одноразового надходження

ця, В. Глущенка, А. Даниленка, В. Кудряшова, В. Куценко, Е. Лібанової, І. Лютого, Н. Новікова, Т. Оболенської, К. Павлюк, Д. Полозенка, В. Федосова,
І. Чугунова, С. Юрія та ін. Дослідженням різних аспектів стану та розвитку вищої школи у своїх працях приділяли увагу такі вітчизняні фахівці , як
Я. Болюбаш, Ю. Вітренко, О. Грішнова, Т. Кондрашова, В. Кремень, М. Матвіїв, С. Ніколаєнко,
О. Салига, О. Яришко та ін.
Також слід відзначити, що практичні кроки з реалізації реформ у вищій освіті України зроблені і на
урядовому рівні шляхом прийняття нового Закону
України "Про вищу освіту".
Разом з цим серед невирішених проблем залишається низький рівень готовності державних ВНЗ
до ринкового господарювання.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою досліджень, результати яких викладено
у даній статті, є виявлення економічних проблем державних вищих навчальних закладів України у разі необхідності їх повного господарювання на принципах
ринкової економіки без державного фінансування.
ОСНОВНІ
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Державою законодавчо визначено основні джерела фінансування закладів вищої освіти державної
форми власності — кошти державного бюджету,
кошти галузей економіки, державних підприємств і
додаткові надходження. Бюджетний кодекс України дозволяє державним вищим навчальним закладам
поєднувати бюджетне фінансування із власними надходженнями, які утворюються внаслідок надходження плати за послуги, що надаються ВНЗ згідно із законодавством. Тобто фактично державним вищим
навчальним закладам надано право реалізовувати
свої освітні послуги. Але при цьому слід врахувати
вимоги статті 72 Закону України "Про вищу освіту",
де визначено, що у вищих навчальних закладах державної і комунальної форм власності кількість студентів, прийнятих на перший курс на навчання за державним замовленням, повинна становити не менше
ніж 51 відсоток від загальної кількості випускників
загальноосвітніх навчальних закладів" [1].
Вища освіта в Україні фінансується з урахуванням суспільних та індивідуальних потреб. Суспільні
потреби забезпечуються через державне замовлення, шляхом виділення відповідних державних асигнувань. Фінансування державних закладів освіти
здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, коштів галузей національного господарства,
держпідприємств, організацій, а також додаткових
джерел. Індивідуальні потреби забезпечуються за
рахунок платного навчання з використанням різноманітних джерел.
У рамках цього, варто більш детально розглянути, що є фінансовими ресурсами ВНЗ. Фінансові ресурси і майно, закріплені за вищими навчальними
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закладами державної форми власності, належать їм
на праві оперативного управління. Вищі навчальні
заклади, які фінансують із державного бюджету, можуть у випадках, передбачених законодавством,
здійснювати господарську діяльність, мають право
самостійно розпоряджатися доходами від такої
діяльності й майном, придбаним за рахунок цих доходів.
Отже, під поняттям фінансові ресурси можна
вважати всі грошові активи у фондовій і нефондовій
формах, що формуються у процесі розподілу та перерозподілу валового національного продукту за
рік, перебувають у розпорядженні суб'єктів фінансових відносин на правах власності або повного господарчого відання та використовуються для задоволення суспільних потреб і розширеного відтворення.
Враховуючи те, що вищі навчальні заклади є
суб'єктами господарювання та зважаючи на особливості їх діяльності, можна конкретизувати дане визначення: фінансові ресурси вищого навчального закладу — це всі грошові активи у фондовій та нефондовій формах, що формуються за рахунок бюджетних коштів та коштів, отриманих як плата за освітні
та інші послуги, які надають для задо во лення
освітніх потреб особи, суспільства і держави, перебувають у їхньому розпорядженні на правах оперативного управління та використовуються для фінансування підготовки кадрів відповідно до державних
стандартів освіти, зміцнення та розширення матеріально-технічної бази.
Фінансові ресурси вищих навчальних закладів
можна класифікувати за такими ознаками: місцем
створення; джерелами формування; формою власності; методами акумулювання; рівнем управління;
напрямами використання; регулярністю надходження (табл. 1).
Об'єктивна тенденція розвитку вищої освіти полягає у постійному зростанні потреби у фінансових
ресурсах. Слід зазначити, що основними джерелами
формування фінансових ресурсів ВНЗ державної
форми власності на сьогодні є:
— бюджетні (бюджетні асигнування; бюджетні
кредити; надхо дження з державних ці ль о вих
фондів);
— позабюджетні (плата за навчання; плата за виконання договірних науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт; гранти та дарунки; надходження на виконання окремих доручень).
Також варто зазначити, що до ключових чинників, які впливають на обсяги фінансових ресурсів
ВНЗ, належать:
— матеріально-технічна база ВНЗ;
— обсяг державного замовлення на підготовку
фахівців;
— плата за освітні та інші послуги, які надає ВНЗ.
Важливим інструментом формування фінансових
ресурсів ВНЗ є плата (ціна) за освітні послуги, на
формування якої мають вплив попит, пропозиція і
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Таблиця 2. Джерела фінансування закладів вищої освіти
Державне фінансування вищої освіти
- прямого фінансування (з одного або декількох рівнів державного
управління) на основі кошторисів або нормативів;
- додаткових асигнувань за окремими категоріальними програмами,
заходами тощо (наприклад програма підтримки кращих студентів);
- дотацій або субвенцій для вирівнювання диспропорцій між
регіонами;
- фінансування специфічних програм (кредитування навчання,
ваучерна освіта, харчування малозабезпечених дітей);
- виділення матеріальних ресурсів, надання пільг;
- за формулою, яка враховує певні кількісні та якісні показники
діяльності навчального закладу;
- за конкурсом;
- «блокові» гранти;
- на рівні минулого року

Недержавне фінансування вищої освіти
- кошти одержані на навчання, підготовку підвищення
кваліфікації та перепідготовку кадрів відповідно до укладених
договорів;
- плата за надання додаткових освітніх послуг;
- кошти одержані за науково-дослідні роботи та інші роботи,
виконані закладом освіти на замовлення підприємств, установ,
організацій та громадян;
- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих
майстерень, підприємств, дільниць і господарств від надання в
оренду приміщень, споруд, обладнання;
- дотації з місцевих бюджетів;
- кредити і позички банків, дивіденди від ЦП та доходи від
розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних
позабюджетних коштів;
- добровільні грошові внески, матеріальні цінності одержані
від підприємств, установ, організацій, громадян

Джерело: [2].

конкуренція на ринку освітніх послуг. Основні форми фінансування освіти в межах державних та недержавних джерел наведено у таблиці 2.
В Україні до цього часу переважає державне
фінансування освіти. Але, видатки Зведеного бюджету України на сферу освіти протягом останніх 5
років мали зміну тенденцію. У 2012 році порівняно з
2011 роком видатки зросли на 15,3 млрд грн. і становили 101,56 млрд грн., у 2013 році також відбулося
зростання на 3,98 млрд грн. до 105,54 млрд грн. Проте у 2014 році спостерігалося різке скорочення видатків на освіту аж на 33,77 млрд грн., а в 2015 році
— він знизився на 0,490 млн грн. у порівняні з 2013
роком і склав 104,85 млрд грн. (рис. 1).
Проте державні вищі навчальні заклади гостро
відчувають нестачу фінансових ресурсів. Це пов'язано насамперед з тим, що держава практично не
фінансує поточні та капітальні ремонти у вищому
навчальному закладі, придбання предметів і матеріалів, оплату послуг, придбання о бладнання і
предметів довгострокового користування. Тобто
державою не фінансуються ви- датки на відновлення і розвиток матеріально-технічної бази. Ці статті
витрат фінансуються, за рахунок студентів-контрактників.
Також, недосконалим є правове поле, яке регулює формування та використання фінансових ресурсів державних ВНЗ, яке має багато суперечностей. Зокрема норми бюджетного законодавства суперечать нормам законодавства про вищу освіту,
обмежують автономію та фінансову самостійність
державних ВНЗ, створюють нерівні можливості
фінансово-господарської діяльності для приватних
та державних ВНЗ.
З'ясовано що при зростанні витрат на освіту виявилася світова тенденція до розподілу витрат й
інших форм диверсифікації джерел формування
фінансових ресурсів. Реформування вищої освіти пе120
млрд грн.

100

101,56

редбачає перегляд діючих механізмів фінансування
державою ВНЗ та заміну прямого фінансування на
систему розподілу витрат на вищу освіту, запровадження гнучкої системи державних довгострокових
позик і грантів на отримання вищої освіти.
Розроблення стратегії і тактики економічного
розвитку ВНЗ неможливе без аналізу показників
фінансово-господарської діяльності, їхнього порівняння, дослідження динаміки зміни цих показників. Діяльність державного ВНЗ — це окрема галузь господарювання, для дослідження якої необхідно використовувати спеціальну методику. Закономірно, що вона має базуватися на класичному аналізі
фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з використанням аспектів, що враховують
особливості й характерні риси вищої школи. З цією
метою запропоновано алгоритм аналізу фінансовогосподарської діяльності ВНЗ і систему показників
оцінювання ефективності використання фінансових
ресурсів, які дають змогу всебічно оцінити діяльність
ВНЗ та зробити висновок про її ефективність.
Зокрема на підставі аналізу майна та фінансових
ресурсів вищих навчальних закладів, бухгалтерської
і статистичної звітності визначено чотири групи показників: показники майнового стану; показники
ділової активності; показники фінансової активності; показники профільного використання.
Розрахунок цих чотирьох груп показників повністю характеризує стан і використання ВНЗ державної власності; дає змогу визначити фактичний
фінансово-економічний стан ВНЗ; проводить аналіз
ВНЗ на підставі даних річної бухгалтерської і статистичної звітності, бухгалтерського обліку (регістри
бухгалтерського обліку).
Аналіз даних показників дає змогу:
— якнайповніше і достовірно визначити стан матеріально-технічної бази, профільне використання
площ, ділову та фінансову активність ВНЗ;
104,85
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видатки Зведеного бюджету України на сферу
Рис. 1. Видатки Зведеного бюджету України на сферу освіти за 2011—2015 рр.
Джерело: складено авторам за джерелами [3; 4; 5; 6; 7].
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Таблиця 3. Можливості і загрози
у господарській діяльності державних вищих навчальних закладів,
що генеруються чинниками зовнішнього середовища
Можливості

Загрози

1. Залучення більшої чисельності абітурієнтів завдяки відкриттю нових
спеціальностей та напрямів підготовки.
2. Збільшення ліцензованого обсягу набору студентів.
3. Залучення більшої кількості абітурієнтів завдяки здійсненню
рекламних заходів.
4. Організація міжвузівського співробітництва з підприємствамироботодавцями в напрямку забезпечення працевлаштування випускників.
5. Забезпечення додаткових надходжень завдяки наданню додаткових
платних послуг.
6. Збільшення обсягів залучених коштів від грантів, фінансової допомоги
від благодійних організацій.
7. Отримання додаткових доходів від розміщення тимчасово вільних
коштів на депозитних рахунках.
8. Формування ефективної системи державних закупівель, що дозволить
оптимізувати витрати вищих навчальних закладів.
9. Залучення представників територіальних громад для вирішення
фінансових проблем ВНЗ

1. Несприятлива демографічна ситуація.
2. Недостатні обсяги бюджетного фінансування.
3. Знецінення коштів внаслідок інфляційних процесів.
4. Недосконалість, нестабільність та суперечливість законодавства
про вищу освіту та податкового законодавства.
5. Конкуренція з боку провідних навчальних закладів.
6. Виїзд молоді на навчання та на роботу за кордон.
7. Падіння попиту на освітні послуги внаслідок погіршення
купівельної здатності населення.
8. Утворення дебіторської заборгованості як результат несвоєчасних
розрахунків споживачів за освітні послуги.
9. Збільшення витрат внаслідок підняття цін на товари, роботи та
послуги, що формують собівартість освітніх послуг

— робити висновки про рівень ефективності
використання державної власності ВНЗ в цілому,
за напрямами ді яльності, за окремими видами
майна;
— приймати відповідні управлінські рішення на
рівні керівництва ВНЗ, їх структурних підрозділів
[8].
Саме розрахунок зазначених показників, може
дати відповідь на питання, наскільки державні вищі
навчальні заклади України готові до самостійного
господарювання у ринкових умовах.
Але варто також зазначити і те, що на економічний діяльність ВНЗ можуть також виплинути фактори впливу зовнішнього середовища. Узагальнення
результатів аналізу факторів такого впливу на економічну діяльність ВНЗ стало підставою для виявлення можливостей і загроз у їх фінансово-господарській діяльності (табл. 3).
Отже, підсумовуючи вищезазначене, можна
дійти висновку, що фінансування ВНЗ України
може здійснювати за рахунок державних та недержавного бюджету. Х оча ситуація з державним
фі на нсу ва нн ям ВН З з а о ст ан ні ро ки зн ач но
змінюється, на сьогодні державне фінансування покриває тільки частково усі потреби. Існує нагальна
необ хідні сть рефо рмування дію чих механі змів
фінансування ВНЗ та заміну прямого фінансування на систему розподілу витрат на вищу освіту, запровадження гнучкої системи державних довгострокових позик і грантів на отримання вищої освіти.
Аналіз господарської діяльності ВНЗ має здійснюватися на основних чотирьох груп показників: показники майнового стану; показники ділової активності; показники фінансової активності; показники профільного використання. Окрім цього, варто
також при аналізі враховувати і зовнішні загрози
для господарської діяльності, які вже завтра можуть стати проблемою номер один.
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UKRAINE ECONOMY COMPETITIVENESS: STATE, PROSPECTS

У статті аналізуються основні показники, що складають систему національної конкурентоспроможності
економіки країни: географічна та товарна динаміка експортних товарів та послуг, надходження прямих іноземних інвестицій, основні інтегральні показники національної конкурентоспроможності. Наводяться основні
прогнозні сценарії коротко- та середньострокового розвитку країни за матеріалами аналітиків Всесвітнього
економічного форуму. Проводиться аналіз основних проблемних позицій в системі національної конкурентоспроможності, які є бар'єрами для подальшого сталого розвитку української економіки та підвищення рівня
її конкурентоспроможності в глобальній економічній системі. До таких бар'єрів належить: слабкий інституційний рівень, що не дозволяє залучати іноземні інвестиції в широких обсягах; поступова втрата закордонних
ринків збуту стратегічних товарів та послуг; відсутність коштів для широкої модернізації інфраструктури і
інноватизації виробництв; соціально-політична нестабільність.
The article analyzes the main indicators that make up the system of national competitiveness of the economy:
geographical and commodity dynamics of export goods and services, foreign direct investment, basic integral indicators
of national competitiveness. Basic scenarios projected in short- and medium-term development of the country according
to the materials of World Economic Forum analysts. The main items of concern in the national competitiveness is
analyzed, that are barriers to further sustainable development of the Ukrainian economy and improving its
competitiveness in the global economic system. These barriers include: weak institutional level, which does not attract
foreign investment on a large volume; gradual loss of foreign markets in strategic goods and services; lack of funds for
the general upgrading of infrastructure and innovation production; social and political instability.
Ключові слова: експорт, прямі іноземні інвестиції, національна конкурентоспроможність, економічній
розвиток.
Key words: exports, foreign direct investment, national competitiveness, economic development.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Протягом двох останніх десятиліть, економіка
України і її зовнішня складова проходили кілька етапів
кардинальних трансформацій. Головною особливістю
цих трансформацій була багатовекторність зовнішньоекономічної політики. Будучи, в певному сенсі, замкнутої між двох великих економіко-політичних утворень
(Європейським союзом і Євразійським економічним союзом), Україні доводиться концентрувати свою зовнішньоекономічну політику одночасно в двох напрямках.
Багатовекторність зовнішньоекономічної політики, в
сукупності з внутрішньоекономічними, політичними і
соціальними проблемами, створила ряд загроз для
успішного завершення трансформації економіки України та заняття стійкої конкурентної позицій в системі
міжнародних відносин. Важливим є проаналізувати
основні тенденції в сучасному розвитку України, виділити основні проблемні позиції конкурентоспроможності української економіки та основні перспективи
підвищення її рівня.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Серед зарубіжних вчених-економістів світового
рівня проблематикою національної конкурентоспроможності та розвитку економіки країни в світовій господарській системі займалися М.Портер [1], П.Кругман
[2], Дж.Стігліц [3], Д.Норт [4]. Проблематиці розвитку
економіки України та її конкурентоспроможності посвячені дослідження акад. Гееця В.М. [5] та Філіпенка
А.С. [6], Жаліла Я.А. [7]. Розвитку українських регіонів та кластерів — роботи акад. Голікова А.П. [8; 9],
Ковальскої Л.Л. [10], Кіндзерського Ю.В. [11] та
інших.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
На базі аналізу показників експорту товарів та послуг, прямих іноземних інвестицій та інтегральних показників конкурентоздатності української економіки за
останні роки визначити основні тренди змін рівня національної конкурентоспроможності в прогнозних сценаріях розвитку країни.

Таблиця 1. Динаміка експорту товарів України у 2005—2015 рр.
Рік
Обсяг
(млн. дол)
Рік
Обсяг
(млн. дол)

2005
34228,4

2006
38368,0

2007
49296,1

2008
66967,3

2009
39695,7

2010
51405,2

2011
68394,2

2012
68830,4

2013
63320,7

2014
53901,7

Джерело: [12].
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2015
38134,8

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Національна конкурентоспроможність економіки країни — це сукупність властивостей, які
визначають здатність національної економіки
успішно конкурувати з економіками інших країн.
Проте, міжнародна конкурентоспроможність
економіки є більш значним терміном, який позначає:
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Рис. 1. Географічна структура експорту товарів України за регіонами світу
Джерело: [12].

— здатність країни домогтися високих темпів еко- зі спадом 2009 року. На відміну від 2010 р., в 2015 р. зрономічного зростання, які набувають стійкої якості в се- стання експорту не відбулося, а навпаки, падіння посилилося ще сильніше.
редньостроковій та довгостроковій перспективі;
Серед основних торгівельних партнерів України з
— рівень продуктивності факторів виробництва в
2005р. по 2010 спостерігалося збільшення частки регіоданій країні;
— здатність національних суб'єктів господарюван- ну країн СНД та поступово зменшування долі євроня успішно конкурувати на тих чи інших зовнішніх та пейського регіону. У 2014 р. спостерігається різке падіння частки країн СНД (переважно РФ), та підвищення
міжнародних ринках [1, с. 39—40].
У сучасному світі, в умовах глобалізації, рівень на- на цьому фоні частки Європи. Проте в абсолютних цифціональної конкурентоспроможності — визначальний рах експорт товарів до країн Європи у 2014—2015 рр.
показник для економіки, місце яка вона займає в сис- також знизився (24% в 2015 р.).
Щодо експорту послуг (табл. 2), то по цих позиціях
темі міжнародних відносин, запорука сталому соціоекономічному розвитку країни та її національній без- у 2014 р. також пройшов різкий спад як загального обпеці. Рівень національної конкурентоспроможності є сягу, так і по кожному регіону світу без виключення.
непостійним явищем, що змінюється під впливом різно- Проте, падіння обсягів експорту послуг з європейським
манітного спектру факторів як зовнішньої, так і внутр- регіоном, азіатським та африканським було значно менше ніж с країнами СНД. Експорт послуг в Україні залиішньої середи [2, с. 234—236].
Важливим є охарактеризувати сучасний стан кон- шається порівняно з експортом товарів на низькому
курентоспроможності економіки України. Існує одра- рівні.
У товарній структурі експорту товарами спостерізу декілька підходів щодо визначення стану конкурентоспроможності. За основу дослідження було взято ос- гається значне зниження рівня продукції металургії та
новні макроекономічні показники, а саме: динаміка за- підвищення частки сільськогосподарської продукції, що
гальної зовнішньоекономічної діяльності країни за ос- свідчить про зміну стратегічних товарів зі сировини та
танні роки, а саме експорт товарів та послуг, які харак- недрагоційних металів до продукції агросектору.
Серед видів послуг що експортуєтеся, найважливітеризують загальний рівень розвитку економіки в області МЕВ (табл. 1, 2, 3, рис. 1, 2); динаміка надходжен- ше місце належить транспортним послугам, обсяг яких
ня прямих іноземних інвестицій, що характеризує рівень теж зменшується починаючи з 2013 р. Негативний тренд
інвестиційної привабливості українських підприємств спостерігається і в інших групах, важливими з яких є в
(табл. 4); інтегральні показники конкурентоспромож- першу чергу фінансові, послуги з переробки матеріальності з аналітичних звітів Всесвітнього економічного них ресурсів, ремонту та технічного обслуговування.
форуму, які характеризують загальний стан конкурен- Зріст зафіксовано тільки в інформаційно-телекомунітоспроможності країни, інфраструктуру, якість інсти- каційних послугах та будівництві.
тутів та інше (табл. 5).
Поступово зростаюча загальна Таблиця 2. Географічна структура експорту послуг України в 2010—2014 рр.
сума експорту в 2005—2008 рр. різко
Всього
Австралія
знизилась у 2009 через світові кризові
Країни
(млн
Європа
ЕС
Азія
Африка
Америка
та
явища та різкий спад попити на страСНД
грн.)
Океанія
тегічні групи товарів України. Проте
5442,4
3245,7
3123,1
1013,3
136,4
1156,7
37,2
починаючи з 2010 р. ситуація посту- 2010 11381,4
2011
6041,1
4037,8
3532,9
1108,4
154,9
1400
133,8
13347,7
пово нормалізувалася та було зафік5811,1
3945,1
3750,2
1255,6
165,5
1427,7
230,6
13116,0
совано стійкий зріст у 2010—2012 рр. 2012
2013
5814,9
4883,7
4195,7
1427,0
153
1581,9
78,6
14233,2
У 2013 р. починається нова хвиля спа- 2014 11520,8
4034,3
4431,0
3991,6
1350,7
131,3
1242,8
71,5
ду, причому у 2014 р. було зафіксовано різкий спад, за обсягом схожий
Джерело: [12].
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Рис. 2. Товарна структура експорту товарів у 2010 та 2014 р.
Джерело: [12].
Таблиця 3. Динаміка експорту послугів за видами у 2010—2014 рр., тис. грн.
2010
11381378,0
475720,2

2011
13347732,0
613109,3

2012
13115971,9
597622

2013
14233226,1
1722083,1

2014
11520850,7
1334394,1

Послуги з ремонту та
технічного обслуговування, що
не віднесені до інших категорій

437395,2

639230,3

602421,8

349678,9

298247,7

Транспортні послуги
Послуги, пов’язані з
подорожами
Послуги з будівництва
Послуги зі страхування
Послуги, пов’язані з
фінансовою діяльністю
Роялті та інші послуги,
пов’язані з використанням
інтелектуальної власності
Послуги у сфері
телекомунікації, комп’ютерні
та інформаційні послуги
Ділові послуги
Послуги приватним особам,
культурні та рекреаційні
послуги
Державні та урядові послуги

7662874,6
253053,1

8848121,8
301902,4

8287147,0
392542,7

7981835,8
358108,5

6101923,5
228049,1

135362,7
68677,9
476701,3

200961,5
111560,4
312271,5

219010,9
113797,1
248310,1

224803,7
87325,9
337831,4

231960,0
44814,0
222101,1

41514,3

46067,7

56416,2

97376,1

97504,1

672056,3

860795,8

1113530,6

1477182,4

1675551,7

1128184,7
27986,3

1374682,6
35339,8

1420037,1
60318,9

1543770,4
35995,4

1250398,7
31298,8

1851,5

3688,5

4817,5

17234,6

4608,1

Усього
Послуги з переробки
матеріальних ресурсів

Джерело: [12].

Іншим важливим фактором національної конкурентоспроможності є динаміка прямих іноземних інвестицій. Поступово набираючий тренд росту обсягів прямих іноземних інвестицій (табл. 4) в 2010—2013 рр. перетік у стадію різкого спаду, став навіть нижче рівня
2010 р. Динаміка прямих інвестицій в акціонерний капітал зарубіжних країн не мала стійкої стадії росту, а варіювалося від року в рік, знаходжуючись на досить низькому рівні. Все це свідчить про те, що за останні роки
українська економіка поступово втрачає свою привабливість, що тягне за собою серйозні проблеми пов'язані
з відтоком капіталів, низки банкрутств підприємств,
відсутності фінансових коштів для подальшої модернізації та інноватизації. Основним партнером України як

в отриманні інвестицій, так і їх імпорті є Республіка Кіпр.
Існують також інші підходи до характеризування
рівня національної конкурентоспроможності, які не
враховують числові агрегатні макроекономічні показники. До найбільш авторитетних відносяться індекс глобальної конкурентоспроможності, який розраховуються за методикою Всесвітнього економічного форуму та
публікується для усіх країн світу щороку.
Аналізуючи данні показники, можна зробити наступні спостереження:
— незважаючи на кризові умови, високий рівень освіти і підготовки, разом з ємністю ринку залишають за
Україною можливість подальшого розвитку;
— головною проблемою країни залишається слабка інституційна середа та відсутність макроТаблиця 4. Динаміка прямих іноземних інвестицій в 2010—2015 рр.
економічної стабільності;
— країна практично не змінює рівень
2010
2011
2012
2013
2014
2015
своєї інфраструктури, не розширює та залуВ Україну
44708,0
49362,3
54462,4
58156,9
45916,0
43371,4
чає нові інновації;
З України
6871,1
6898,0
6481,9
6575,3
6352,2
6210,0
Всі ці данні свідчать про те, що рівень
Джерело: [12].
національної конкурентоспроможності Ук-
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раїни не набирає стабільного стану,
Таблиця 5. Індекс глобальної конкурентоспроможності в 2010 та 2015 рр.
а різко змінюється майже кожного
2010
2015
року. Важливим є освідомити, як суМісце в
Місце в
часний стан та діючи фактори вплиПоказник
світі
Показник
світі
нуть на розвиток країни в коротко(1-7)
(з 139
(1-7)
(з 144
та середньостроковому періоді
країн)
країн)
Прогнозування подальшого розІндекс
3,9
89
4,1
76
витку економіки України, перш за все
3,9
102
4,4
87
Базові показники:
через протікаючу гостру кризу всеІнституційна середа
3,0
134
3,0
130
редині країни і геополітичному сереІнфраструктура
3,8
68
4,2
68
довищі є трудним. Разом з тим, ряд
Макроекономічна середа
3,2
132
4,1
105
Охорона здоров’я та початкова освіта
5,7
66
6,1
43
авторитетних інститутів вивчення
4,0
72
4,1
67
Підсилювачі ефективності:
економічних процесів сьогодні робВища освіта і підготовка
4,6
46
4,9
40
лять спроби спрогнозувати основні
Ефективність ринку товарів
3,5
129
4,0
112
тренди розвитку України та її еконоЕфективність ринку праці
4,5
54
4,1
80
міки. Важливим є визначити, яку роль
Розвиток фінансового ринку
3,3
119
3,5
107
міжнародна
конкурентоспроТехнологічна готовність
3,4
83
3,5
85
можність української економіки зайРозмір ринку
4,5
38
4,6
38
має в сценаріях майбутнього розвит3,3
88
3,4
92
Інновації та фактори досвіду:
ку ситуації в Україні.
Бізнес-досвід
3,5
100
3,7
99
Загальною тенденцією безлічі
Інновації
3,1
63
3,2
81
оцінок і прогнозів є те що, довгостДжерело: [13].
рокові соціально-економічні перспективи України в реальності тільки
частково залежать від геополітичних проблем: доля ся, говорить оптимістичний сценарій [14]. При цьому
країни як і раніше знаходиться в руках самої України, держава буде контролювати цей процес, але не буде
інститутів влади і бізнес-середовища, яким належить бар'єром для приватних вкладень, а виступати певним
вибрати актуальну і ефективну модель розвитку. Тако- регулятором модернізації з урахуванням державних,
го висновку дотримується група аналітиків Світового приватних та громадських інтересів.
економічного форуму, які використовували комплексНаступний сценарій характеризується збереженням
ний підхід до прогнозування ситуації в Україні.
поточної економічної ситуації. Світова економіка хоч і
Аналізуючи поточні політичні та економічні умови, показує стійке посткризовий зростання, але перевиробексперти вивели три можливих сценарії розвитку краї- ництво в сталеливарній промисловості і торгові конни:
флікти підривають стабільність української економіки.
— позитивний ("замкнуте коло розвитку");
При цьому стабільно високий приріст світового насе— зважений ("назад у майбутнє");
лення поступово перетворює сільське господарство в
— катастрофічний ( "животіння в стагнації") [14].
стратегічний сектор економіки. Зростаюча роль
Незважаючи на кардинально різні наслідки всіх сце- сільського господарства призведе до того, що ця галузь
наріїв, стан конкурентоспроможності український стане головним одержувачем інвестицій центрального
підприємств займає в них центральне місце. У разі по- уряду. Але прискорений розвиток аграрного сектора
зитивних сценаріїв, відбудеться прискорення процесу відбудеться не в результаті серії продуманих реформ, а
трансформації і переходу до конкурентостійкості в еко- через необхідність якомога швидше "залатати бюджетні
номіці. При нормалізації ситуації, зберігається плат- діри". В цілому ж соціально-економічна структура заформа для переходу економіки в стадію зростання і лишиться такою ж, якою й була всі останні чверть сторозвитку. У негативній ситуації, конкурентоспро- ліття української незалежності, впевнені аналітики [14].
можність українських товарів і послуг буде перманент- В першу чергу це стосується високого рівня корупції.
но знижуватися як всередині країни, так і на зовнішніх
Якщо ціна на енергоносії буде зростати, а попит на
ринках.
стратегічне товари — низьким, якщо геополітична наПередумови для розвитку подій за позитивним для пруженість збережеться, а модернізація виробництв не
України сценарії можуть виникнути при поєднанні де- відбудеться, Україну очікує третій, найменш сприятликількох чинників. Перш за все це нормалізація політич- вий сценарій. ВЕФ прогнозує, що в таких умовах креної обстановки, інтенсифікація внутрішньо регіональ- дитний рейтинг України може бути знову знижений,
ної торгівлі та корінні антикорупційні реформи. Це мо- проте влада не зверне на це уваги, бо буде зайнято боже привести до зростання іноземних інвестицій, навіть ротьбою еліт. В умовах втрачених можливостей і постнедивлячись на те, що інвестори зараз переорієнтують- ійно мінливій регуляторної політики слід очікувати
ся на розвинені ринки. "Перспектива нової, більш від- відтоку капіталу і висококваліфікованої робочої сили в
критою і вільною соціальної системи розкриє підпри- більш стабільні країни, які навіть мають менший потенємницький дух і інноваційний потенціал", — вважають ціал росту. Несприятливий діловий клімат призведе до
автори доповіді ВЕФ [14]. Державі необхідно стимулю- застою навіть в тих галузях, в яких позиції України травати надходження інвестицій, коли іноземні суб'єкти диційно сильні. В першу чергу, це сільське господарство
будуть впевнені в надійності і прибутковості своїх кап- і IT-індустрія. Розвал інфраструктури та складні митні
італовкладень, а участь держави в розробці інновацій- правила зроблять розмір експортних доходів ще нижних та перспективних кластерів буде служити певним чим [14]. Як результат, економіка країни не проходить
індикатором для приватних інвесторів здійснювати диверсифікацію, прагнення вибратися з боргової ями
вкладення.
змушує державу брати ще більше кредитів. На межі банКрім очікуваного прогресу в ряді сегментів, аналі- крутства опиняться і держкорпорації, особливо в стратики форуму вважають, що драйвером української еко- тегічних секторах промисловості. Старіння населення
номіки може стати сільське господарство. Мається на почне давати все більше навантаження на пенсійну сисувазі як зростання виробництва хімікатів та добрив, так тему зокрема і на економіку в цілому
і збільшення доходів малих і середніх фермерських господарств. Покращення макроекономічної і політичної
ВИСНОВКИ
стабільності приверне в країну не тільки прямі іноземні
Проблема падіння рівня національної конкурентоінвестиції, а й інновації та ноу-хау. Це призведе до по- спроможності економіки України вже сьогодні гостро
дальшого розвитку економіки України, коло замкнеть- стоїть перед державою. У 2012 і 2013 р знизилося зрос-
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тання ВВП (з 4,1% і 5,2% в 2010 і 2011рр. до 0,2% і 0,1 в
2012 і 2013 рр. відповідно), спостерігалося падіння ВВП
в 2014 і 2015 рр. (-6,8% в 2014 р. і -11% в 2015 р.), падіння
експорту (-15% в 2014 р., більш ніж -30% в 2015 р.), скорочується надходження прямих іноземних інвестицій в
економіку України (з $ 58,156 млрд в 2013 до $ 43,371
млрд в 2015 рр.) [12].
При цьому довгострокові завдання України залишаються тими ж, незалежно від ситуації, що склалася, а
саме:
— зміцнення своїх внутрішніх інститутів і поліпшення інвестиційного клімату;
— рішення проблем, пов'язаних з енергетичною залежністю і сировинними ринками;
— налагодження надійних та довгострокових торгових відносин зі своїми партнерами.
Який би сценарій не настав, вже зараз ясно що підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності
української економіки є центральним завданням. Керівництву держави необхідно сформувати модель розвитку, яка буде спрямована на створення ефективного інструменту модернізації економіки і переходу її до конкурентостійкості типу. Створення висококонкурентоспроможних суб'єктів господарювання всередині країни може бути орієнтоване в подальшому на освоєння
зовнішніх ринків, що дозволить збільшити приплив в
країну коштів, які спрямовуються на розвиток локальних секторів економіки — створення нових робочих
місць і підвищення доходів населення. У свою чергу, завдяки зростанню доходів населення, збільшиться ємність
внутрішнього ринку, підвищиться стійкість національного бізнесу.
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THE PSYCHOLOGICAL COMPONENT OF FORMATION OF PERSONNEL POTENTIAL EMPLOYEES
FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті розглянуто питання щодо формування кадрового потенціалу працівників аграрного підприємства, враховуючи психологічний розвиток особистості та реалізацію її в професійній діяльності. Вивчені психологічні складові кадрового потенціалу працівників, впливаючи на які можна підвищити продуктивність роботи підприємства та досягти соціального ефекту. Досліджено вплив професійних компетенцій та мотивів на формування кадрового потенціалу працівників аграрного підприємства. Визначено
психологічні компоненти, на яких будується механізм розвитку кадрового потенціалу працівників аграрного підприємства.
In the article the issue of formation of personnel potential of workers of the agricultural enterprises, including
psychological personality development and implementation of a professional activity. Studied the psychological
components of human resource capacity of workers acting on that can increase the performance of the company
and to achieve social impact. The influence of professional competence and motives for the formation of skilled
potential workers in agricultural enterprises. Identified psychological components on which the mechanism of
human resource capacity of workers in agricultural enterprises.
Ключові слова: кадровий потенціал, психологічна складова, компетенції, мотивація, потреби, аграрне
підприємство.
Key words: human resources, psychological component, competence, motivation, need, agricultural company.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування кадрового потенціалу персоналу є перспективним напрямом розвитку аграрного підприємства та важливою задачею кадрового менеджменту, що вимагає використання сучасних механізмів, принципів, підходів управління персоналом. Кадровий потенціал працівників відіграє
значну роль у конкурентоспроможності підприємства, у
вирішенні різних виробничо-господарських, управлінських,
організаційних-економічних питань та задач. Відповідно
продуктивність роботи працівників аграрного підприємства
залежить від створення ефективної системи управління кадровим потенціалом із застосуванням психологічних механізмів для формування професійних компетенцій, навиків
і особистісного розвитку кожного працівника окремо.
Актуальність проблеми полягає в об'єктивній необхідності поглиблення наукових розробок щодо інструментарію управління кадровим потенціалом аграрного підприємства з урахуванням психологічних особливостей професійної діяльності працівників.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання щодо формування і використання кадрового
потенціалу персоналу знайшли своє відображення в наукових дослідженнях та працях таких вчених, як B.C. Васильченко, O.A. Грішнова, A.M. Гриненко, Д.П. Доманчук,
A.M. Ємельяненко, Л.П. Керб, М.Й. Малік, Л.І. Михайлова, Т.І. Олійник, В.В. Онікієнко, А.Г. Ткаченко, О.В. Ульянченко, АД. Чикуркова, О.Г. Шпикуляк та інші. Крім того,
науковими проблемами професійної самореалізації особистості займалися У. Бека, Е. Гіденс, М. Дуглас, М. Дуглас,
Н. Луман та інші. Однак вивченню питання щодо психологічної складової кадрового потенціалу працівників в аграрній
сфері для ефективного його формування, використання і
розвитку не приділили належної уваги.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕНЬ
Вивчити психологічні особливості формування кадрового потенціалу працівників аграрного підприємства.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідження процесу формування та використання кадрового потенціалу працівників аграрного підприємства та
побудова ефективної системи кадрового менеджменту неможливе без вивчення індивідуальних можливостей працівників, як основної складової професійного розвитку особистості. Науково доведено, що при цілепокладанні людина має певні уявлення про границі своїх можливостей (психологічних, емоційних, професійних тощо), відповідно до
яких обирає тільки ті цілі, які суб'єктивно сприймаються ним
як досяжні. Саме тому, для психології спосіб визначення
людиною границь своїх можливостей — актуальна наукова
проблема.
Основною складовою сфери можливостей особистості
належить потенціал, який використовується або може бути
використаний у професійній діяльності, тобто кадровий
потенціал працівника [4]. При цьому потрібно зауважити,
що суб'єктивна думка особистості стосовно своїх можливостей може не співпадати з її реальним кадровим потенціалом. Це пов'язано із психологічним сприйняттям людини наявного потенціалу у собі, який може бути усвідомлений та використаний.
При формуванні та розвитку кадрового потенціалу
працівників аграрного підприємства потрібно враховувати психологічну взаємодію особистості із соціумом в
процесі реалізації професійної діяльності, так як працівник направляє свою активність не тільки на реалізацію своїх можливостей, але і на адаптацію до соціальних вимог, досягнення бажаного соціального статусу
тощо [3].
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Психологічні складові кадрового потенціалу працівника залежать також від виду професійної діяльності, досвіду та наявних професійних компетенцій. Наприклад, менеджер або керівник структурного підрозділу може мати такі
якості як здатність до управлінської діяльності, комунікабельність, креативність мислення, ціленаправленість та інші.
Під компетенціями необхідно розуміти комбінацію із
здібностей та навиків, яка сприяє реалізації мотивів особистості, дозволяє досягати результатів на основі самостійних
дій у відповідності до вимог професії (посади). Тоді як професійні компетенції — це система особистісних якостей,
внутрішніх установок, схильностей, мотивів та цінностей,
яка формує внутрішню структуру самоорганізації дій.
До професійних компетенцій науковці включають знання організації та галузі, спеціальні та професійні знання, інтелектуальний потенціал, поведінські характеристики, мотиви
і розуміння цілей та задач. Результати емпіричних досліджень
показали, що мотиви, поведінські характеристики та інтелектуальний потенціал, як професійні компетенції, в сукупності
на успішність в роботі працівника впливають більш ніж на 50
% [1]. Тобто якісні параметри професійних компетенцій, які
входять до психологічної складової кадрового потенціалу,
формуються у взаємодії особистості і навколишнього середовища та розкривають границі можливостей працівника.
Таким чином, одним із основних чинників, що тісно пов'язаний з якісною характеристикою професійної діяльності
працівників, та який сприятиме розвитку кадрового потенціалу є мотивація.
Здатність особистості задовольнити існуючу потребу в
організмі при взаємодії із зовнішнім об'єктом, тобто трансформація потреб у зовнішню поведінку є мотивація. В основі мотивації лежить фізіологічний механізм людини, який
активує потребу і здатність задовольнити її. Не існує мотивації без потреби, але можливо зустріти потребу, яка не
стала мотивацією.
Саме тому, розуміння психологічного механізму мотивації працівників, дасть можливість аграрним підприємствам
більш ефективно використовувати та розвивати кадровий
потенціал. На основі вродженого і набутого індивідуального досвіду відбувається прогнозування не тільки предмету
задоволення потреб, але і вірогідність отримання бажаного. Дану оцінку працівник проводить, зіставляючи інформацію про засоби (знання, навики, енергетичні ресурси, час
тощо), які ймовірно необхідні для задоволення даної потреби в даних обставинах, з інформацією про засоби, якими
він реально володіє. Подібна оцінка може проходити як на
свідомому, так і на підсвідомому рівні, а її інтегральним результатом є емоція. Низька вірогідність задоволення потреби веде до виникнення негативних емоцій, які працівник старається мінімізувати, тобто ослабити, перервати, попередити. Зростання вірогідності задоволення в порівнянні з
раніше створеним прогнозом породжує позитивні емоції,
які активно максимізуються працівником з ціллю їх посилення, повторення, продовження.
В основі будь-якої емоції лежить актуалізована потреба; багатогранність емоцій свідчить про багаточисельність
потреб людини. Оскільки саме потреби і похідні від них —
мотиви, інтереси, переконання, прагнення, бажання,
ціннісні орієнтації тощо — представляють основу поведінки працівника, його цілі.
Якщо емоціям належить відповідальна роль в формуванні
мотивів, а емоції, в свою чергу, залежать від вірогідності задоволення цих потреб, то відкривається можливість ціленаправленого впливу на продуктивність роботи працівників за
допомогою емоцій. Турбота про формування гармонійної
особистості з перспективними професійними можливостями потребує задоволення, насамперед, домінуючих потреб
людини. Озброєність працівника можна досягти за рахунок
навчання, практичним оволодінням досвідом, освоєння норм
сучасної культури; заохочення, професійного розвитку тощо.
А. Маслоу вважав, що люди мотивовані для пошуку особистих цілей, і це робить їх життя значущим і усвідомленим. Його власні дослідження показують, що більшість людей шукає внутрішнє вдосконалення і ці побудження природно привели до реалізації особистісних потенціалів [2].
Концепція Маслоу — ієрархія потреб — налічує дві категорії мотивів людини: дефіцитарні мотиви, які задовольняють первинні потреби та мотиви росту (задоволення вторинних, похідних або вищих потреб). І саме мотиви росту
пов'язані зі прагненням актуалізувати потенціал працівника. Об'єктивні мотиви росту повинні збагатити і розширити
професійний досвід, навики чи вміння.
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З позитивної точки зору на природу людини, К. Роджерс
висунув гіпотезу про те, що вся поведінка вдохновляється і регулюється мотивом, який він назвав "тенденцією актуалізації".
Даний мотив являє собою "властиву організму тенденцію розвивати всі свої здібності, щоб зберігати і розвивати особистість"
[5]. Таким чином, важливим мотивом і в професійній діяльності
людини є актуалізація, тобто розвиватись, максимально виявляти кращі професійні якості особистості. Відповідно при відсутності значних зовнішніх обмеженнях чи впливах, тенденція актуалізації природно стане засобом вдосконалення внутрішнього потенціалу за професійним спрямуванням.
Таким чином, виходячи з вищезазначеного та враховуючи дослідження науковців гуманістичного підходу, можна констатувати, реалізація кадрового потенціалу працівників аграрного підприємства можлива за сприятливих умов
оточення і прагнення до самовдосконалення.
У будь-якому випадку, коли мова йде про розвиток кадрового потенціалу аграрних підприємств, то до психологічних компонентів структури потенціалу працівника, на думку автора, відносять ті потенційно "корисні" якості, які може
набути (вдосконалити, розвити) особистість за допомогою
різних розвиваючих (тренінгових, семінарських тощо) програм. Але при цьому необхідно враховувати основні три
психологічні компоненти, на яких будується механізм розвитку кадрового потенціалу працівників:
1. Розуміння індивідуально сформованої структури
потреб працівника — тобто його домінуючі потреби; його
озброєність розумними засобами (потенціалами) задоволення потреб; та його суб'єктивна оцінка вірогідності задоволення потреби.
2. Свідомість працівника зайнята засобами задоволення потреб, тому необхідно озброїти працівника знаннями
про дані засоби — тобто створити мотиваційний механізм
для успішного задоволення цінних побуджень працівника.
3. Оскільки трансформаторами структури потреб в мотиви є позитивні емоції, то необхідно озброїти працівника кваліфікацією — професіоналізм приносить людині радісне відчуття
повноцінності, почуття потрібності, причасності, тобто максимальна реалізація особистісного потенціалу в професійній діяльності приведе до матеріального або соціального результату.
ВИСНОВКИ
Таким чином, вивчення індивідуальних можливостей,
поведінських характеристик та потреб працівників дає змогу
побудувати ефективну систему кадрового менеджменту, де
використання кадрового потенціалу дозволить аграрному
підприємству бути конкурентоспроможнім на ринку. Отже,
формувати кадровий потенціал аграрного підприємства необхідно з урахуванням психологічних складових професійного росту працівників, які включають в себе: структуру
потреб кожного працівника, мотиваційний механізм реалізації домінуючих потреб та можливість актуалізації внутрішнього потенціалу особистості.
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THEORETICAL STUDY OF THE DOMINANT NATURE OF DOMESTIC PUBLIC DEBT

Досліджено теоретичну сутність поняття борг. На основі цього розглянуто підходи до трактування
державного боргу. Відзначено, що державний борг є об'єктом багатьох досліджень впродовж декількох
століть. Незважаючи на це відношення до розуміння державного боргу доволі неоднозначні та змінювались з плином часу. Класики економічної теорії негативно ставились до будь-яких державних запозичень. На відмінну від них прихильники кейнсіанства обгрунтовували необхідність державних запозичень задля підвищення сукупного попиту, що неодмінно призведе до зростання пропозиції та підвищення загального соціально-економічного розвитку. Вітчизняними науковцями також здійснено безліч досліджень проблем формування та управління державним внутрішнім боргом, однак і сьогодні існує ряд
невирішених завдань. Доведено, що на сьогодні існує безліч класифікаційних ознак державного боргу,
що, на думку автора, негативно вливає на можливість управління такою заборгованістю. Доцільно б було
такі підходи до класифікації державного внутрішнього боргу уніфікувати та прописати в актах юридичної сили.
The theoretical nature of concepts debt. On the basis of the basic approaches to the interpretation of the
national debt. It is noted that the national debt is the subject of much research over several centuries. Although
the ratio of public debt to understanding rather ambiguous and changing over time. Classical economic theory
negative attitude to any government borrowing. At different from their supporters Keynesianism justify the need
for government borrowing in order to increase aggregate demand, which will inevitably lead to increased supply
and increase the overall socio-economic development. National scientists also conducted many research problems
of formation and public domestic debt, but today there are a number of unresolved problems. It is proved that
today there are many classifications of public debt, which according to the author, negatively pours on the
ability to manage this debt. It is advisable to have had such approaches to the classification of domestic debt to
unify and to prescribe in regulations void.

Ключові слова: борг, державний борг, внутрішній державний борг, зовнішній державний борг, класифікаційні
ознаки державного боргу, облігації внутрішньої державної позики.
Key words: debt, government debt, domestic public debt, foreign debt, public debt classification criteria, government
bonds.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних економічних умовах практично кожна
розвинута держава стикається з дефіцитом фінансових
ресурсів, що може призвести до невиконання нею своїх
обов'язків. Макроекономічні дисбаланси невпинно загострюються проблемами, що виникають у сфері управління державним боргом, зокрема внутрішнім державним боргом. Відзначимо, що особливо їхній прояв спостерігаємо впродовж останніх років. Це насамперед
пов'язано з негативним сальдо торгового балансу, девальвацією національної грошової одиниці, зниженням
ділової активності підприємств, невиконання зобов'язань держави перед внутрішніми та зовнішніми кредиторами та ін. Такий стан речей вимагає окреслення нових прогресивних підходів у процесі дослідження механізму виникнення та зростання обсягу внутрішнього
державного боргу.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми, що пов'язані із формуванням та управлінням державним боргом ставали об'єктом досліджень
багатьох зарубіжних та вітчизняних науковців. Зокрема серед них чільне місце належить роботам: Р. Барро,
Дж. Б'юкенена, Д. Рікардо, А. Лернера, Р. Масгрейва,
Дж. Стігліца, А. Сміта, М. Фрідмана. В Україні це, зокрема: Барановський О.І., Бенч Л.Я. Вахненко Т.П., Козюк В.В., Корнєєв В.В., Опарін В.М., Федосов В.М. та ін.
У Росії проблемам державного боргу були присвячені роботи Алексеєнко М.М., Залшупіної А.С., Мігуліна П.П.,
Твердохлєбова Г.Ю., Головачова Д.Л.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження теоретичних основ
внутрішнього державного боргу.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відомо, що визначальним чинником ефективного
функціонування будь-якої управлінської системи є
знання об'єкту управління. Відтак, існує потреба у дослідженні етимології поняття борг. Воно походить з
німецької мови "bergen" і означає "берегти", "давати
пощаду", "давати строк для виплати" [1, с. 108]. В науковій літературі найбільш поширеними були наступні
визначення боргу:
— грошова сума, позичена на термін на визначених
умовах, яка підлягає обов'язковому поверненню [2, с.
170];
— грошова сума, взята у позику (на термін та на визначених умовах) [3, с. 166];
— зобов'язання, що виникає з отримання особою у
тимчасове користування грошей або інших речей, перед
іншою особою [4, с. 181];
— сума непогашеного фінансового зобов'язання [5,
с. 63].
Відповідно до методології GFSM 2001, борг — це
зобов'язання дебітора виплатити проценти та/або основну суму боргу кредитору в домовлений термін у майбутньому [6, с. 144]. Тобто передумовою виникнення
боргу є отримання певних кредитних зобов'язань на
заздалегідь визначених умовах та на обмежений строк
вказаний в умові кредитного договору. Щодо державного боргу, то йому притаманні певні специфічні характеристики, що обумовлені особливим статусом боржника.
Державний борг є достатньо суперечливим та неоднозначним інструментом фінансової політики держави, позаяк, з одного боку виступає методом мобілізації
фінансових ресурсів до бюджету, а з іншого — є фактором, що провокує підвищення цін та загострення фінансових і торговельних криз. Він є наслідком бюджетного
дефіциту, а отже виникає через брак у держави коштів,
необхідних для виконання її функцій.
На сьогодні зовнішні та внутрішні запозичення країни є головним економічно виправданим джерелом покриття бюджетних дефіцитів на противагу емісійному
методу. Найбільш поширеними причинами виникнення
бюджетних дефіцитів в сучасних умовах є постійне розширення соціально-економічних функцій держави,
мілітаризація країни та ведення війн. Як свідчить вітчизняний і зарубіжний досвід, саме підготовка і ведення
воєнних дій протягом тривалого часу були основним
чинником появи державних боргів у багатьох країн протягом ХХ ст. Для прикладу, обсяг державного боргу
США під час Другої світової війни зріс більше ніж у п'ять
разів, а з 1940 р. по 1988 р. — майже у 50 разів [ 7, с. 331].
Зростання державних запозичень на сучасному
етапі розвитку економіки досить часто спричинені веденням антициклічної політики держави, яка спрямована на нівелювання наслідків економічних спадів, що
супроводжуються сповільненням ділової активності,
скороченням податкових надходжень, зростанням безробіття і, як наслідок, збільшенням соціальних виплат
держави.
Ставлення науковців до боргу різнопланове. У 18 і
19 ст. більшість дослідників вважали борг негативним
явищем. Таким чином, з'ясувати сутність та причини
виникнення державного боргу намагалися представники різних наукових шкіл та напрямів. Представники класичної школи політичної економії такі, як А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. Міль, Ж.-Б. Сей критично ставилися до самого факту існування боргу, акцентуючи увагу на тому,
що останній вкрай негативно впливає на накопичення
капіталу та є причиною виникнення криз [8, с. 72].
А. Сміт наголошував, що зростання державного боргу
може призвести до банкрутства держави як позичальника [9, с. 859—860].
Томас Мальтус називав державний борг раковою
пухлиною, яка роздирає життя народу і його добробут.
Ж.Б. Сей порівнював державний борг із новою зброєю,
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страшнішою за порох, зброєю, якою держава повинна
користуватися лише у крайньому випадку.
Важливим етапом у еволюції державного боргу стало виникнення кейнсіанської теорії, яка довела необхідність державного регулювання економічних процесів. Згідно з теорією Дж.М. Кейнса витрати, які фінансуються через державні позики, сприяють розширенню
інвестицій та збільшують схильність до споживання. В
свою чергу, стимульований попит надає імпульс до розширення виробництва, що спричиняє подальше зростання сукупних споживчих витрат, тобто спрацьовує так
званий мультиплікаційний ефект [10, c. 217].
Сьогодні не виникає сумнівів у необхідності залучення позикових фінансових ресурсів на рівні держави, однак гостро стоять питання напрямів використання таких
коштів та ефективного управління ними. Так, професор
А.І. Крисоватий зазначає, що за рахунок запозичень варто фінансувати лише ті інвестиційні проекти, подальше
функціонування яких сприятиме стійкому зростанню
ВВП. Лише тоді на обслуговування й погашення позик
вилучатимуться додатково акумульовані за рахунок розширення податкової бази доходи бюджету, а отже, згодом не доведеться підвищувати податкове навантаження або мінімізувати видатки, підриваючи подальші можливості економічного зростання [11, c. 127].
Незважаючи на множинність наукових досліджень
сьогодні немає єдиного підходу до трактування сутності
поняття державний борг. В економічній енциклопедії:
"Державний борг — сума заборгованості держави кредиторам. Державний борг — це й заборгованість держави за кредитні операції; зобов'язання держави щодо
внутрішніх і зовнішніх позик, які залишаються після
відрахування погашеної їх частини; сума накопичених
за попередні роки дефіцитів державного бюджету мінус
його позитивне сальдо [12]. Ми ж не зовсім погоджуємось щодо відношення дефіцитів державного бюджету
до державного боргу, адже істотно невідомо за рахунок саме якого джерела вони були покриті. Можливо
такий дефіцит був покритий емісійним шляхом через
випуск додаткових грошових одиниць.
У фінансово-економічному словнику за редакцією
А.Г. Загороднього та Г.Л. Вознюк подано наступне визначення боргу: "Борг державний — загальна сума заборгованості держави внаслідок непогашення позик та
невиплати за ними процентів. Є способом тимчасового
залучення державою додаткових коштів для покриття
своїх витрат [5, с. 63]. В даному трактуванні упущено
перед ким саме виникає така заборгованість, а тому це
позбавляє можливості окреслити напрями його погашення. А тому однією із основних ознак державного
боргу є визначення кола його кредиторів, серед яких:
можуть бути як внутрішні перед яким формуватиметься внутрішній державний борг так і зовнішні кредитори, що відповідно формуватимуть зовнішню заборгованість держави.
Класифікацію державного боргу здійснюють більш
ніж за 17 класифікаційними ознаками, основними серед
яких є: період сплати (капітальний і поточний); визнання державою; забезпеченість фінансовими чи фізичними активами (чистий та ліквідний); сфера розміщення
позик (внутрішній та зовнішній); емітент державних
боргових зобов'язань (загальнодержавний та муніципальний); види кредитів; умови кредитування (з ринковими та пільговими відсотковими ставками); джерела
кредитування (державні, приватні та міжнародні організації); форма оплати державного боргу (повертається в грошовій та товарній формах); ринок розміщення
державних цінних паперів (первинний та вторинний). Як
уже зазначалось, за резидентністю кредитора державний борг поділяється на зовнішній та внутрішній. Під
зовнішнім боргом розуміють заборгованість держави
іноземним громадянам, фірмам, урядам та міжнародним
фінансовим організаціям. Внутрішній борг — це заборгованість держави домогосподарствам та фірмам даної
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країни. Державний внутрішній борг
Внутрішній державний борг
гарантується всім майном, що перебуває у загальнодержавній власності.
Значний зовнішній борг є вкрай
небезпечним явищем, оскільки на- Заборгованість за позиками,
Заборгованість перед
Заборгованість перед
кладає суттєвий фінансовий тягар на
одержаними з бюджетів
банківськими
іншими органами
"майбутні покоління" та призводить
різних рівнів та державних
установами
управління
до відпливу фінансових ресурсів з
фондів
держави в рахунок оплати відсотків
та основної суми боргу. Досить часЗаборгованість за
Заборгованість за
то зовнішні позики надаються на
Заборгованість за
позиками, одержаними
позиками, одержаними
умові внесення певних коректив в
позиками, одержаними з
від інших фінансових
економічну політику держави, що
від НБУ
державних фондів
установ
створює реальну загрозу її незалежності. На відміну від зовнішнього
Заборгованість за
Заборгованість за
боргу внутрішній не справляє суттєЗаборгованість за
позиками, одержаними з
позиками, одержаними
вого негативного впливу на економіпозиками, одержаними
бюджетів вищих рівнів
ку, оскільки не супроводжується
від інших банків
від не фінансових
відпливом капіталів за кордон та слудержавних підприємств
гує інструментом перерозподілу доЗаборгованість за
ходів всередині країни.
Заборгованість за
позиками, одержаними з
Зважаючи на дуалістичне трактупозиками, одержаними
бюджетів
нижчих
рівнів
вання державного боргу (як отримавід не фінансового
ної суми державного кредиту, взятої
приватного сектора
на певний термін і на певних умовах
та, як суми кредиту збільшеної на
Інша внутрішня
суму відсотків, нарахованих за коризаборгованість
стування кредитними ресурсами),
можна виділити первинний та непогашений державний борг. Окрім цього, розрізняють поточний борг,
Внутрішня заборгованість, не віднесена до інших категорій
термін платежу за яким уже настав
та капітальний борг, що поєднує заРис. 1. Схема внутрішнього державного боргу за типом кредитора
гальну грошову суму заборгованості,
Джерело:
складено автором на основі [15].
включаючи відсотки, яка має бути
сплачена у майбутньому.
За видами запозичень виділяємо:
За терміном дії боргових зобов'язань державний
— борг, що виник внаслідок отримання державою
борг можна класифікувати як короткостроковий (до фінансових ресурсів від міжнародних фінансових оргаодного року), середньостроковий (від одного до п'яти нізацій;
років) та довгостроковий (більше п'яти років).
— державні кредити отримані від іноземних країн;
Виділяють також прямий та гарантований держав— борг, сформований шляхом розміщення державний борг. Під прямим боргом розуміємо сукупність пря- них цінних паперів (облігації внутрішньої позики та обмих зобов'язань уряду як перед суб'єктами національ- лігації зовнішньої державної позики);
ної економіки так і перед зовнішнім сектором. Поняття
— іноземні кредити, отримані вітчизняними підприєгарантованого державного боргу закріплене законодав- мствами під гарантії уряду;
ством України та трактується як загальна сума борго— заборгованість, що виникла у результаті отриманвих зобов'язань суб'єктів господарювання — резидентів ня кредитів урядом від комерційних банків;
України щодо повернення отриманих та непогашених
— заборгованість уряду Національному банку України.
станом на звітну дату кредитів (позик), виконання яких
Ситуація внутрішнього боргу вважається більш спризабезпечено державними гарантіями [13]. Отже, гаран- ятливою, ніж боргу зовнішнього, оскільки за зростання
тований державний борг не є заборгованістю уряду, а зовнішнього боргу країна може потрапити не тільки в
тому, згідно прийнятої методології не враховується до економічну, а й у політичну залежність від країни-кремоменту, поки державні органи не вимушені розпочати дитора. Тому в розвинутих країнах парламенти встановвиплати з метою його погашення. Погоджуємося із Те- люють різні обмеження для зовнішніх запозичень уряду.
рещенко В.Л., що гарантований державний борг має До складу державного внутрішнього боргу України вхонеоднозначну природу: з одного боку, платежі щодо дять позики уряду й позики, здійснені за безумовною
його обслуговування здійснюються з власних ресурсів гарантією уряду для забезпечення фінансування загальпозичальників, а з іншого, у випадку їх неплатоспро- нодержавних потреб. Державний внутрішній борг Україможності, може мати місце додаткове фінансове наван- ни складається із заборгованості минулих років і забортаження на державний бюджет [14, c. 60].
гованості, що виникає знову за борговими зобов'язанняВащишин А. поділяє державний борг на облігацій- ми уряду. Структуру внутрішнього державного боргу за
ний та безоблігаційний. Облігаційні позики здійснюють- типом кредитора наведено на рисунку 1.
ся через випуск та продаж державних облігацій, а беВідзначимо, що функціонування внутрішнього ринзоблігаційні — оформляються угодою [7, c. 332].
ку державних цінних паперів в Україні має свої харакУкраїні притаманний поділ державного боргу ще на терні особливості, до яких відносять:
два типи — офіційний державний борг та невизнаний
— державні боргові цінні папери можуть бути риндержавою борг. Якщо перший оформлений державни- ковими та неринковими, іменними або на пред'явника;
ми угодами та підтверджений цінними паперами, то дру— законодавче регламентування специфіки випусгий — об'єднує фінансові зобов'язання держави перед ку, обігу та погашення державних боргових цінних пасуб'єктами економіки без документального оформлен- перів;
ня строків їх погашення, а саме: заборгованість із за— обіг документарних і без документарних (безробітної плати перед працівниками бюджетної сфери; бланкових) державних боргових цінних паперів;
невідшкодовані суми податку на додану вартість; нео— незначні обсяги емісії державних внутрішніх борплачені державні замовлення тощо.
гових цінних паперів;
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— обмеженість інструментів державних позик;
— низький рівень ліквідності державних боргових
паперів через відсутність довіри у потенційних інвесторів;
— обмеженість вторинного ринку боргових паперів.
Внутрішній ринок державних боргових цінних паперів України представлений облігаціями внутрішніх
державних позик різних років, казначейськими зобов'язаннями, облігаціями місцевих позик (останні відповідно до норм національного права не формують державний борг, що суперечить нормам міжнародного права, оскільки їх потрібно враховувати у складі державного боргу і досліджувати як складову внутрішнього
ринку боргових паперів держави).
ВИСНОВКИ
Теоретичний аналіз поняття та сутності державного внутрішнього боргу дав можливість зробити певні
висновки, що полягають у наступному:
— по-перше, незважаючи на те, що державний борг
в загалом та внутрішній державний борг як одна із основних його складових ставали об'єктом наукових розвідок багатьох економічних досліджень, сьогодні відсутні єдині підходи щодо трактування його змісту та
сутності;
— по-друге, отримання кредитних ресурсів державою з однієї сторони наповнено значним економічним
потенціалом, що дає можливість фінансувати стабільний соціально-економічний розвиток; з іншої надмірне
боргове навантаження виступає спричиняє загрози боргової безпеки держави. У випадку відсутності раціонального управління державною заборгованістю може наступити дефолт;
— по-третє, сьогодні існує безліч класифікаційних
ознак державного боргу, що на нашу думку, негативно
вливає на можливість управління такою заборгованістю.
Відтак, підходи до класифікації державного боргу та
внутрішнього боргу мають бути уніфіковані та єдині;
— по-четверте, світовий досвід показує, що зростання внутрішнього державного боргу є менш небезпечним,
а ніж зовнішнього. Однак, на жаль, через нерозвиненість
внутрішнього фондового ринку та недовіру до органів
державної влади в Україні переважають саме зовнішні
запозичення. Зважаючи на те, що такі запозичення
здійснюються в іноземній валюті в умовах значної девальвації національної грошової одиниці це може призвести до поглиблення боргової ями, в якій сьогодні
беззаперечно перебуває наша держава.
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У майбутніх дослідженнях основну увагу звернемо
на аналіз внутрішнього боргу як елементу соціальноекономічних відносин в державі.
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RESEARCH

Розглянуто методи прогнозування кон'юнктури ринку, охарактеризовано їх застосування в маркетингових
дослідженнях. Зазначено особливості основних методів прогнозування кон'юнктури ринку. Проаналізовано евристичні методи, економіко-статистичні та економіко-математичні, серед них виділено найбільш актуальні, які
використовуються в прогнозуванні ділової активності в сучасному бізнес-середовищі. Встановлено зв'язок між
видами маркетингових досліджень та методами прогнозування, які найбільш прийнятні для кожного з них.
Learning the methods of forecasting market conditions, described their use in marketing research. Described the basic
methods of forecasting market conditions.Analysis heuristic methods, economic statistics and economics mathematics,
selected the most urgent used in the forecasting business activity in today's business environment. Found connection between
the types of market research and forecasting method and selected the most appropriate for each other.
Ключові слова: кон'юнктура ринку, прогнозування, методи прогнозування кон'юнктури, маркетингове дослідження, ефективність прогнозування.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах подолання кризових явищ в економіці та розвитку підприємництва стає зрозумілим,
щоб досягти комерційного успіху, необхідно брати до
уваги всі елементи ринкової системи. Для цього широко використовуються різноманітні методики дослідження ринку, одним із головних завдань яких є вивчення
умов, за яких забезпечується найповніше задоволення
попиту населення в товарах і послугах будь-якого виду
та створюється підгрунтя для ефективного збуту виробленої продукції. Тому актуальним є питання вивчення
та прогнозування кон'юнктури ринку як невід'ємної
умови для прийняття відповідних ефективних управлінських рішень. Кон'юнктурні спостереження надають
змогу отримати об'єктивну інформацію про вітчизняних виробників та їх конкурентів, провести порівняння, правильно оцінити ситуацію на ринку та спрогнозувати її розвиток, а отже, одержати конкурентні переваги й тим самим знизити рівень ризику, знайти для себе
відповідний сегмент ринку і ринкову нішу, обрати правильний напрям диверсифікації, встановити оптимальний рівень цін на певні товари та послуги.
Аналіз і прогнозування можливих станів кон'юнктури товарного ринку, вистежування можливих наслідків змін в ринковій ситуації дають змогу обгрунтовано вибирати найефективніші маркетингову і виробничу стратегії, адаптовані до прогнозних станів ринкової
кон'юнктури та допомагати суб'єктам господарювання
брати участь у складних економічних процесах. Прогно-
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зування як науковий інструмент націлений на пошук оптимальних тенденцій розвитку підприємницьких структур в умовах постійної зміни факторів зовнішнього і
внутрішнього середовища, раціональних заходів щодо
підтримки стійкості їх економічної поведінки. Сфера
застосування методів прогнозування досить широка.
АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемі прогнозування економічної кон'юнктури
присвячені роботи таких вітчизняних і зарубіжних учених, як С.А. Айвазян, Т. Андерсон, Р. Акофф, В.Н. Афанасьев, Дж. Бокс, Д.Е. Бестенс, Р. Вальовіч, Г. Давидов
Р. Дженкинс, І.Н. Драгобитський, А.А. Емельянов, Г. Емерсон, І.В. Зайцевський, М. Кендел, А.Н. Колмогоров,
Ю.П. Лукашин, В.Л. Макаров, B.C. Мхитарян, Ю. Осипов, І.М. Петрушко, B.C. Пугачов, Р.Л. Раяцкас, Ф. Тейлор, А.Ф. Тельнов, Ст. Хойер, Е.М. Четиркин, Р. Шпіцнер та ін.
ПОСТАНОВКА ЦІЛЕЙ
Метою статті є дослідження особливостей застосування сучасної методології прогнозування кон'юнктури ринку при проведенні маркетингових досліджень.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Кон'юнктура (від лат. сonjunctus — зв'язок, поєднання) — сукупність взаємопов'язаних умов, обставин, що
створилася, стан речей, що може впливати на хід і ре-
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зування, періоду його впровадження,
рівня деталізації і наявності вихідної (базисної) інформації.
В економічній літературі представлено 3 основних групи методів, які використовуються при прогнозуванні кон'юнктури ринку. Загальна класифікація
методів прогнозування представлена в
таблиці 1 [3].
У світовій практиці розроблено декілька методів прогнозування, серед яких
найчастіше використовують метод екстраполяції, експертні оцінки, математичне моделювання, графічний аналіз.
Експертні методи, засновані на знаннях та інтуїції фахівців, широко застосовуються в прогнозних дослідженнях ринку, особливо для оцінювання місткості ринку, нових (модифікованих) товарів [3].
Всі експертні методи поділяються на 2 групи: індивідуальні та колективні (рис. 1).
Індивідуальні експертні методи — це застосування
оцінок експертів, які сформульовані особисто кожним
із них самостійно без впливу думок інших експертів. До
індивідуальних експертних методів належать: інтерв'ю
та анкетування.
Сутність методу інтерв'ю полягає в організації
співбесіди аналітика з експертом, в ході якої експерт дає
відповіді на запитання аналітика щодо факторів впливу
на досліджуваний об'єкт, очікуваних результатів господарювання, невикористаних резервів, шляхів виходу з
кризи, напрямів підвищення ефективності виробництва
тощо.
Метод анкетування (аналітичного експертного оцінювання) полягає в наданні експертом письмових відповідей на запитання анкети. Проте цей метод має певні
недоліки, зокрема експерт може не зрозуміти запитання анкети, проявити суб'єктивізм, небажання критикувати керівництво і залишати свою письмову відповідь
тощо.
Колективні експертні методи — це методи, які забезпечують формування єдиної спільної думки в результаті взаємодії залучених фахівців-експертів.
Одними з найпоширеніших методів колективного
експертного оцінювання є метод Дельфі і метод мозкової атаки. На відміну від методу Дельфі (критерієм якого є зіставлення відповідей експертів з опитування попереднього етапу і підготовкою їх нового варіанта) в
критичних ситуаціях за відсутності реальних, достатньо
очевидних варіантів розвитку процесів у перспективі,
використовують метод мозкової атаки. Цей метод дає
змогу отримати рішення у результаті колективної творчості фахівців під час засідання, що проводиться за певними правилами, і подальшого аналізу його результатів.
У проведенні маркетингових досліджень на практиці
метод експертних оцінок можна використовувати для
розробки середньо- та довгострокових прогнозів структури попиту на товари широкого вжитку; прогнозування вказаної структури на наступний рік; визначення груп
потенційних споживачів; а також для оцінки обсягу незадоволеного попиту за групами і видами товарів. Наприклад, метод експертної оцінки споживчої вартості
товару і ціни на нього — метод із групи нормативно-параметричних методів ціноутворення. Він базується на
результатах опитування чи результатах суджень колективу експертів про можливу цінність товару на ринку,
попиту на нього і висуванні пропозицій про його ціну.
Методи екстраполяції використовують за відносно
стабільного розвитку підприємства (чи окремих показників його діяльності) або за наявності сезонних чи циклічних коливань з чітко вираженим трендом. Під трендом (від англ. trend — напрям, тенденція) розуміють
тривалу тенденцію зміни економічних показників в економічному прогнозуванні. Якщо ж розвиток показників
фінансово-господарської діяльності підприємства у

Таблиця 1. Методи прогнозування кон'юнктури ринку
Групи методів
Евристичні
методи

Економікостатистичні
методи
Економікоматематичні
методи

Методи прогнозування ринку
Метод середніх оцінок по індивідуальним оцінкам експертів.
Метод оптимістичних, песимістичних та ймовірних думок експертів.
Метод комісії.
Метод Дельфі.
Метод «мозкового штурму».
Метод розробки сценарію і т.д.
Метод екстраполяції.
Факторні моделі: однофакторні; багатофакторні.
Дескриптивний метод.
Адаптивний і т.д.
Нейронні мережі.
Імітаційні моделі

зультат справи, процес (наприклад, кон'юнктура ринку, політична кон'юнктура, міжнародна кон'юнктура).
Уперше термін "кон'юнктура" використав у літературі в
середині ХІХ століття Ф. Лассаль, який визначав її як
"...ланцюг, який всі існуючі, невідомі обставини пов'язує між собою..." [5]. То була перша спроба економістів
визначити й пояснити вплив різноманітних факторів на
ринок та на підприємства, що функціонують на цьому
ринку. В сучасному розумінні кон'юнктура ринку — це
сукупність умов, при яких у цей момент протікає
діяльність на ринку. Вона характеризується певним
співвідношенням попиту та пропозиції на товари даного виду, а також рівнем і співвідношенням цін.
Ефективна діяльність підприємств в умовах ринкової економіки значною мірою залежить від того, наскільки достовірно вони передбачають подальшу і найближчу перспективу свого розвитку, тобто від прогнозування.
Прогнозування — складний процес, що має комплексний характер. Воно є необхідним не стільки для
того, щоб оцінити перспективну організацію на ринку,
а для того, щоб впливати на неї [6].
Класифікація прогнозів може будуватися залежно
від різних критеріїв і ознак, цілей, завдань, об'єктів прогнозування і методів його організації. До найважливіших з них належать: масштаб прогнозування, час і характер вирішуваних проблем, характер об'єкта, функція прогнозу.
Основна мета прогнозу — визначити тенденції факторів, які впливають на кон'юнктуру ринку. Їх
ймовірність повинна бути достатньо високою і відповідати ресурсам підприємств. Прогнозування діяльності
підприємств — це оцінювання перспективи їх розвитку
на основі аналізу кон'юнктури ринку, зміни ринкових
умов у минулому і майбутньому.
Статистичний і динамічний аналізи кон'юнктури
ринку, прогнозування кон'юнктури і зміни пріоритетів
споживача необхідні для можливої корекції виробничих показників, формування гнучких форм організації
і управління виробництвом.
Істотно зростає роль методології прогнозування,
яка дає можливість дослідження різних альтернативних
шляхів розвитку існуючих економічних процесів.
Кон'юнктурні дослідження дозволяють управляти
майбутніми змінами і передбачати, яким чином будуть
формуватися та складатися події на ринку. Модель факторів прогнозу ринку передбачає:
— прогноз товарної пропозиції;
— прогноз товарно-грошового ринку;
— прогноз соціально-демографічних факторів;
— прогноз розвитку інфраструктури ринку;
— прогноз фінансової діяльності ринку;
— прогноз попиту;
— прогноз цін;
— прогноз інвестицій у ринкову сферу;
— прогноз чисельності та складу ринкових підприємств [4].
Сьогодні відомі понад 150 методів прогнозування.
Вибір методу прогнозування залежить від мети прогно-
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показника xt від теоретичних значень, що описуються
прямою, повинна бути мінімальною:

Методи експертних оцінок

m

2

f (a, b) : ∑ ( xt − (a + bt )) → min
t =1

(3),

де m — сукупність періодів аналізованого ряду динаміки.
На основі математичних перетворень отримаємо
алгоритми розрахунку параметрів а та b [7]:
Індивідуальні
методи
1. Інтерв’ю.
2. Анкетування

Колективні
методи
1. Метод комісій.
2. Метод Дельфі

Рис. 1. Методи експертних оцінок

попередніх періодах характеризується значною нестабільністю і суттєвим коливанням фінансових показників,
то їх екстраполяція на майбутні періоди буде неможливою, а отже, недоцільним є використання відповідних
методів.
Можна виокремити три основні групи методів прогнозування за допомогою екстраполяції:
— методи визначення середніх величин;
— екстраполяція тренду;
— експоненціальне згладжування.
Методи визначення середніх величин. Прогнозні
показники досить часто розраховуються як середнє значення відповідних показників у попередніх періодах.
Середні величини обчислюються здебільшого за алгоритмом середньої арифметичної простої чи середньої
арифметичної зваженої. Найпоширенішим у процесі
прогнозування є метод визначення ковзної середньої,
за використання якого прогнозні показники розраховуються як середні величини відповідних показників за
n попередніх періодів (а не з використанням усіх значень аналізованого ряду динаміки). Кожні наступні прогнозні показники розраховуються на основі значень,
одержаних у 3, 4, ... n попередніх періодах заміною значень найвіддаленіших періодів на нові.
У разі, якщо ковзна середня (Кс) обчислюється як
середня арифметична проста, то можна використати
такий алгоритм її розрахунку:

Кс =

1 t
∑ xi
t n =t − n +1

(1),

де: t — границя числового ряду (наприклад, порядковий номер останнього звітного періоду);
n — досліджуваний інтервал ряду динаміки;
хі — значення досліджуваного показника в і-му періоді [7].
Під екстраполяцією тренду розуміють продовження виявленої в процесі аналізу тенденції за межі побудованого на основі емпіричних даних ряду динаміки.
Передумовою використання цього методу прогнозування є сталість чинників, що формують виявлений тренд,
а принциповим моментом — виявлення тренду, характерного для досліджуваного ряду динаміки. В теорії і
практиці зустрічаються різні способи розрахунку тренду. Одним з них є метод найменшого квадратичного
відхилення. Якщо спостерігається більш-менш стійка
лінійна залежність значення досліджуваного показника (х) від часового інтервалу (t), то для виявлення тренду доцільно побудувати пряму, яка описується лінійною
регресією:
xt = a + bt
(2).
Параметри а та b трендового рівняння підбираються таким чином, що фактична сума квадратів відхилень
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m

m

12∑ txt − 6(m + 1)∑ xt
b=

t =1

t =1

m(m 2 − 1)

(4),

1 m
m +1
∑ xt − b 2
m t =1

(5).
Експоненціальне згладжування є одним з методів
короткострокового кон'юнктурного прогнозування,
який базується на аналізі ряду динаміки. Розрізняють
експоненціальне згладжування першого та вищого порядків. Згідно з цим методом прогнозні показники на
плановий період розраховуються з використанням прогнозних і фактичних даних звітного (попереднього) періоду. При застосуванні методології експоненціального згладжування першого порядку рекомендується використовувати такий алгоритм:
(6),
Pt +1 = Pt + a( Ft − Pt )
де Pt+1 — прогнозне значення показника в плановому періоді t + 1;
Pt — прогнозне значення показника на період t (розраховане в періоді t — 1);
Ft — фактичне значення прогнозованого показника
в періоді t; a — фактор згладжування.
Важливу роль у прогнозних розрахунках відіграє
так званий фактор згладжування (a), який характеризує рівень впливу даних попередніх періодів на прогнозний показник. Значення цього фактору може перебувати в межах від 0 до 1. Чим меншим є a, тим більший
вплив на прогнозне значення мають дані попередніх періодів і тим більше згладжуються в ході прогнозування
стохастичні коливання. Навпаки, чим більше a прямує
до 1, тим меншим є вплив попередніх періодів на процес
експоненціального згладжування. В процесі кон'юнктурного прогнозування на підприємствах західноєвропейських країн значення фактору a здебільшого приймається на рівні від 0,1 до 0,3 [8]. Рекомендований алгоритм розрахунку має такий вигляд:
a=

1
1+ k

(7),
де k — кількість попередніх періодів, дані яких враховуються при визначенні прогнозного значення.
Методи екстраполяції можуть бути використані у
проведені кількісних маркетингових досліджень (опитування, спостереження, аналіз статистичних даних).
Наприклад, при визначенні сезонності, як відомо, зміна
пір року і поведінка людей завжди повторюється з року
в рік, тому можна екстраполювати індекси сезонності з
попереднього року на наступний.
Коли про прогнозоване явище чи його динаміку мало
що відомо, оцінка перспектив його розвитку може бути
здійснена методом аналогій.
Під аналогією розуміється перенесення знань про
один предмет або явище на інший предмет або явище.
Цей метод прогнозування відверто переоцінений. Він
застосовується у випадку, коли базисної маркетингової інформації нема, а часу на застосування якого-небудь більш точного методу прогнозування недостатньо.
Найчастіше таке перенесення робиться в територіальному аспекті.
Серйозним недоліком у розробці методів прогнозування є майже повна відсутність порівняння ефективності використання різноманітних методів у практиці, відсутність точних вказівок для визначення
об'єктів, найдоцільнішого застосування тих чи інших
методів.
α=
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Основним методом прогнозування, які належать до
економіко-математичних методів, є: нейронні мережі,
імітаційне моделювання (метод сценаріїв), теорія катастроф. Найсучаснішим і найперспективнішим методом,
який дає змогу будувати реальні прогнози при великому обсязі швидко змінюваної і нечітко заданої інформації, є використання нейронних мереж. Вони є безліччю
об'єктів (нейронів) з великою кількістю зв'язків між
ними.
Нейромережні технології надають сьогодні широкі
можливості для вирішення завдань прогнозування, обробки сигналів і розпізнавання образів. Порівняно з
традиційними методами математичної статистики ці технології забезпечують досить високу якість рішень при
менших витратах. Вони дають змогу виявляти нелінійні
закономірності в неоднорідних даних, дають гарні результати при великій кількості вхідних параметрів і забезпечують адекватні рішення при відносно невеликих
обсягах даних. Зараз уже накопичено багатий досвід
успішного застосування нейронних мереж на практиці.
За кількістю реальних лідирують системи інтелектуального аналізу даних у бізнесі та в управлінні процесами
[2].
Інтелектуальний аналіз даних (далі ІАД), або data
mining, — це процес виявлення значущих кореляцій,
зразків і тенденцій у великих обсягах даних. Враховуючи високі темпи зростання обсягів, накопичених у сучасних базах даних інформації, роль ІАД важко переоцінити. На думку фахівців, найближчими роками ІАД
увійде до десятки найважливіших інформаційних технологій. Останнім часом у найбільших зарубіжних
фірмах почалося активне впровадження технології ІАД.
Її активно використовують такі великі корпорації, як
American Express, Lockheed і багато ін. [1].
Особливо широко методи ІАД застосовуються в
бізнес-процесах аналітиками і керівниками компаній.
Для цих категорій користувачів розробляються інструментальні засоби високого рівня, які дають змогу розв'язувати досить складні практичні завдання без спеціальної математичної підготовки.
Актуальність використання ІАД у вітчизняній економіці пов'язана з жорсткою конкуренцією, яка виникла унаслідок переходу від "ринку продавця" до "ринку
покупця". У цих умовах особливо важлива якість і обгрунтованість рішень, що приймають, яка вимагає суворого кількісного аналізу наявних даних. Для складання
стратегічного плану необхідна робота з великими обсягами інформації, потрібно постійно оперативно
відстежувати динаміку ринку, а це практично неможливо без автоматизації аналітичної діяльності.
Прогнозування є одним із найпоширеніших завдань
ІАД. Зокрема при стратегічному плануванні і складанні
бюджету необхідно прогнозувати багато параметрів з
урахуванням численних взаємозв'язаних чинників —
сезонних, регіональних, загальноекономічних і т.д.
Для застосування методів нейронних мереж у процесі інформаційного аналізу даних у бізнес-процесах
розроблено ряд інструментальних засобів високого
рівня. До них належать, у першу чергу, системи 4
Thought (Cognos) і SENN Sales (Siemens Nixdorf).
Проводити ІАД в бізнес-процесах найзручніше за
допомогою пакета NeuralWorks Predict, інтегрованого
з MS EXCEL. Порівняно з 4 Thought (Cognos) і SENN
Sales цей пакет надає ширші можливості вибору і налаштування мережі, проте робота з ним вимагає від користувача глибшого знання теорії нейронних мереж.
За останні декілька років застосування зарубіжними фірмами методу нейроаналітики довели свою
здатність успішно вирішувати складні практичні завдання. Зараз відбувається інтеграція цих засобів у складні
системи управління й аналізу.
Найчастіше вирішуваними завданнями за допомогою нейроаналітики є прогнозування попиту на продукцію, вибір маркетингової стратегії, розрахунок окуп-
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ності капіталовкладень, аналіз ефективності і прогноз
продажів по регіонах, обгрунтування й оптимізація
цінової стратегії, аналіз ефективності роботи персоналу і розробка кадрової стратегії, формування стратегій
пошуку клієнтів і відбору постачальників, оцінки реакції
клієнтів на випуск нових марок продукції, складання
програми обліку потреб замовника, прогнози реакції
конкурентів на ту чи іншу цінову політику й використання результатів для розробки ігрових моделей конкуренції тощо.
Отже, вивчення та прогнозування кон'юнктури товарного ринку — це вивчення стану ринку, що формується певними факторами і виражається в конкретних показниках. Оскільки при різних обставинах один і
той самий фактор може впливати по-різному, тому при
аналізі і прогнозуванні діяльності підприємства особливе місце повинно бути надане векторному напряму
впливу кожного з них.
ВИСНОВКИ
Найважливішим критерієм ефективності прогнозування та показником його надійності слугує практика.
Саме цим і пояснюється важлива вимога методології
прогнозування — перевірка надійності і точності прогнозу. Таким чином, ефективність прогнозування ринку — це перевірка кількості та частки прогнозів, які виправдали себе, тобто збулися, а також рівня відхилення прогнозу від фактичних характеристик. Можливість
використання методів аналізу та прогнозування кон'юнктури в проведенні маркетингових досліджень дозволяє отримати необхідну базу інформації для вирішення ряду управлінських завдань та формування стратегії
розвитку господарського об'єкта з урахуванням всіх
можливих подій в перспективі.
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