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ВСТУП
Завдання статті полягає у визначенні основних аспек�

тів для переходу від централізованої економіки до еконо�
міки знань, яка може бути результатом інноваційного
оновлення основних фондів та зелених технологій, які бу�
дуть направляться до позитивних організаційних перетво�
рень протягом тривалого часу.

Інтенсивність виробничих процесів у сучасному світі
значно загострила екологічні проблеми. Антропогенне на�
вантаження на навколишнє природне в ряді напрямів зро�
стає і наближається до критичної межі, за якою неминуче
порушується нормальний колообіг речовин у природі. Вва�
жається, що тільки на інноваційному шляху можливо гар�
монізувати відносини між людиною та природою. Науко�
во�технічні досягнення дозволяють зменшити використан�
ня невідповідних ресурсів та шкідливі викиди за рахунок
раціоналізації структури виробництва, споживання, а та�
кож поширення ресурсозберігаючих технологій. Ці про�
блеми є особливо актуальними з огляду на прийняття
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ІННОВАЦІЇ — ОСНОВНА ДІЮЧА СИЛА
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INNOVATION — THE MAIN AGENT SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS FOR THE NATURAL
ENVIRONMENT

У статті авторами виконано аналіз інноваційного розвитку соціально=економічних суб'єктів господа=

рювання та їх впливу на екологічну рівновагу між людиною і природою в Україні, а також впливу іннова=

ційних процесів на соціальну стабільність українського суспільства. Зазначено, що економічні інновації

визначають позитивні зміни в фінансовій, платіжній, бухгалтерській, загальній сфері діяльності. Еко=

логічні інновації — зміни в техніці, організаційній структурі та управлінні підприємством, які зменшу=

ють або запобігають негативному впливу виробництва на навколишнє середовище, включаючи зелені

інвестиції.

Innovation investigated from the standpoint of science and technology in Ukraine and competitiveness of

products based energy saving and green technologies.

A fragment of the work plan of accounts of expenditure on innovation. Proved downward trend performance

on the implementation of innovation in environmental and economic development in Ukraine. The reasons of

absence in Ukraine dynamical development of own production. Found stages of innovation, especially in the

regions of Ukraine.

The study based on the analysis of different models of innovation development depending on the scientific

and technological capabilities and specific problems are to society.

Ключові слова: інновації, науково�технічний прогрес, збереження природного середовища, розвиток влас�
ного виробництва, суспільство.

Key words: innovation, technological progress, preservation of the environment, development of domestic
production and society.

світовим співтовариством концепції сталого розвитку у
ХХІ ст., яка передбачає стабільну екологічну рівновагу між
людиною і природою.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Основною метою пропонованої статті є дослідження

інновацій з розвитку науково�технічного прогресу в Ук�
раїні та в забезпеченні конкурентоспроможності про�
дукції з урахуванням енергозберігаючих і зелених техно�
логій.

Дослідження, вивчення та огляд цінностей на практиці
впроваджених інновацій у виробничих процесах підпри�
ємств, що діють в Україні. На наш погляд, доцільним буде
подання інструментарію з визначення ефективності інно�
вацій, які розглядаються.

Об'єктом дослідження нашого матеріалу є процес фор�
мування системи інновацій, що направлені на розвиток
вітчизняних товаровиробників та збереження довкілля від
впливу забруднюючих технологічних процесів.
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Предметом дослідження є інновації, що представля�
ють основу діючої сили науково�технічного прогресу та
прогресу для збереження природного середовища.

У своїй статті будемо орієнтуватись на різні моделі
інноваційного розвитку залежно від стану науково�техні�
чного потенціалу і конкретних проблем, що стають перед
суспільством.

Для покращення усвідомлення ролі інновацій у жит�
тєдіяльності нашого суспільства будемо приводити при�
клади створених та впроваджених інновацій з розвитку
науки і техніки промисловості України.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Виходячи із територіальної, галузевої та структурної

неоднорідності науково�технічного потенціалу України, на
етапі становлення ринкових відносин можна викорис�
товувати різні моделі інноваційного розвитку [5], а саме:
1) "активної дифузії інновацій", яка характеризується
взаємодією уряду з науковими установами, вузами,
підприємствами і організаціями. Головне завдання науки
— розробка нових засобів застосування існуючих вітчиз�
няних і зарубіжних технологій;

2) "державної підтримки інноваційних форм", що орі�
єнтована на державну підтримку будь�яких національних
інноваційних структур у виході з наукоємною продукцією
на світовий ринок;

3) "локального інноваційного середовища" на зразок
"наукових парків", "технополюсів", а в Україні — "терито�
ріальних наукових центрів", що характеризується концен�
трацією на певній території наукового, освітнього, вироб�
ничого, фінансового потенціалів, об'єднаних єдиним про�
цесом технологічного розвитку;

4) "міжгалузевих наукових технічних комплексів"
(МНТК), яка може стати інноваційною системою за умо�
ви генерації всіх характеристик для моделі "локальне інно�
ваційне середовище", факторів МНТК, що діють в Україні,
мають значний науковий виробничий потенціал;

5) Модель СНД, заснована на науково�технічному
співробітництві між державами, підприємствами та орга�
нізаціями європейських країн за спільними програмами,
комерційними замовленнями на науково�технічну продук�
цію, взаємовигідний обмін науково�технічною інформа�
цією;

6) "світового співробітництва", орієнтована на актив�
ну участь України у міжнародному науково�технічному
співробітництві і широкому обміні науковими результата�
ми і новими технологіями.

У нашому випадку щодо цього дослідження більше
прийнятна перша модель інноваційного розвитку.

Оскільки інноваційна тематика є для нас актуаль�
ною, ми уважно, ознайомилися з останнім публікація�
ми [2; 4; 5; 9] і маємо констатувати: інноваційні перспек�
тиви України, як і раніше (зазначають П.Т. Бубенко та
В.А. Гусєв у своїй публікації "Продовжуємо заговорю�
вати інноваційний розвиток", що опублікована у науко�
вому журналі "Економіка України" у №7 (656) за 2016
рік, с. 82—92) залишаються доволі туманними. Далі вони
пояснюють причини цього неприємного факту. По�пер�
ше, констатуємо, що практично всю вербальну та епісто�
лярну активність на інноваційному полі (особливо в еко�
логії) демонструють виключно люди науки й ті, кого
прийнято називати експертами (найчастіше це ті ж
вчені), які в численних статтях і доповідях закликають
державу і бізнес перейти на інноваційні рейки. Проте їх
представники ніби не чують цих закликів, мовчать і в
дискусіях участі не беруть.

По�друге, більшість фахівців, які досліджують іннова�
ційну тематику, зазвичай правильно й обгрунтовано вка�
зують на проблеми і бар'єри, що перешкоджають іннова�
ційному розвитку економіки, та ілюструють це за допо�
могою переконливої статистики [9] та експертних суд�
жень. Але як тільки справа доходить до з'ясування при�
чин, що викликають ці проблеми і створюють певні бар'є�
ри, то переконливість і обгрунтованість суджень кудись
зникають, а сформульовані положення та висновки вик�
ликають чимале здивування.

Головними причинам невдач інноваційних починань
найчастіше називають:

1) низький рівень фінансування наукової та іннова�
ційної сфер;

2) фрагментарність, неузгодженість існуючих іннова�
ційних законів, стратегій і програм і різного рівня і / або
їх невиконання;

3) відсутність повноважного органу державної влади,
відповідального за інноваційний розвиток економіки;

4) недосконалість інститутів інноваційної інфра�
структури;

5) недосконалість або навіть відсутність бухгалтерсь�
кого обліку (особливо в екології); зазвичай владі пропо�
нується один і той самий перелік рекомендацій: збільшити
фінансування, вдосконалити діючи та прийняти нові за�
кони і програми, створити новий повноважний державний
орган та прискорити створення інноваційної інфраструк�
тури — різноманітних парків, технополісів і венчурних
фондів.

Зауважимо, що такого роду висновки та рекомендації
залишаються незмінними вже багато років. Україна про�
довжує займати останні місця в різних інноваційних рей�
тингах, більшість наукомістких виробництв деградують,
малий технологічний бізнес не відіграє ніякої ролі в ре�
альному еколого�економічному житті. Виникає питання.
Чому в інноваційних дискусіях не бере участь великий
бізнес? Швидше за все, тому, що для нього цієї проблеми
(до переходу до інноваційних координат розвитку) взагалі
не існує ( про що стверджують у вже згаданій публікації
П.Т. Бубенка і В.А. Гусєва) взагалі не існує, оскільки цей
бізнес звертається до науки і нових технологій тільки тоді,
коли цього не можна не робити, тобто коли конкуренти
випереджають і падає прибутковість. Сама по собі "любов
до інновацій" є протиприродною для бізнесу, оскільки це
пов'язано з підвищеними витратами. У великому ж бізнесі
нашої країни конкуренції між виробниками практично
немає, а є конкуренція за близькість до влади і державних
ресурсів. Перемагати за такої "конкуренції" і за рахунок
цього забезпечувати прибутковість свого бізнесу цілком
можливо і без інновацій у класичному їх розумінні. Тут
будуть більш доречними "інновації" в корупційні схеми і в
схеми вибіркового правозастосування, що теж є елемен�
том корупції. Створене в країні непрозоре бізнес�середо�
вище є цілком звичним і навіть комфортним для лідерів ук�
раїнського бізнесу, що дозволяє їм досить успішно функ�
ціонувати, не обтяжуючи себе якими�небудь нововведен�
нями.

Наші дослідження бухгалтерського екологічного об�
ліку спільно зі студентами при виконанні випускних дип�
ломних робіт (Андрущенко П.Г. та інші) у вузах м. Полта�
ви показали, що деякі підприємства Полтавщини питан�
нями збереження довкілля та інноваціями в екології не зай�
маються належним чином, або зовсім не займаються про�
блемами екології. У цій статті ми пропонуємо здійснюва�
ти облік витрат на інновації відповідно робочого плану ра�
хунків, який показано у таблиці [4, с. 27].

Витрати на інновації не є абсолютно новим об'єктом
бухгалтерського відображення, разом з тим вони є об'єк�
том управління і виступають одним з ключових показників
у процесі прийняття управлінських рішень, пов'язаних із
підвищенням ефективності фінансово�господарської
діяльності підприємств.

Інформаційна система бухгалтерського обліку здатна
надавати дані про витрати у різних розрізах, у тому числі
відображувати структуру витрат, які беруть участь у про�
цесах створення нової продукції та технологічного онов�
лення виробництва. Моделювання інформаційних систем
обліку, що використовуються суб'єктами господарюван�
ня, дає змогу провести таку модифікацію без значних вит�
рат часу і праці. При цьому сучасне програмне забезпе�
чення створює можливість для формування необхідної
інформації та отримання додаткових аналітичних показ�
ників для відносного порівняння обсягів понесених вит�
рат із запланованими і виявлення резервів для їх знижен�
ня.

Відповідно до цього можна зробити висновок:
1) існуюча практика обліку та контролю не дає змоги

повною мірою сформувати необхідну інформацію про про�
цеси, що відбуваються у межах інноваційної діяльності. Ча�
стково це пов'язано з тим, що інноваційна діяльність ще
не стала очевидним об'єктом господарського обліку, а вит�
рати, що виникають протягом інноваційного процесу, ще
не знайшли належного відображення у системі бухгал�
терського обліку;
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2) доцільним, на нашу думку, є створення єдиної ме�
тодики обліку витрат на інновації, яка сприятиме забез�
печенню достовірної інформації, підвищенню її аналітич�
ності, а також виявленню резервів для зменшення витрат.
При цьому автоматизація обліку витрат на інновації дасть
можливість без значного збільшення трудомісткості об�
лікових робіт підвищити їх оперативність;

3) однією із причин неефективного обліку витрат на
інновації слід називати людський фактор, під яким розу�
міють кваліфікаційний, професійний рівень облікових пра�
цівників, їх відношення до справи, зацікавленість адекват�
но відображувати господарські операції в облікових регі�
страх, аналізувати цифри та на їх основі робити аргумен�
товані висновки і передавати корисну інформацію мене�

джерам для ефективного управління господарськими про�
цесами, у тому числі й пов'язаними з інноваційною діяль�
ністю.

У загальному вигляді інноваційний процес можна
представити так [2]:

ІПр = ФД — ПД — Р — Пр — Б — ОС — ПВ — М — Зб (1),
де: ФД — фундаментальні (теоретичні дослідження);
ПД — прикладні дослідження;
Р — розробка;
Пр — проектування;
Б — будівництво;
ОС — освоєння;
М — маркетинг;
Зб — збут.

Синтетичні рахунки Субрахунки першого 
порядку Субрахунки другого порядку Субрахунки третього порядку 

код назва код назва код назва код назва
КЛАС 1. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

15 Капітальні 
інвестиції 

152 Придбання 
(створення) основних 
засобів 

152Х За видами нових 
та/або значно 
вдосконалених 
основних засобів 

 

154 Придбання 
(створення) 
нематеріальних 
активів 

154Х За видами нових 
та/або значно 
вдосконалених 
нематеріальних 
активів 

 

КЛАС 2. ЗАПАСИ 
23 Виробництво  233 Виробництво 

інноваційної продукції 
233Х За видами 

інноваційної 
продукції 

 

КЛАС 3. РОЗРАХУНКИ ТА ІНШІ АКТИВИ 
39 Витрати майбутніх 

періодів 
391 Витрати на підготовку 

й освоєння нових 
видів продукції та 
виробництва 

3911 Витрати на 
підготовку й 
освоєння нової 
продукції 

3911Х За видами нової 
продукції 

3912 Витрати на освоєння 
нового виробництва, 
цехів та агрегатів 
(пускові витрати) 

3912Х За видами нового 
виробництва, цехів та 
агрегатів 

3913 Витрати на підготовчі 
роботи у видобувних 
галузях 

3913Х За видами робіт

КЛАС 9. ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ 
91 Загальновиробничі 

витрати 
911 Витрати 

некапітального 
характеру, пов’язані з 
удосконалення 
технології та 
організації 
виробництва 

911Х За видами 
виробничих 
структурних 
підрозділів 

 

912 Витрати 
некапітального 
характеру, пов’язані з 
забезпеченням якості 
продукції 

912Х За видами 
виробничих 
структурних 
підрозділів 

  

913 Витрати, пов’язані з 
винахідництвом та 
раціоналізацією 

913Х За видами 
виробничих 
структурних 
підрозділів 

 

94 Інші витрати 
операційної 
діяльності 

941 Витрати на 
дослідження і 
розробки 

9411 Витрати на 
дослідження 

94111 Витрати на 
фундаментальні 
наукові дослідження 

94112 Витрати на прикладі 
наукові дослідження 

9412 Витрати на розробки 94121 Витрати на 
розроблення 
проектної та технічної 
документації 

94122 Витрати на 
розроблення та 
виготовлення 
лабораторного 
устаткування 

94123 Витрати на 
виготовлення та 
випробування 
дослідного зразку 

94124 Інші витрати

Таблиця 1. Запропонований фрагмент робочого плану рахунків з обліку витрат на інновації
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Знаючи формулу (1) можна побудувати алгоритм інно�
ваційного процесу у виробничих процесах.

Представимо наші дослідження щодо впровадження
інновацій на підприємствах України.

Як бачимо із таблиці 2 найменша кількість підприємств,
що впроваджувала інновації, зафіксована у 2010 та 2014
році, а це говорить, про те, що підприємства України не
спішать впроваджувати інновації, а відповідно це "гальмує"
розвиток економіки та за цими показниками погіршуєть�
ся рівень екологічної безпеки. Відповідно до цієї таблиці у
таблиці 3 представимо загальний обсяг інноваційних вит�
рат у промисловості.

Відповідно таблиці 3 найбільший обсяг витрат (8051,8
млн грн.) зафіксовано на придбання нових машин та об�
ладнання у 2012 році, проте у наступних роках витрат на
придбання новітніх машин з програмним забезпеченням
та еконебезпечного устаткування, очисних пристроїв було
зменшено, а відповідно в Україні діяли еконебезпечні тех�
нології , що сприяло збільшенню еколого�економічним
збитком довкіллю.

Адже не дивлячись на економічні негаразди, в Україні
впроваджуються вагомі інновації. Так, під рубрикою "Еко�
номіка" в газеті "Україна молода", №167 (1560) за 28 груд�
ня 2016 року зазначено, що у Кривому Розі на гірничо�ме�
талургійному комплексі України, яким керує генеральний
директор індієць Парамжит Калон, впроваджено в 2014 році
власну діючу систему автоматизованого екологічного мон�
іторингу з трьома постами спостереження, а дані щоденно
відображаються на великому екрані на території міста Кри�
вий Ріг. Модуль "Екомоніторинг" розміщено на Криворізь�
кому ресурсному центрі, де мешканці Кривого Рогу зможуть
в онлайн�режимі бачити показники автоматизованих постів
спостереження за якістю атмосферного повітря.

Модуль надає можливість бачити дані про стан атмос�
фери з періодичністю в 1 годину, а також щоденні серед�
ньодобові показники.

На ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" вивели з експлу�
атації екологічно і технічно застарілих потужностей.
Підприємство отримало дозвіл використовувати двованний
сталеплавильний агрегат №6 мартенівського виробництва
до 2020 року, якщо виконає всі зобов'язання зі зменшення
викидів у повітря. І така робота вже успішно виконується
компанією "Арселор". Викиди пилу знизилися на 45%, а заб�
руднення води — на 70%. Виробництво безпечної екологіч�
ної сталі — це мета "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Другий приклад. У Херсонській області, у м. Гола При�
стань діє фермерське господарство "Інтегровані агросис�
теми", у якого на балансі є завод з переробки томатної па�
сти. За добу завод перероблює біля 3 тисяч тонн томатів
та виробляє томатну пасту своєї торгівельної марки "Іна�
гро". Паста сертифікована на безпечність продукції.

Забор води, яка потім використовується у виробничо�
му процесі, здійснюється із чотирьох скважин, глибина
яких становить по 350 м. Забруднена стічна вода направ�
ляється на біологічну очистку за італійською технологіч�
ною схемою на очисних спорудах "Claber" за допомогою
аеробних мікроорганізмів активного мулу. Залишки актив�

ного мулу після очищення води використовують потім як
добриво під сільськогосподарські зернові культури, що має
економічний ефект.

Інший приклад. На Полтавщині (газета "Вечірня Пол�
тава". №39 (1231) за 28 вересня 2016 р.) створено оновле�
не Полтавське сільськогосподарське товариство, яке очо�
лює Герой Соціалістичної Праці, Герой України, академік
Семен Антонець. Він запропонував філософію органічно�
го землеробства, створивши унікальну модель функціону�
вання землеробства в гармонії з природою.

Зазначимо, що філософія органічного землеробства
академіка Семена Антонця базується на трьох принципах:
отримання достойного врожаю без використання пести�
цидів і синтетичних мінеральних добрив, примноження ро�
дючості грунту, збереження біосфери планети.

Такий комплексний підхід завдяки удосконаленій тех�
нології та застосування новітніх наукових розробок дає
можливість отримувати екологічно безпечну продукцію
рослинництва і тваринництва, що є запорукою здоров'я та
довголіття людини. Оздоровлена земля, відновлена енер�
гія, збереження у природній чистоті навколишнього сере�
довища є видимим рівнем модернізації суспільства, спря�
мованої на добробут та сталий розвиток цивілізації. Заз�
начена модель органічного землеробства має світове зна�
чення і є підгрунтям продовольчої місії України.

Неможливо не згадати відомо вченого в Україні
"хлібного батька", автора всесвітньо відомих сортів пше�
ниці Василя Миколайовича Ремесла (газета "Вечірня Пол�
тава" №8 (1252) за 22 лютого 2017 р.). Чи не найгучнішу і
несподівану для планети славу принесла В.М. Ремеслу ози�
ма пшениця сорту Миронівська — 808, виведена на землях
Миронівського науково�дослідного інституту селекції та
насінництва пшениці, що в Київській області. Якщо до того
сорти озимки давали по тонні хліба з гектара, то 808�ма —
всемеро більше! Не страшні цій пшениці ні морози, ні по�

Роки 2010 2011 2012 2013 2014
Усього 1186 1282 1329 1280 1208
Впроваджували нові 
технологічні процеси: 
в тому числі, 
маловідхідні, 
ресурсозберігаючі та 
безвідхідні технології 

195 221 208 182 141 

Освоювали 
виробництво 
інноваційної 
продукції 

595 707 685 660 600 

З них нові види 
техніки 186 205 186 165 164 

Реалізували 
інноваційну 
продукцію 

939 1010 1008 1009 905 

Джерело: [9, с. 314].

Таблиця 2. Кількість промислових підприємств,
що впроваджували інновації

Таблиця 3. Загальний обсяг інноваційних витрат у промисловості

Джерело: [9, с. 314].

Показники 

Роки
2010 2012 2013 2014 

Млн грн. 

Відсотків 
до 

загального 
обсягу 

Млн грн. 

Відсотків 
до 

загального 
обсягу 

Млн грн. 

Відсотків 
до 

загального 
обсягу 

Млн 
грн. 

Відсотків 
до 

загального 
обсягу 

Усього: 8045,5 100,0 11480,6 100,0 9562,6 100,0 7695,9 100,0 
У тому числі за 
напрямами: внутрішні 
наукові дослідні 
роботи 

818,5 10,2 965,2 8,4 1312,1 13,7 1221,5 15,9 

зовнішні наукові 
дослідні роботи 177,9 2,2 231,1 2,0 326,4 3,4 533,1 6,9 

Придбання машин, 
обладнання та 
програмного 
забезпечення 

5051,7 62,8 8051,8 70,1 5546,3 58,0 1515,3 66,5 

Придбання інших 
зовнішніх знань 141,6 1,8 47,0 0,4 87,0 0,9 47,2 0,6 
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сухи, ні перезволожені грунти. Більше того, створена но�
винка із сортів пшениці Миронівська — 808 стала найпо�
ширенішою в світі. Досягнутий, згадаймо, ще й світовий
рекорд: пшеницею одного сорту — Миронівська — 808 зай�
нято близько 9 мільйонів гектарів посівних площ. Саме на
основі названого сорту виведені чотири сотні нових — ви�
соковрожайних, стійких до кліматичних сюрпризів і різних
хвороб. Тут, на нашу думку, для продовження такої робо�
ти з селекції сільськогосподарських культур, мають бути
гарно підготовлені еколого�безпечні польові території.

Ефективність технічних нововведень є відношенням
ефекту від здійснення заходів до затрат на його забезпе�
чення. Сам ефект від впровадження технічних новинок
розраховується на всіх етапах реалізації й за весь період
здійснення цих заходів і визначається як різниця між вар�
тісною оцінкою результатів та вартісною оцінкою сукуп�
них витрат ресурсів за цей період.

Залежно від завдань, які вирішуються, економічний
ефект може обчислюватись в одній із двох форм [1]: а)
народногосподарський (загальний ефект за умовами ви�
користання нововведень);

б) госпрозрахунковий (комерційний ефект, який одер�
жується окремо розробником, виробником і споживачем
нововведень).

Народногосподарський економічний ефект обчис�
люється шляхом порівняння результатів за місцем вико�
ристання нової техніки, інших нововведень і всіх витрат
на їх розробку, виробництво і споживання.

Сумарний економічний ефект від технічних нововве�
день за певний розрахунковий період Т (Ет)

Е
т
 = Р

т
 — В

т
, грн. (2),

де Р
т
 — вартісна оцінка результатів від здійснення за�

ходів НТП за розрахунковий період, грн.;
В

т
 — вартісна оцінка витрат на здійснення технічних

нововведень за цей же період, грн.
Економічну оцінку соціальних і екологічних наслідків

від реалізації заході НТП, яку можна здійснити за фор�
мулою:

Р
eс

t
,

= ∑
=

n

j 1
Rjt * Ljt , грн. (3),

де Р
eс

t
,

 — вартісна оцінка соціальних та екологічних
наслідків від технічних нововведень у t�му році, грн.;

R
jt
 — розмір окремого результату в натуральних вимі�

рниках з урахуванням масштабів його впровадження в t�
му році;

L
jt
 — вартісна оцінка одиниці окремого результату в

t�му році, грн.;
n — кількість показників, які враховуються при виз�

наченні впливу технічних нововведень на навколишнє се�
редовище і соціальну сферу.

Молоді міністри, що очолюють відповідні міністерства,
мають широко інформувати працююче населення Украї�
ни про інновації, які будуть сприяти розвитку економіки і
добробуту населення України та сприяти впровадженню
їх у практику.

Зазначимо, що країни Латинської Америки, які здеб�
ільшого спеціалізуються на виробництві низькоеластичної
продукції (корисні копалини, кава, нафта, м'ясо, пшениця
і інше). Саме через це, поки така ситуація буде продовжу�
ватись, Латинська Америка приречена бути бідною.

США — заможна держава, тому що вона є крупним
виробником високоеластичної продукції (комп'ютери,
літаки, автомобілі, найбільше наукоємна техніка). Саме
через ці обставини США процвітають, а американський на�
род процвітає.

Колишній СРСР при радянській владі зумів стати дер�
жавою "номер два" тільки тому, що було розпочато у 1930�
ті роки програму індустріалізації. Крах же розпочався
після того, як із середини 1970�х рр. радянське керівницт�
во надало пріоритет видобутку та експорту нафти (неела�
стична по доходу продукція). Темпи зростання економіч�
ного розвитку відразу падати. Розпочався так званий
застій, потім безглузді метання М. Горбачова з перебудо�
вою, сепаратизм і демонтаж колишнього Радянського Со�
юзу за більшовитською "нарізкою" на "союзні республі�
ки". У результаті Радянський Союз було загнано на узбіч�
чя світової цивілізації.

Тільки трьом державам у ХХ ст. завдяки інноваціям в
економіці, науці та новітнім технологіям і новій техніці,
вдалось вирватись зі стану злиденності і стати економіч�
ними лідерами. Це Японія, Південна Корея і Китай. Голов�
ною причиною успіху економічного розвитку Японії після
Другої Світової війни є координація зусиль держави і
бізнесу на основі вироблених програм і планування.

В Україні влада шарахається з однієї ситуації в іншу.
Рівень добробуту населення знаходиться у злиденному
стані. Ціна на товари широкого вжитку та тарифи дове�
дені до європейського рівня, але зарплата працюючих та
пенсії знаходяться на рівні бідних африканських держав.
Капітал вивозиться в офшори. Все це не дає можливостей
впровадження в економіку інновацій, немає заохочення
працюючих до нових розробок, а студентів до якісного на�
вчання. Студенти ВНЗ, з метою виживання, "матаються"
на заробітки за кордон, залишаючи аудиторії пустими.
Якість випускників як фахівців, у більшості, знаходиться
на вкрай низькому рівні. Звідси випливає, що рівень роз�
витку інновацій та їх впровадження в галузях країни, вклю�
чаючи медицину та екологію, набагато відстає від уже зга�
даних країн: США, Японії, Південної Кореї та Китаю та
інших розвинених країн Європи і Азії.

Звертаємо увагу читача на те, що науково�технічний
потенціал зазнав багато витрат як за рахунок припинення
економічно вигідних напрямів наукових досліджень, так і
за рахунок виїзду багатьох кваліфікованих вчених й нау�
кових працівників на постійну роботу за кордон.

Сьогодні в Україні науково�технічний прогрес, котрий
повинен бути головним джерелом виводу економіки з кри�
зи, подальшого розвитку, на ділі значно поступається за
рівнем індустріально розвинутим країнам, інноваційна
діяльність розвивається дуже повільно. Загальні витрати на
науково�технічні розробки тільки за останні п'ять — сім
років зменшилися в кілька разів, чисельність працівників
науково�технічної сфери за минулі роки скоротилася вдвічі.

Незважаючи на усі негаразди, наша держава ще має,
значний науково�технічний потенціал, за допомогою яко�
го розробляються і впроваджуються нововведення прак�
тично в усіх галузях народного господарства України.
Проте, на жаль, більшість з них через брак необхідних
коштів не реалізується.

Зрозуміло, що серед багатьох проблем розвитку будь�
якої країни науково�технічний прогрес посідає чільне
місце тому, що основним фактором економічного зростан�
ня, він дедалі більше впливає на структуру, обсяг та рівень
виробництва в усіх сферах народного господарства. По�
над 60% зростання валового національного продукту, за
даними дослідження західних економістів, пов'язано не з
інвестиціями в основний капітал, а з технологічними но�
вовведеннями.

Найбагатші країни світу обов'язково мають розвине�
ну національну інноваційну систему, а світові країни�ліде�
ри оцінюються навіть як цілісні інноваційні суспільства. За
50 останніх років 70—80% технічних інновацій виникло
саме у цих країнах.

Для України, якщо вона прагне бути серед розвинених
країн, немає іншого шляху, крім розбудови власної національ�
ної інноваційної системи, включаючи екологічні вимоги.

Основним недоліком інноваційної політики, що
здійснюється в Україні, залишається її слабка спрямо�
ваність на кінцевий економічний результат науково�тех�
нологічної діяльності. Навіть ті кошти, що виділяються, до�
сить часто розпорошуються, не утворюючи матеріально�
технічного підгрунтя стимулів та необхідних організацій�
но�технологічних умов ефективної діяльності науково�
технічного, виробничого потенціалів.

Основні причини істотного скорочення інноваційної
активності в екології — зменшення централізованих капі�
тальних вкладень та відсутність необхідних фінансових ре�
сурсів у більшості регіонів на покращення екології в Ук�
раїні, які в період економічних криз відходили від вільних
ринкових відносин й приймали адміністративні заходи для
виведення країни з кризи. На необхідність заходів адміні�
стративного характеру також указував відомий теоретик і
практик Дж.М. Кейнс.

Наприклад, повністю схожі по усіх параметрах з ук�
раїнськими, умови розвитку економіки у сусідній Білорусі,
яка не пішла шляхом "шокової терапії", а стала регулюва�
ти економіку шляхом адміністративної підтримки реаль�
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ного сектору економіки. У результаті економіка не була
зруйнована, як в Україні, а її вдалося врятувати й помітно
відродити після перших ударів, які були викликані розва�
лом СРСР та стихійно ринковими, так званими "реформа�
ми", й на протязі років забезпечувати щорічний приріст ви�
робництва та ВВП. Причому усе це відбувалося без іно�
земних кредитів.

ВИСНОВКИ
Облік витрат на здійснення інноваційної та еколого�

економічної діяльності підприємствами належним чином
не здійснюється. Нами (див. табл.1) пропонується фраг�
мент робочого плану рахунків з обліку витрат на інновації.
Відсутня ефективна діяльність на мікро� і макрорівні з дос�
лідження та впровадження інноваційної діяльності в еко�
логії та розвитку економіки в Україні.

Відсутній в Україні динамічний розвиток власного ви�
робництва за рахунок всеохоплюючої підтримки з боку
держави; не встановлено жорсткий контроль над банками
з відміною комерційної таємниці; за рахунок банківських
махінацій, ведеться збагачення олігархів шляхом "одер�
жання грошей з повітря"; в Україні не ліквідована мож�
ливість фінансово�спекулятивного пограбування суспіль�
ства, встановлення фінансових потоків. Україна, поки що
не стала до інноваційного шляху розвитку в економіці
вцілому, включаючи збереження довкілля, та не взяла
всього цінного, що нам підходить з досвіду реформ інших
розвинених країн.

Основними етапами розвитку інноваційної діяльності,
особливо у регіонах України, має стати:

— довгострокове прогнозування, тобто розробка ком�
плексного соціально�економічного й науково�технічного
прогнозу розвитку регіону на довгострокову перспективу
з обов'язковим включення охорони і збереження довкіл�
ля (тобто екологічні проблеми);

— формування переліку стратегічних напрямів регіо�
нальних програм, пов'язаних з нововведеннями в найваж�
ливіших галузях економіки й соціального розвитку, також
як продовольча сфера, здорове довкілля, товари народного
вжитку, охорони здоров'я, будівельні матеріали та техно�
логії, наука і освіта, формування мережі наукових закладів
та іншу;

— створення системи органів регулювання іннова�
ційної діяльності, починаючи з структур загальнонаціо�
нального і регіонального рівнів створення органів, які за�
безпечують контроль та реалізацію відповідних рішень на
усіх рівнях управління економікою та екологією;

— створення ефективного механізму концентрації на�
уково�технічних ресурсів на пріоритетних напрямках й об�
'ємне фінансування інноваційних проектів, включаючи за�
лучення не тільки внутрішньо національних та внутрішньо
регіональних, але й зарубіжних фондів, та міжнародних
проектів по найбільш капіталомістких напрямках науко�
во�технічного прогресу. Реалізації інноваційного проце�
су багато в чому буде сприяти індикативне планування.

Невід'ємною складовою ринкової економічної систе�
ми є правова, бюджетна та фінансово�кредитна система.

Пошуки найбільш вигідних варіантів у міжрегіонально�
му поділі праці, спеціалізації, кооперації та інтеграції ви�
робництва, збуту продукції, вихід на зовнішні ринки є од�
нією з вирішальних проблем інноваційного, регіонального
розвитку. Критерієм його узагальнюючої оцінки виступає
рівень валового внутрішнього продукту та валової доданої
вартості у розрахунку на душу населення кожного економ�
ічного регіону. Чим краще діє система управління інновац�
іями у кожному регіоні, чим повільніше використовується
його природно�ресурсний й виробничий потенціал для ви�
сокоефективного розвитку властивих йому товаровироб�
ництв та ринків, тим повнішими й щільнішими стають мікро�
регіональні ринкові зв'язки у процесах поглиблення спец�
іалізації, розвитку інтеграції, тим міцнішою стає держава,
тобто швидше поліпшується добробут її людей.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У науковій літературі представлено багато шкіл та

підходів щодо розвитку теорії менеджменту [1]. Вклад
кожного підходу в теорію менеджменту може оцінюва�
тись за різними ознаками. Відомий вчений Харолд Кунтц
назвав ці підходи джунглями менеджменту. Розуміючи
корисність кожного підходу, однак, залишається питан�
ня порівнювання їх з точки зору використання в прак�
тичній діяльності організації та очікуваного ефекту [2].
Нині в літературі не існує загальноприйнятого крите�
рію оцінювання рівня кожної школи чи підходу. В зв'яз�
ку із цим обгрунтування критерію має важливе значен�
ня для подальшого розвитку теорії менеджменту [2].
Прийняття критерію, в свою чергу, представляє певний
крок обгрунтування напряму розвитку теорії менедж�
менту.
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TO THE PROBLEM OF CHOOSING THE MANAGEMENT THEORY DEVELOPMENT DIRECTION

Об'єкту управління властива невизначеність поведінки на шляху до досягнення мети організації. За=

дачею органу управління є розробка та видача об'єкту таких управлінських рішень, які дозволять ліквіду=

вати цю невизначеність.

Для визначення невідомих змінних у статті запропонована модель простору управління, що дозво=

ляє представити повну множину задач управління організацією.

Object management behavior inherent uncertainties in achieving goals of the organization. Task management

body is the development and delivery of property management solutions that will eliminate this uncertainty.

To determine the unknown variables in the article the construction management model that space can provide

a complete set of management tasks organization.

Ключові слова: менеджмент, процес управління, розвиток теорії менеджменту, невизначеність об'єкту
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед описаних у літературі наукових підходів до
розвитку теорії менеджменту можуть бути названі: шко�
ла наукового управління, адміністративна школа, шко�
ла людських відносин, кількісна школа [3, c. 20], класич�
ний підхід, системний підхід, ситуаційний підхід
(contingency) [1, c. 61], креативне управління, доказо�
вий менеджмент [4]. Відсутність загальноприйнятого
критерію оцінювання рівня кожної школи чи підходу, в
певній мірі, гальмує подальший розвиток теорії менед�
жменту [5]. Необхідно усвідомлювати певну обме�
женість використання існуючих підходів в теорії менед�
жменту. Певний інтерес може представляти аналіз з
позиції концепції "залежності від попереднього шляху
розвитку" (path dependence). Зокрема згідно з теорією
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П.А. Девіда, явища і процеси, що є "неергодичними", і
не можуть звільнитись від власного минулого, призво�
дять до залежності від попереднього шляху розвитку
[6]. Однак ці явища можуть характеризуватись як уні�
версальними закономірностями соціально�економічно�
го розвитку, так і специфічними формами їх прояву.
Зокрема це: взаємозалежність єдиної системи взаємо�
доповнюючих елементів всередині технологічних ком�
плексів і навичок працівників; зростання віддачі від мас�
штабу використання існуючих технологій; створення
інституційного мережевого ефекту розповсюдження
управлінських та організаційних інновацій; дов�
говічність та квазінезворотність первинної соціалізації
та стабільності зростання позитивних системних зру�
шень.

При конкуренції різних управлінських технологій,
ті з них отримають перевагу, які здатні забезпечити
більш швидке зростання корисності та ефективності
функціонування керованого об'єкта. Як приклад ефек�
тивного використання недосконалих, але "розумних"
підходів Нобелівський лауреат Дж. Стігліц наводив ки�
тайський досвід значного економічного зростання. При
цьому деякі "перехідні інститути" стають більш ефек�
тивними, ніж "найкращі", впродовж визначеного довго�
тривалого періоду. Внаслідок дії окремих історичних
та інституційних факторів можливим є еволюційний
відбір у подальшому технологій, ефективність яких не
є доведеною, незважаючи на те, що можуть існувати й
інші, більш корисні, з точки зору вигоди, альтернати�
ви [7].

Не дивлячись на значну кількість підходів та науко�
вих шкіл, слід відмітити, що теоретичних положень, які
могли б використовуватись менеджерами�практиками
як інструментарій для впливу на об'єкт з метою обме�
ження невизначеності його поведінки та досягнення
мети організації, недостатньо [4, c. 8].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є визначення основної місії

теорії менеджменту в системі "суб'єкт�об'єктних" взає�
мовідносин та обгрунтування подальших шляхів розвит�
ку теорії менеджменту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На запитання про місце сучасного менеджменту
дослідники одностайно, прямо або побічно, відносять
його до синтезу науки, мистецтва й досвіду. Це — без�
перечно, але головне питання в тому, скільки в ньому
науки, а скільки мистецтва й що є провідною ланкою —
теорія або практика. Мистецтво, а конкретніше, інтуї�
ція, емоції, необхідні в менеджменті, коли важко або
неможливо розробити оптимальні або, принаймні, об�
грунтовані раціональні рішення, тобто коли процес
прийняття рішень недостатньо формалізований, коли не
вистачає даних, знань і методів. А оскільки реальний мир
не може бути пізнаний до кінця, хоча б тому, що він роз�
вивається, то й менеджменту призначене завжди місти�
ти частку мистецтва. Але тільки розумну частку, саме
ту частку, яка визначається стохастичністю процесів,
неможливістю передбачення їх розвитку, об'єктивною
нестачею інформації. Проте зі зменшенням частки
науки в менеджменті знижується й практична ко�
рисність його застосування.

Відсутність істотних теоретичних розробок у менед�
жменті в останні десятиріччя дають підстави говорити
про кризу та необхідність пошуку нових напрямів його
розвитку.

Будь�яка система не може ефективно функціонува�
ти та розвиватись без постійно діючого процесу управ�
ління. Кожна система має певну мету. Вона складаєть�
ся з двох підсистем: об'єкта та органа управління.

Об'єкт володіє виробничим потенціалом, який, як
правило, є достатнім для досягнення мети організації.

Але для його ефективного використання має бути по�
долана невизначеність поведінки об'єкта, без
ліквідації якої неможливе раціональне функціонуван�
ня системи та суттєве підвищення її економічної
ефективності. Властивістю органа управління є на�
явність потенціалу щодо переробки інформації та
розв'язання задач управління. Саме ця властивість
призначена для ліквідації невизначеності функціону�
вання об'єкта.

Якщо організацію розглядати як складну систему
управління з метою ліквідації невизначеності поведін�
ки об'єкта доцільно відмітити наступні характеристики
та вимоги [4]:

1) організація (система управління) створюється й
функціонує задля досягнення цілі;

2) на цьому шляху поведінці організації притаман�
на невизначеність, яку необхідно ліквідувати задля до�
сягнення визначеної мети;

3) ліквідація цієї невизначеності може бути досяг�
нута рішенням задач управління й знаходженням зна�
чень невідомих змінних, що визначать цілеспрямовану
поведінку організації;

4) в зв'язку з тим, що мова йде про досягнення мети
усієї організації, а не окремої її частини, необхідно ви�
явити повний комплекс (множину) задач управління
організацією;

5) для отримання повної множини задач управлін�
ня, вирішення яких спрямовано на ліквідацію невизна�
ченості, потрібен метод визначення повного переліку
задач організації.

Метод визначення множини задач управління є важ�
ливою умовою ліквідації невизначеності і вибору ра�
ціонального шляху досягнення системою її головної
мети.

Повільне розв'язання задач ліквідації чи суттє�
вого зменшення невизначеності об'єкта на шляху до
досягнення поставленої мети певною мірою пов'яза�
не з низкою причин суб'єктивно�об'єктивного харак�
теру:

— недостатність володіння основами ключових
управлінських технологій;

— відсутність у керівників необхідних економічних
знань для здійснення ефективного менеджменту в умо�
вах невизначеності на окремих етапах управлінського
циклу;

— недостатня вмотивованість ініціативних праців�
ників і керівників різних рівнів щодо налаштованості на
безперервність розвитку та відсутність потреби у пер�
манентному підвищенні кваліфікації;

— відокремленість корпоративної культури від ак�
туальності змін пріоритетів у діяльності організації за
умов невизначеності та ризику.

Спроби трансплантації техніко�технологічних та
інституційних схем поведінки суб'єктів підприємницт�
ва виявляються марними при ігноруванні нормативно�
правової бази та ментальних особливостей України. Це
стосується і рівня сприйняття запропонованих теорією
моделей ефективного управління підприємством. Для
підприємства процеси індоктринації зовнішніх ініціатив
завжди будуть амбівалентними щодо успішності. Коли
пропонується певна модель соціалізації, то її спожива�
чу слід виходити з того, що здебільшого вони не завжди
будуть передбачати тільки позитив. Формування адек�
ватної моделі управління підприємством можливе через
найефективніше використання внутрішніх ресурсів за�
безпечення розвитку, захист суспільних інтересів у пріо�
ритетних сферах діяльності, в якій каталізатором еко�
номічного розвитку можуть бути така система пріори�
тетів менеджменту, що спиралася б на наявні "виперед�
жаючі конкурентні переваги" та сприяла побудові та
розвитку і терміновим проведенням реформування
підприємств і економіки загалом. У підтверджених ча�
сом теоретичних розробках М. Портера щодо питань
управління розвитком головний наголос робиться на
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використанні національних переваг для завоювання
зовнішніх ринків, тісному зв'язку здатності до змін, кон�
курентних переваг із рівнем використання місцевих умов
[8].

Виходячи із відмічених вище властивостей об'єкта
управління за основний критерій оцінювання теорії ме�
неджменту приймаємо ступінь ліквідації невизначе�
ності поведінки об'єкта, який ця теорія може забезпе�
чити. Припустимо, деякий об'єкт для досягнення своєї
мети має подолати певну невизначеність. Нехай ця не�
визначеність полягає у тому, що існує множина невідо�
мих величин (змінних), без знаходження яких об'єкт
не може рухатись в напрямі досягнення мети. Аналіз
сучасної теорії менеджменту за цією ознакою дозво�
ляє дійти висновку щодо обмежених можливостей
теорії у напрямі ліквідації невизначеності об'єкта.
Низький ступінь зменшення невизначеності поведінки
об'єкта є ознакою актуальності подальшого розвитку
теорії.

Невідомі величини, що характеризують невизна�
ченість певної частини об'єкта за певний період, згру�
пуємо у відповідні підмножини.

Кожну з цих підмножин назвемо задачею управлін�
ня.

Задача призначена для знаходження відповідних
невідомих змінних з метою ліквідації невизначеності цієї
частини об'єкта. Таким чином, для опису невизначеності
як кожної частини, так і всього об'єкта в цілому необх�
ідно представити повну множину (перелік) задач управ�
ління організацією.

Для того, щоб повністю описати невизначеність
об'єкта кожна задача має відображати ознаки керова�
ного процесу, виробничого підрозділу, де він протікає,
фази управління та відповідного періоду.

Позначимо задачу управління Sklpt як сукупність
невідомих величин щодо результатів протікання проце�
су k у виробничому підрозділі l відповідно до фази p
процесу управління за період t. Кожна задача управ�
ління Sklpt — одинична чарунка простору управління,
місце якої визначається конкретними координатами по
кожній з осей. Осями координат є виробничий процес
k, підрозділ організації l, фаза управління p та період
часу t.

Повна сукупність задач представляє чотирьохвимі�
рний дискретний простір системи управління організа�
цією, модель якого має вид [4]:

S={k ∈ (1,2,…,K); l ∈ (1,2,…,L); p ∈ (1,2,…,P);
 t ∈ (1,2,…,T)},

де k, l, p, t — осі координат простору управління;
K, L, P, T — найбільші значення координат за відпо�

відними осями.
Декомпозиція системи управління за чотирма озна�

ками дає можливість виявити множину задач системи
управління організацією, кількість яких дорівнює
M(S)=K×L×P×T.

Кожній задачі властива своя невизначеність. Її по�
долання потребує формування із універсальної множи�
ни невідомих змінних підмножин для кожної задачі.

Розв'язання задач означає знаходження невідомих
величин та дає можливість органу управління переда�
ти їх значення об'єкту і, таким чином, зменшити, або
навіть, для певних виробничих підрозділів організації
та періодів часу, ліквідувати невизначеність його по�
ведінки, що є необхідною умовою досягнення постав�
леної мети.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

На основі аналізу "суб'єкт�об'єктних" взаємовідно�
син визначені їх основні властивості. Властивістю
об'єкта управління є невизначеність його поведінки,
яка є перешкодою на шляху до досягнення мети орга�
нізації. В зв'язку із цим, для оцінювання рівня теорії
менеджменту запропонований критерій спроможності

органа управління зменшувати невизначеність поведі�
нки об'єкта. Невизначеність представлена як множи�
на невідомих змінних. Для упорядкування цієї множи�
ни запропонована її класифікація шляхом розподілу
системи управління на задачі управління, кожна з яких
містить сукупність невідомих величин. Розв'язання за�
дач спрямоване на ліквідацію чи суттєве зменшення не�
визначеності об'єкта на шляху до досягнення постав�
леної мети.

Подальші дослідження, після побудови моделі про�
стору управління організацією та формування переліку
задач управління, доцільно спрямувати на обгрунтуван�
ня універсального методичного підходу та розробку
алгоритму визначення переліку (множини) невідомих
змінних для кожної задачі. Це, в свою чергу, є основою
постановки та розв'язання всієї множини задачі управ�
ління організацією, а отже, ліквідації невизначеності
поведінки об'єкта.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідження підходів до оцінки втрати доходів бюд�

жету внаслідок особливостей податкового законодав�
ства (зокрема наявності податкових пільг), ухилення
підприємств від сплати ПДВ, існування тіньової еконо�
міки є актуальними для багатьох країн, які застосову�
ють цей податок. Проте існує значна різниця між пове�
дінкою суб'єктів господарювання та масштабами ухи�
лення, обсягами втрат бюджету, регіональною та галу�
зевою розгалуженістю "податкових каруселей", що обу�
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нено коло суб'єктів, які ухиляются від сплати ПДВ, зокрема в рамках тіньової економіки. Проаналізова=

но кількісні показники тіньової економіки у країнах ЄС та Україні у період 2010—2015 рр. Наведено ре=

зультати міжнародних досліджень щодо визначення сум недоотриманих доходів від ПДВ. Вперше для

України проведено розрахунки показників податкових розривів з ПДВ, що базуються на міжнародних

підходах, а також здійснено їх порівняння з відповідними показниками країн ЄС. Запропоновано мето=

дологічний підхід до оцінки обсягів потенційних надходжень ПДВ на рівні окремих підприємств, засто=

сування якого надає можливість підвищити результативність адміністрування ПДВ, інших податків та

ефективність податкової системи в цілому.

The article examines tools for estimation of VAT revenues losses to the budget. The fiscal risks of tax evasion

and VAT liabilities minimization by enterprises were summarized. The range of entities, which are VAT payments

evaded was specified, in particular at the level of the shadow economy. Quantitative indicators of the shadow

economy in the EU countries and Ukraine for the period 2010=2015 were analyzed. The results of international

studies of the amount of lost income from VAT estimation were presented. Estimation for VAT breaks based on

international approaches was made for the first time for Ukraine and was compared with the corresponding

indicators of the EU countries. A methodological approach for the accession of the volume of potential VAT

revenues of individual enterprises were proposed, which could increase the effectiveness of VAT, administration

of other taxes and the effectiveness of the whole tax system.
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мовлено, зокрема, наявністю та інтенсивністю коруп�
ційної складової економічної діяльності. Запропонова�
ний у статті інструментарій оцінки втрат надходжень до
бюджету від ПДВ має науковий та практичний інтерес.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
В останні роки в Україні широко обговорюються

питання реформування податкової системи та створен�
ня ефективних механізмів податкового адмініструван�
ня, такими авторами, як: Ю. Іванов [1], М. Кін та С. Сміт
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[2], І. Луніна [3], Т. Мін Лі [4], А. Соколовська [5],
К. Швабій [6] та інші [7—8].

ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідження інструментарію оцінки

втрати податкових надходжень до бюджету від ПДВ,
здійснення оцінок податкового розриву з ПДВ для Ук�
раїни на макрорівні та їх порівняння з відповідними по�
казниками країн ЄС, розробка методологічного підхо�
ду до оцінки обсягів потенційних надходжень ПДВ на
рівни окремих підприємств.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Як відомо, основним податком, що забезпечує близь�

ко 43—50% податкових надходжень Державного бюдже�
ту України та 35—39% таких надходжень до Зведеного
бюджету, є податок на додану вартість. У останні роки
його надходження перевищують 8% ВВП, що відповідає
показникам інших постсоціалістичних країн та розвине�
них країн Європи. Стягнення податку на кожній стадії
реалізації продукції (як різниці між належним до сплати
і вже сплаченим при придбанні товарів та послуг подат�
ком) забезпечує регулярність та стійкість бюджетних
надходжень. Податок на додану вартість завдяки важ�
ливим позитивним рисам (загальний характер, регу�
лярність надходження доходів до бюджету, нейт�
ральність щодо заощаджень, інвестицій та умов ринко�
вої конкуренції) став в останні десятиріччя найважливі�
шим елементом податкових систем різних країн.

Існують три альтернативних методи розрахунку
зобов'язань підприємств по ПДВ [4].

 Перший — метод додавання (адитивний метод),
згідно з яким величина податку може бути розрахова�
на як добуток ставки податку на суму створеної підприє�
мством доданої вартості.

Другий — метод вирахування, відповідно до якого
величину податку можна розрахувати як добуток став�
ки податку на різницю між вартістю реалізованої про�
дукції та вартістю придбаної сировини, товарів та по�
слуг.

Третій — метод відшкодування (заліково�фактур�
ний, непрямий метод). За методом відшкодування ПДВ,
що сплачується підприємством, є різницею між сумою
податку у загальній вартості реалізованої підприєм�
ством продукції та сумою податку, що була ним спла�
чена за придбані товари (послуги). Отже, підприємства
фактично вносять до бюджету податок на ту частину
вартості, яка створена на даному підприємстві (вартість,
що додана до вартості використаної сировини й мате�
ріалів) і мають право на відшкодування (повернення) по�
датку, сплаченого ними при купівлі сировини й матері�
алів.

Метод відшкодування застосовується в країнах ЄС
та Україні, що пов'язано із такою його важливою пере�
вагою як необхідність підтвердження рахунком�факту�
рою (в Україні — податковою накладною) кожної опе�
рації щодо придбання товарів (робіт, послуг) або їх
реалізації із зазначенням сум ПДВ. За відсутності змо�
ви між підприємствами документальне підтвердження
ПДВ у вартості товарів, робіт (послуг) слугує вбудова�
ним механізмом протидії ухиленню від сплати податку.
Проведення документальних перехресних перевірок
дозволяє покращити систему контролю за нарахуван�
ням та сплатою ПДВ.

Між тим, хоча ПДВ є податком на споживання і тому
податкове навантаження в повному обсязі несуть кінцеві
споживачі продукції, існують ризики зловживань та
мінімізації податкових зобов'язань з ПДВ суб'єктами
господарювання, зокрема, у наслідок [2; 9; 10]:

— заниження вартості реалізованої продукції по�
рівняно із ринковими цінами, що означає заниження
бази оподаткування та відповідних зобов'язань по ПДВ;

— завищення суми ПДВ у вартості придбаних товарів
(робіт, послуг), тобто податкового кредиту у наслідок

застосування підроблених рахунків�фактур (податкових
накладних) або відсутності фактичної діяльності;

— декларування власних споживчих витрат як ви�
трат господарської діяльності;

— невиконання податкових зобов'язань щодо спла�
ти ввізного ПДВ, зокрема при реімпорті товарів;

— створення короткоживучих фірм, що надають
послуги материнській компанії для збільшення її подат�
кового кредиту та ліквідуються до сплати податків або
проведення податкових перевірок.

Високі ризики втрати бюджетних надходжень до�
сить часто пов'язані із випадками надання податкових
пільг та здійснення експортних операцій, коли подат�
ковий кредит (вхідний ПДВ) перевищує податкові зо�
бов'язання підприємства.

Окрім зазначених вище операцій, що найчастіше
здійснюються за змовою суб'єктів господарювання, ухи�
лення від сплати ПДВ може бути наслідком реєстрації
підприємствами не усіх операцій по реалізації товарів
(послуг), тобто існування тіньової економіки.

Поняття тіньової економіки фактично є таким, що
широко використовується на практиці, але потребує
певних пояснень. За методологією Системи національ�
них рахунків, що була схвалена в ООН, МВФ, ОЕСР,
СНД у 1993 р., наводиться визначення підпільного (при�
хованого) виробництва (п. 6.34 СНР), що здійснюється
з метою уникнути:

— сплати податків від доходу, доданої вартості та
інших податків, соціальних внесків;

— необхідності дотримуватися певних правових
стандартів ринку праці (мінімальна заробітна плата,
максимальна тривалість робочого часу, стандарти без�
пеки) та певних адміністративних обов'язків [11].

При проведенні прихованих операцій їх учасники
(принаймні пасивно) усвідомлюють, що розкриття та�
ких операцій означатиме податкові або інші правові на�
слідки [12]. Такого ж підходу дотримуються експерти
Європейської Комісії при визначенні понять тіньова та
незаконна економіка [13].

За методологією Державного комітету статистики
України тіньова економіка є частиною економіки, яка
безпосередньо не спостерігається. Відповідно до Мето�
дологічних положень обчислення обсягів економіки, яка
безпосередньо не спостерігається, "до тіньової економі�
ки відноситься діяльність, прихована від органів держав�
ної влади з метою ухилення від сплати податків, внесків
на соціальне забезпечення, від додержання стандартів з
мінімального розміру заробітної плати, максимальної
тривалості робочого дня, стандартів безпеки та санітар�
них норм, від окремих адміністративних процедур таких,
як заповнення статистичної звітності й інших адмініст�
ративних форм" [14, с. 5]. При цьому незареєстрована
діяльність, тобто "види виробничої діяльності, які зви�
чайно є дозволеними, але … здійснюються виробниками,
що не мають на це дозволів", відноситься до протизакон�
ного виробництва. Відповідно до статті 58 Господарсь�
кого кодексу України суб'єкт господарювання підлягає
державній реєстрації як юридична особа чи фізична осо�
ба�підприємець у порядку, визначеному законом [15].

Отже, ухилення від сплати податків може відбува�
тися у рамках тіньової економіки та незареєстрованої
(прихованої від органів державної влади) діяльності
шляхом зменшення податкових зобов'язань, недеклару�
вання доходів від законного виробництва та доходів, що
отримано в результаті готівкових або бартерних опе�
рацій, незаконного відшкодування ПДВ із бюджету
тощо. Суб'єктами ухилення від сплати ПДВ є суб'єкти
господарської діяльності, які:

— повністю або частково працюють за межами по�
даткової системи (в межах готівкових потоків [16]), тому
є поширеним у таких видах діяльності, як будівництво,
сфера послуг тощо, або

— зареєстровані платниками податків, але прихо�
вують угоди, щоб уникнути сплати податків чи зборів
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на соціальне забезпечення, або витрат, пов'язаних із за�
хистом прав найманих працівників та споживачів, або

— здійснюють господарську діяльність без держав�
ної реєстрації.

Проте, як зазначають експерти МВФ, точно визна�
чити таку діяльність досить складно, оскільки тіньова
економіка знаходиться в постійному розвитку, присто�
совуючись до змін в оподаткуванні та державному ре�
гулюванні [17].

У країнах, що розвиваються, тіньова економіка по�
в'язана з незаконною торгівлею, організованою злочин�
ністю та корупцією [18] ("плата" певним структурам та
посадовим особам за ліцензування, отримання дозволів
на ведення окремих видів господарської діяльності не
забороненої законодавством, уникнення податкового
контролю тощо), надмірним податковим та регулятор�
ним навантаженням [19].

У країнах ЄС після відміни національних фіскаль�
них границь спостерігаються зловживання щодо спла�
ти ПДВ при переміщенні товарів у рамках Євросоюзу.
Експерти Єврокомісії звертають увагу на випадки ухи�
лення підприємств від сплати ПДВ шляхом [2; 20]:

— проведення готівкових операцій без обліку, пе�
реведення безготівкових коштів у готівкові, приховуван�
ня доходів або завищення собівартості, виплати заро�
бітної плати "у конвертах", наведення у податковій звіт�
ності недостовірної інформації, неподання податкової
звітності, фальшування первинних документів, участі у
безтоварних операціях та ланцюгах постачання з метою
ухилення від сплати ПДВ;

— агресивного податкового планування (зловжи�
вання технічними особливостями податкової системи та
прогалинами у податковому законодавстві, використан�
ня розбіжностей між податковими системами різних
країн, виведення коштів та інших активів в офшорні
зони). У більшості випадків це стосується операцій, рег�
ламентація яких має законодавчі прогалини, неодно�
значне (подвійне) трактування.

Ланцюги ухилення від сплати податків у межах
Єврозони, що базуються на використанні нульової став�
ки ПДВ по експортних операціях та відстрочці сплати
ПДВ на імпортовані товари, отримали назву "податкові
каруселі — карусельне шахрайство" [21].

В Україні у період 2010—2016 рр. — за розрахунка�
ми Міністерства економічного розвитку і торгівлі, що
здійснюються відповідно до Методичних рекомендацій,
затверджених наказом Мінекономіки від 18.02.2009
№ 123, — найвищій рівень тіньової економіки спостер�
ігався у 2014—2015 рр. та становив 40—45% від офіцій�
ного ВВП порівняно із 34—35% у 2011—2013 рр. [22]. За
підсумками 9 місяців 2016 р. він оцінюється у 35% офі�
ційного ВВП. Рівень тіньової економіки в Україні знач�
но перевищує відповідні показники країн Європи, де у
2010—2015 рр. вона не перевищувала 32,6% (Болгарія).
У більшості постсоціалістичних країн ЄС рівень тіньо�
вої економіки у 2015 р. не перевищував 28%, а у Чеській
Республіці та Словаччині становив близько 15% [23].

У рамках тіньової економіки можуть створюватися
ланцюги реалізації товарів (послуг) поза системою ПДВ.
Так, в Україні у 2007—2013 рр. за висновками українсь�
ких експертів з метою ухилення від сплати ввізного ПДВ
значні потоки імпортованих товарів надходили в Украї�
ну по нелегальних каналах, зокрема, шляхом викорис�
тання фіктивних, транзитних, гуманітарних операцій
[24].

У останні десятиріччя проблемі ефективності фун�
кціонування системи ПДВ було присвячено ряд робіт
західних фахівців. Проведені у різних країнах Європи
дослідження доводять, що обсяги зібраного ПДВ є мен�
шими ніж ті, що мають бути сплачені [25].

У міжнародних дослідженнях для визначення сум
недоотриманих доходів від ПДВ здійснюються оцінки
різниці між доходами, котрі могли б бути зібрані за умо�
ви застосування стандартної ставки до всієї потенцій�

ної бази оподатковування, та тими доходами, що фак�
тично збираються [25]. На макрорівні (по економіці у
цілому) оцінка потенційних надходжень ПДВ може,
зокрема, базуватися на статистичних показниках кінце�
вого споживання, враховуючі, що ПДВ є податком на
споживання, а тому загальний обсяг кінцевого спожи�
вання (домашніх господарств, некомерційних органі�
зацій, що обслуговують домашні господарства, та сек�
тору загального державного управління) є потенційною
базою оподаткування.

Відхилення фактичних надходжень від потенційних
(так званий податковий розрив, tax gap) може бути по�
в'язано із:

— особливостями податкового законодавства, що
передбачає надання пільг по ПДВ у формі звільнень від
податку певних підприємств (видів економічної діяль�
ності) або застосування пільгових (зменшених) подат�
кових ставок для певних операцій або товарів (законо�
давчий податковий розрив);

— недоліками податкового адміністрування, що
призводять до виникнення податкової заборгованості
або використання суб'єктами господарювання різного
роду схем ухиляння від сплати ПДВ або незаконного
отримання бюджетного відшкодування податку (адмі�
ністративний податковий розрив).

Різниця між загальною сумою податкового розри�
ву по ПДВ та сумою отриманих підприємством пільг (су�
мою втрати доходів бюджету від податкових пільг),
може слугувати оцінкою втрати бюджетних надход�
жень, пов'язаних із недоліками податкового адмініст�
рування та ухиленням підприємства від сплати ПДВ.

За оцінками європейських експертів недоотримані
доходи від ПДВ (податковий розрив) у середньому по
країнах ЄС у 2012—2013 рр. складали близько 15% по�
тенційних доходів (табл. 1). Показники податкового
розриву з ПДВ у 2012 р. коливались від 2,9% потенцій�
них доходів у Фінляндії до 42,9% у Румунії. В Україні за
нашими оцінками цей показник у 2012 р. становив 39,6%.
У 2013 р. за рівнем недоотриманих доходів з ПДВ (49,5%)
Україна займала найгіршу позицію порівняно із краї�
нами Євросоюзу, де максимальний показник податко�
вого розриву зменшився до 41,1% (Румунія).

В Україні для коректних оцінок податкового роз�
риву річні показники фактичних бюджетних надход�
жень ПДВ мають коригуватися з урахуванням законо�
давчих термінів сплати податку — у січні поточного року
сплачується ПДВ за останній місяць попереднього року,
тобто з лагом у місяць. Відшкодування ПДВ здійснюєть�
ся із лагом у 2 місяця.

Для оцінки обсягів потенційних надходжень ПДВ по
окремих підприємствах у якості потенційної бази опо�
даткування може бути використано показник доданої
вартості, що створена підприємством. Його розрахунок
пропонуємо здійснюватися із застосуванням прямого
методу додавання (адитивного методу) як сума заробі�
тної плати (з ЄСВ), валового прибутку, амортизації,
податків на виробництво (інших податків і зборів) за
мінусом отриманих підприємством субсидій. Обсяг по�
тенційних надходжень є добутком розрахованого по�
казника створеної підприємством доданої вартості на
стандарту ставку ПДВ (20%).

Для оцінки реальних обсягів створеної підприєм�
ствами доданої вартості доцільно здійснюватися коре�
гування (донарахування) її складових — заробітної пла�
ти і відповідно ЄСВ, валового прибутку. Корегування
заробітної плати по підприємствам може базуватися на
показниках відхилення частки заробітної плати у за�
гальному обсязі реалізованої продукції по підприємству
і за відповідним видом економічної діяльності. Скори�
гована величина валового прибутку є різницею між ско�
ригованим показником доходу від операційної діяль�
ності (доходу від реалізації товарів (робіт, послуг) та
собівартістю придбаних (виготовлених) та реалізованих
товарів (робіт, послуг).
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Скорегований дохід від операційної діяльності,
окрім сум скоригованої заробітної плати та ЄСВ має
включати також суму донарахованого (додаткового)
доходу від реалізації, що може визначатися виходячи із
показників відхилення частки нарахованого ПДВ у за�
гальному обсязі постачання товарів та послуг по під�
приємству і за відповідним видом економічної діяль�
ності.

Щорічну звітність щодо втрат бюджету у наслідок
порушення законодавства з ПДВ готують у Великій Бри�
танії. В різних країнах боротьба із ухиленням від спла�
ти ПДВ є певним компромісом між мінімізацією ризику
і скороченням адміністративних витрат. У багатьох роз�
винених країнах стягнення ПДВ характеризується низь�
кими витратами на адміністрування (0,5—1% надход�
жень ПДВ). Наприклад, у Фінляндії таки витрати скла�
дають 0,6% відповідних податкових надходжень, по�
рівняно з 0,7% по податку на дохід та більше 2% по по�
датку на нерухомість, спадщину та подарунки [28].

Податкові системи, що використовуються у прак�
тиці різних країн, є певним компромісом між порушен�
нями принципів справедливості й нейтральності опо�
даткування у випадках заборони або обмеження
відшкодування податку та можливостями зловживань
у випадках "автоматичного відшкодування". У деяких
країнах установлено обмеження щодо отримання та�
кого відшкодування у грошовій формі. Для недопущен�
ня зловживань у разі бюджетного відшкодування по�
зитивної різниці між кредитом і зобов'язаннями по
ПДВ використовується перенесення цієї різниці на
майбутні податкові періоди (із корегуванням на індекс
інфляції), а також існує вимога (для отримання
відшкодування цієї різниці з бюджету) щодо відсут�
ності у підприємства заборгованості по інших подат�
ках і митних зборах.

Підвищення ефективності системи стягнення ПДВ
потребує ведення органами податкової служби внут�
рішнього обліку показників фінансово�господарської
діяльності підприємств, що належать до групи ризико�
вих, отримують бюджетне відшкодування ПДВ, мають
податкові пільги. Документи податкових органів, що
регулюють вибірку підприємств для податкових пере�
вірок, мають бути внутрішніми документами, що мають
секретний (закритий) характер, до яких не мають до�
ступу рядові співробітники [29].

Зменшення тіньових оборотів та незаконного від�
шкодування ПДВ в Україні потребує удосконалення
підходів до податкового адміністрування, зокрема шля�
хом широкої кооперації підрозділів податкової служ�
би, що займаються питаннями стягнення ПДВ та подат�
ку на прибуток, а також обміну інформацією між фінан�
совими відомствами різних країн.

ВИСНОВКИ
1. Ухилення від сплати ПДВ, як складова тіньо�

вої економіки, має місце в багатьох країнах, які зас�
тосовують цей податок. Проте існує значна різниця
між поведінкою суб'єктів господарювання та масш�
табами ухилення (обсягами втрат бюджету, регіо�
нальною та галузевою розгалуженістю "податкових
каруселей", що обумовлено, зокрема, наявністю та
інтенсивністю корупційної складової економічної
діяльності).

2. Результативність боротьби із ухиленням від опо�
даткування визначається ефективністю функціонуван�
ня системи стягнення ПДВ та упередження використан�
ня "податкових каруселей", застосуванням економічно
обгрунтованого інструментарію аналізу податкових та
фінансово�економічних показників діяльністю суб'єктів
господарювання, а також наявністю та дієвістю зов�

 2012 2013 

Країни 

Бюджетні 
надходження 
від ПДВ, млрд 

євро 

Потенційні 
доходи від ПДВ 

(VTTL), млрд 
євро 

Податковий 
розрив (VAT 
Gap), млрд 
євро 

Податковий 
розрив, % 

потенційних 
доходів 

Бюджетні 
надходження 
від ПДВ, млрд

євро 

Потенційні 
доходи від ПДВ 

(VTTL), млрд 
євро 

Податковий 
розрив (VAT 
Gap), млрд 
євро 

Податковий 
розрив, % 

потенційних 
доходів 

Австрія 24,563 27,629 3,066 11,1 24,953 28,170 3,217 11,4
Бельгія 26,896 30,272 3,376 11,2 27,226 30,412 3,186 10,5
Болгарія 3,828 4,697 0,869 18,5 3,775 4,560 0,79 17,2 
Чеська 
Республіка 

11,377 14,883 3,506 23,6 11,694 15,070 3,375 22,4

Данія 24,296 26,563 2,267 8,5 24,360 26,850 2,489 9,3
Естонія 1,508 1,740 0,232 13,3 1,558 1,873 0,32 16,8
Фінляндія 17,987 18,524 0,537 2,9 18,848 19,660 0,81 4,1 
Франція 142,526 157,360 14,834 9,4 144,414 158,510 14,096 8,9
Німеччина 194,034 216,984 22,950 10,6 197,005 221,878 24,873 11,2
Греція 13,712 20,595 6,883 33,4 12,593 19,090 6,497 34,0
Угорщина 9,084 11,963 2,879 24,1 9,073 12,003 2,930 24,4
Ірландія 10,219 11,508 1,289 11,2 10,371 11,596 1,225 10,6 
Італія 96,170 141,332 45,162 32,0 93,921 141,437 47,52 33,6
Латвія 1,583 2,391 0,808 33,8 1,693 2,414 0,72 29,9
Литва 2,521 3,971 1,450 36,5 2,611 4,192 1,580 37,7
Люксембург 3,093 3,269 0,176 5,4 3,485 3,672 0,19 5,1
Мальта 536 777 241 31,0 586 796 210 26,4
Нідерланди 41,699 43,598 1,899 4,4 42,424 44,276 1,852 4,2
Польща 27,783 37,175 9,391 25,3 27,780 37,911 10,131 26,7
Португалія 13,995 15,330 1,335 8,7 13,710 15,068 1,358 9,0
Румунія 11,212 19,634 8,422 42,9 11,913 20,209 8,296 41,1 
Словаччина 4,328 7,054 2,726 38,6 4,696 7,209 2,513 34,9
Словенія 2,889 3,180 0,291 9,2 3,045 3,232 0,19 5,8
Іспанія 56,652 68,262 11,610 17,0 61,350 73,444 12,094 16,5
Швеція 37,834 39,762 1,928 4,8 39,091 40,867 1,776 4,3
Велика 
Британія 

142,943 159,695 16,752 10,5 141,668 157,099 15,431 9,8 

Всього  
ЄС-26 

923,269 1088,147 164,879 15,2 933,843 1 101,50 167,654 15,2

      
Україна 13,517 22,369 8,852 39,6 12,087 23,921 11,834 49,5 

Таблиця 1. Оцінки податкового розриву з ПДВ у країнах ЄС та в України

Джерело: [26, с.17], Україна — розрахунки авторів за даними [27].
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нішнього контролю за діяльністю податкових органів
усіх рівнів.

3. За нашими оцінками у 2013 р. Україна мала най�
вищий показник податкового розриву з ПДВ (49,5%)
порівняно із країнами Євросоюзу, де він становив від
приблизно 4% (у Фінляндії та Нідерландах) до 38—41%
(у Литві та Румунії). Високій рівень недоотримання над�
ходжень ПДВ до бюджету України (порівняно із потен�
ційними доходами) пов'язаний як із значними обсягами
втрат бюджету від податкових пільг, так і недоліками
податкового адміністрування та ухиленням підприємств
від сплати ПДВ.

4. Оцінку обсягів ухилення окремих підприємств від
сплати ПДВ пропонуємо здійснювати за допомогою
методологічного підходу, що полягає у прямому роз�
рахунку ПДВ за адитивним методом, виходячи із суми
створеної підприємством доданої вартості, яка є потен�
ційною базою оподаткування. Для оцінки реальних об�
сягів створеної підприємствами доданої вартості має
здійснюватіся корегування (донарахування) її складо�
вих — заробітної плати, єдиного соціального внеску,
валового прибутку з урахуванням основних фінансово�
економічних показників підприємства і за відповідним
видом економічної діяльності.

5. Оскільки ухилення підприємств від ПДВ відбу�
вається у наслідок заниження створюваної ними дода�
ної вартості, то оцінки втрат державних доходів мають
збільшуватіся на суми несплачених інших податків та
зборів — податку на прибуток підприємств, податку на
доходи фізичних осіб, а також єдиного соціального вне�
ску до Пенсійного фонду України.

6. Зменшення тіньових оборотів та незаконного
відшкодування ПДВ потребує удосконалення підходів
до податкового адміністрування. Необхідність оформ�
лення усіх витрат і доходів від реалізації відповідними
документами дозволяє також використовувати механі�
зми контролю з боку податкових органів за правильні�
стю розрахунку і сплати ПДВ та податку на прибуток.
Застосування заходів такого одночасного контролю
підвищує імовірність розкриття зловживань.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах економічної, політичної та соціальної кри�

зи саме мале підприємництво є найуразливішими, тому
особливо потребують захисту з боку держави. Врахо�
вуючи те, що суб'єкти малого підприємництва є відкри�
тою, динамічною, складною системою із структурова�
ною множиною взаємозв'язків, тому необхідним є ком�
плексне та поетапне дослідження основних тенденцій
розвитку з метою виявлення перспектив розвитку ма�
лого підприємництва.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемі розвитку малого підприємництва в Україні
присвятили свої праці багато вчених серед них Горинсь�
кий М. [3], Лавренчук Е. [6], Турчак В. В. [8], Варна�
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MODELING OF TRENDS DEVELOPMENT THE SMALL BUSINESS IN UKRAINE DURING CRISIS TIME

Здійснено моделювання тенденції розвитку малого підприємництва України на основі використання

методики побудови інтегральної оцінки. Запропоновано множину показників малого підприємництва в

Україні та здійснено аналіз їх тенденцій за період 2006—2015 рр. Інтегральне оцінювання малого підприєм=

ництва реалізовано шляхом нормалізації обраних статистичних показників, обгрунтування вагових

коефіцієнтів, побудови інтегрального індексу та дослідження впливу факторів на нього на основі побу=

дови матриці факторних навантажень. Доведено низький рівень розвитку малого підприємництва в Ук=

раїні за наступними категоріями: фінансові, трудові та матеріальні ресурси. Загалом, рівень інтеграль=

ного показника розвитку малого бізнесу України (що повинен знаходитись у межах від 0 до 1) демонст=

рує низький рівень розвитку, оскільки за досліджуваний період 2006—2015 рр. знаходився в межах від

0,16 до 0,28, що складає менше третини від можливого його значення.

Modeling trends of development of small business in Ukraine were done on the basis the methods of integral

assessment. The set of indicators of small business in Ukraine were offered and were done analysis their trends

over the period 2006—2015. Integral evaluation of small businesses was implemented by normalization of selected

statistical indicators, weighting coefficients were substantiated, integral index was constructed and the impact

of factors on him was studied based on construction of matrix of factor loadings. The low level of small business

in Ukraine was proved by the following categories: financial, workforce and material resources. In general, the

level of the integral index of small business Ukraine (which should be in the range from 0 to 1) demonstrated a

low level of development, as over the period 2006—2015 years was in range of 0.16 to 0.28, which is less than a

third of its potential value.

Ключові слова: мале підприємництво, ресурси, факторні навантаження, індикатори розвитку, інтеграль�
ний індекс, розвиток.

Key words: small business, resources, load factor, development indicators, integral index, development.

лій З.С., Виноградська А.М., Ганенко О.В., Жаліло Я.А.,
Назаренко Н.С., Ткачук О.М. та інші. Дослідженням
використання інтегрального оцінювання для аналізу
підсистем займались Кардаш О.Л. [5], Артюхова Л.В.,
Рущенко Н.М. [1], Зінченко Т.В. та інші. Крім того, пи�
таннями моделювання розвитку малого підприємницт�
ва займалися Піскунова О.В., Рудь Н.Т., Комар М.І. та
інші.

Проте формування загального уявлення щодо су�
часної тенденції розвитку малого підприємництва в умо�
вах кризи потребує подальшого дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є моделювання тенденції розвитку

малого підприємництва України в умовах кризи на за�
садах методики інтегрального оцінювання.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З метою формування загального уявлення щодо тен�

денції розвитку малого підприємництва в Україні про�
понуємо використати методику інтегрального оціню�
вання, що базується на нормуванні обгрунтованих ста�
тистичних показників, що максимально відповідають
суті та характеру розвитку малого підприємництва, та
згортанні у інтегральний показник, область допустимих
значень якого знаходиться в межах від 0 до 1. Викорис�
тання методів інтегрального оцінювання дає мож�
ливість, сформувати чіткі інтегровані тенденції розвит�
ку складних систем малого підприємництва, перейти від
множини статистичних показників та індикаторів до
інформативного узагальнюючого інтегрального показ�
ника, який характеризує відповідну траєкторію розвит�
ку малого підприємництва в Україні. Для оцінювання
діяльності суб'єктів малого підприємництва України
було обрано такі показники (табл. 1).

Розглянемо динаміку статистичних показників кате�
горії трудових ресурсів малого підприємництва в Укра�
їні за період 2006—2015 рр. (табл. 2).

Отже, протягом 2014 р. спостерігалось значне зни�
ження всіх показників трудових ресурсів, які призво�
дять до розвитку малого підприємництва. Розглянемо
динаміку статистичних показників категорія фінансо�
вих ресурсів малого підприємництва в Україні (табл. 3).

Отже, протягом 2014 р. спостерігалось значне підви�
щення малих підприємств, що одержали збиток. Також
протягом 2014—2015 рр. відбулось підвищення рівня
споживчих цін. Також у 2015 р. відбулось значне підви�

щення показника єдиного податку. Таке зростання
відбулося через збільшення кількості платників єдино�
го податку, а також віднесення до єдиного податку
сільськогосподарських товаровиробників, у яких част�
ка сільськогосподарського виробництва за 2014 р. до�
рівнює або перевищує 75%. Аналогом цього податку у
попередні періоди був фіксований сільськогосподарсь�
кий податок, обсяг якого у 2014 р. був незначний і ста�
новив 122,2 млн грн. [2]. Крім того, підвищення показ�
ника малі підприємства, що одержали прибуток у 2014—
2015 рр. сталось через девальвацію гривні та зростання
цін у національній валюті. Розглянемо динаміку статис�
тичних показників категорії матеріальних ресурсів ма�
лого підприємництва в Україні (табл. 4).

Отже, протягом 2014—2015 рр. спостерігалось знач�
не зниження майданчиків роздрібної торгівлі: ринків,
магазинів, кіосків та автозаправних станцій. А також
знизився рівень капітальних інвестицій в матеріальні
активи. Незначні підвищення доходів населення протя�
гом 2014—2015 рр. та обсягів продукції навряд чи мож�
на вважати рушійними силами розвитку малих під�
приємств України. Підвищення обсягів реалізованої
продукції можна пояснити девальвацією гривні і, як на�
слідок, населення почало активніше вкладати гроші в
продукцію. Оскільки виокремленні нами показники ха�
рактеризують різни підсистеми діяльності суб'єктів ма�
лого підприємництва і, відповідно, є неоднорідними ве�
личинами з різною розмірністю, то необхідною умовою
розрахунку інтегрального індексу є попередня їх нор�
малізація. Залежно від того, показники є стимулятора�

X Роки
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

x1 2232,3 2231,5 2237,4 2152 2164,6 2091,5 2051,3 2010,7 1686,9 1576,4
x2 2158,5 2154,3 2156,8 2067,8 2043,7 2011,8 1951,6 1891,8 1583 1466,3
x3 20545,9 20606,2 20675,7 20321,6 20220,7 20247,9 20393,5 20478,2 19035,2 17396 
x4 1513,7 1416,7 1424 1956,6 1784,2 1731,7 1656,6 1576,4 1847,1 1654
x5 8318 8144,8 7909,5 8051,7 7878 7601,5 7540,7 7552,2 7617,7 6920,6
x6 46787,8 46509,4 46258,2 46053,3 45870,7 45693,3 45576,7 45482,7 43721,8 42836 
x7 336007 352625,7 332372,2 344872 357241 354283 344048 373809 324592 327814
x8 170,5 169,7 91,1 65,8 63,9 59,3 48,6 47,5 35,3 25,9

Таблиця 2. Динаміка показників категорії трудових ресурсів малого підприємництва України

Джерело: складено автором за даними [2; 4; 9].

Таблиця 1. Показники оцінювання діяльності малих підприємств України та їх умовне позначення

Джерело: складено автором за даними [2; 4; 9].

X Трудові ресурси Y Фінансові ресурси Z Матеріальні ресурси 
x1 Кількість зайнятих працівників 

на МП /тис. осіб 
y1 Витрати на персонал на МП /млн грн. z1 Обсяги реалізованої продукції МП

(товарів, послуг) за видами економ. 
діяльності / млн грн. 

x2 Кількість найманих працівників 
на МП/ тис. осіб 

y2 Середньомісячна заробітна плата на 
кінець року/грн. 

z2 Кількість ринків з продажу споживчих 
товарів на кінець року, од. 

x3 Економічно активне населення 
працездатного віку/ тис. осіб 

y3 МП, які одержали прибуток за видами 
економ. діяльності до оподаткуання/ 
млн грн. 

z3 Наявність магазинів роздрібної торгівлі
підприємств (юридичних осіб) на 
кінець року, тис. од. 

x4 Безробітне населення 
працездатнього віку /тис. осіб 

y4 Чистий прибуток МП за видами 
економічної діяльності/млн грн. 

z4 Наявність кіосків та автозаправних
станцій роздрібної торгівлі 
підприємств (юридичних осіб) на 
кінець року, тис. од. 

x5 Економічно неактивне 
населення працездатного віку/ 
тис. осіб 

y5 ВВП в USD на душу населення (млн
USD) 

z5 Капітальні інвестиції в матеріальні 
активи МП/млн грн. 

x6 Чисельність населення в 
середньому на рік/осіб тис. 

y6 Единий податок для суб'єктів малого 
підприємництва/млн грн. 

z6 Капітальні інвестиції в нематеріальні 
активи МП/млн грн. 

x7 Кількість МП/ одиниць y7 Відрахування на соціальні заходи МП 
за видами економ. діяльності/млн грн. 

z7 Доходи населення України/млн грн.

x8 Потреба роботодавців у 
працівниках (на кінець 
року)/тис. осіб 

y8 Відрахування на оплату праці МП за 
видами економ. діяльності/млн грн. 

z8 Витрати населення України на 
придбання товарів та послуг/млн грн. 

 y9 Споживчі ціни у % до минулого періоду
y10 Чистий збиток МП за видами 

економічної діяльності/млн грн. 
y11 МП, які одержали збиток за видами 

економічної діяльності до 
оподаткуання/ млн грн. 
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ми або дестимуляторами, їх нормують за наступними

формулами: стимулятори: 
 

,
minmax

min

YY
YY

Y iNorm
i −

−
=  Norm

iY

— нормалізований показник фінансових ресурсів; iY  —

значення показника фінансових ресурсів;  minY  — мі�
німальне значення показника фінансових ресурсів;

maxY  — максимальне значення показника фінансових ре�

сурсів; дестимулятори: 
minmax

max

YY
YY

Y iNorm
i −

−
= .

Другий етап інтегрального оцінювання розвитку
малого підприємництва України пов'язаний з побудо�
вою узагальнюючих індикаторів. У зв'язку з тим, що
показники є нерівнозначними і мають різну силу впли�
ву на інтегральний показник, запропоновано розраху�
вати вагу кожного показника всередині блоку індика�
торів [5, с. 269]. Розрахунок ваг показників малих
підприємств пропонуємо проводити в наступній по�
слідовності [5, с. 270]: 1 етап — формування кореляцій�
них матриць; 2 етап — розрахунок факторних наванта�
жень та власних значень; 3 етап — розрахунок ваг. На
першому етапі здійснимо розрахунок кореляційної мат�
риці показників малих підприємств України за допомо�
гою MS Excel та системи обробки даних Statistica 6.0 за
процедурою Correlation matrices. На другому етапі
здійснимо розрахунок факторних навантажень та влас�
них значень за допомогою системи обробки даних
Statistica 6.0 за процедурою Factor Analysis. У резуль�
таті проведених обчислень системи обробки даних

Statistica 6.0 на основі вихідних даних було виявлено
п'ять факторів, які пояснюють 95,26% мінливості вихід�
них показників, що характеризують рівень розвитку ма�
лих підприємств України (табл. 5).

При цьому перші три фактори (F) пояснюють 83,44%
мінливості вихідних показників. Результати обчислень
факторних навантажень наведено у таблиці 6.

Розраховану матрицю факторних навантажень,
власні значення та частки дисперсій надалі будемо ви�
користовувати для знаходження ваг показників розвит�
ку малого підприємництва України. Розрахунок ваг бу�
демо проводити в наступній послідовності [5, c. 274]. В
кожному рядку матриці факторних навантажень зна�
ходимо максимальне, за абсолютною величиною, зна�

чення факторного навантаження: 
 ,max

1
ijij

mj
ba =

≤≤
 ,,1 mi =

де sj  — номер стовпця, в якому знаходиться максималь�
не значення. Обчислюємо добутки модуля факторного
навантаження ija  та частки загальної дисперсії, яку він

пояснює 
m

sj
λ

: ,
m

bg sj
iji

λ
×=  ,,1 mi =  де 

sj
λ  — власні значен�

ня таблиці факторних навантажень,  m — кількість по�
казників розвитку малих підприємств України. Знахо�
димо суми отриманих добутків по всіх факторах:

.
1
∑
=

=
m

i
igS  Розраховуємо вагу кожного показника за фор�

мулою: ,
S
gi

i =ω  ,,1 mi =  Відповідно до розглянутого ме�

тоду розрахунку ваг за факторними навантаженнями от�
римано наступні результати: вага трудових ресурсів —

Y Роки
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

y1 15786,4 20206,1 27113,4 27725,4 37049,3 49490,9 58644,8 60266,5 54494 63253,5
y2 1041,47 1351 1806 1906 2239 2633 3025 3265 3480 4195
y3 19024,4 25561,8 32018,9 32952,8 27770 36975,6 39794,1 39640,9 49156,1 95483
y4 16903 22935 28997 29731,6 24460 32518,8 35296 35748 45236,6 89390,4
y5 2303 3068,6 3891 2545,5 2974 3570,8 3857 4030,3 3014,6 2115,4
y6 1348,0 1592,6 1854,4 1766,3 1895,4 1987,9 4815,6 6640,5 7413,3 10974,7
y7 5128,4 6899,1 8427 8616,9 9257 12438,6 15574 15737,7 14313 16267,4
y8 15805,1 20175 25117 25535,6 27793 37052,3 43071 44528,8 40181 46986,1
y9 111,6 116,6 122,3 112,3 109,1 104,6 99,8 100,5 124,9 143,3
y10 14193,7 20310 70200 55170,2 44121 43112,4 50045 65169 224534,1 207584,8
y11 13837,2 19862,7 69501,1 54162,7 43417,1 42032,9 49048,1 64698,8 224418,5 207389

Таблиця 3. Динаміка показників категорії фінансових ресурсів розвитку малого підприємництва України

Джерело: складено автором за даними [2; 4; 9].

Z Роки
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

z1 357253 436248 492379 456668 568267 607782 672653 670258,5 705000,5 937112,8 
z2 2890 2834 2785 2761 2758 2698 2647 2609 2177 2134
z3 54,6 52,3 50,5 47,6 48 48,4 47,2 45,5 38,6 38,5
z4 19 19,6 18,7 17,7 16,8 15,8 15 14,3 11 11,1 
z5 29339,6 44401 52562 33415,2 20846 33464 36136 38115 27448,9 3522,9
z6 1552,8 959,7 655,4 636,3 343,1 856,9 678,7 652 484,9 683,6
z7 331522 432638 606957 235345 280565 334486 374962 382124 396760 448645 
z8 271231 352867 493070 179066 213324 266383 306519 325117 322743 391157

Таблиця 4. Динаміка показників категорії матеріальних ресурсів малих підприємств України

Джерело: складено автором за даними [2; 4; 8].

Фактори Власні значення Частка загальної 
дисперсії, % 

Кумулятивне власне 
значення 

Кумулятивна 
дисперсія, % 

фактор 1 14,17 52,48 14,17 52,48
фактор 2 5,08 18,81 19,25 71,29
фактор 3 3,28 12,15 22,53 83,44
фактор 4 2,23 8,24 24,75 91,68
фактор 5 0,96 3,57 25,72 95,26

Таблиця 5. Статистичні характеристики головних компонент

Джерело: розрахунки автора.
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0,36; вага фінансових ресурсів — 0,53; вага матеріаль�
них ресурсів — 0,11. Для розрахунку індикаторів роз�
витку малого підприємництва будемо використовувати

адитивну згортку, яка має вигляд: 
1
∑
=

=
m

j

Norm
jjA xI ω . Ана�

логічні розрахунки проведемо і для матеріальних та
фінансових ресурсів [5, с. 275] (табл. 7).

На третьому етапі інтегрального оцінювання роз�
витку малого підприємництва України розрахуємо без�
посередньо інтегральний індекс. Оскільки кожен з інди�
каторів розвитку малого підприємництва має різну силу
впливу на інтегральний індекс, розрахуємо вагові кое�
фіцієнти індикаторів відповідно до попередньо викори�
станої методики розрахунку ваг [5, c. 277]. Результати
розрахунку ваг індикаторів у інтегральному індексі роз�
витку малого підприємництва представлені у таблиці 8.

Максимальні за абсолютною величиною факторні на�
вантаження трудових та фінансових індикаторів відпові�
дають першому фактору, який пояснює 52,5% загальної
дисперсії. Максимальне за абсолютною величиною фак�
торне навантаження індикатору матеріальних ресурсів
відповідає третьому фактору, який пояснює 12,2% загаль�
ної дисперсії. Факторні навантаження трудових ресурсів
становлять +0,327, а фінансових та матеріальних ресурсів
становлять �0,233 та �0,035 відповідно, що вказує на обер�
нений зв'язок із факторами. Добуток максимальних фак�
торних навантажень кожного індикатора і власного зна�
чення фактора, який його пояснює, дає змогу отримати
індивідуальні результати: 0,172; 0,122; 0,004. Частка індив�
ідуальних добутків та їх суми дають можливість розраху�
вати вагові коефіцієнти індикаторів [5, с. 278]: трудові ре�
сурси — 0,576; фінансові ресурси стимулятори — 0,410;
матеріальні ресурси — 0,014. В результаті проведених роз�
рахунків найбільшу вагу отримали трудові ресурси, най�
меншу вагу отримали матеріальні ресурси.

Зваживши розраховані значення індикаторів на
відповідні їм вагові коефіцієнти і використавши адитив�
ну згортку, нами було розраховано інтегральний індекс
розвитку малого підприємництва України. Динаміка
інтегрального показника розвитку малого підприємниц�
тва України протягом 2006—2015 років зображена на
рисунку 1.

Аналіз динаміки інтегрального індексу розвитку ма�
лого підприємництва України вказує на те, що у період
2008—2009 рр. спостерігалось зниження показника з
0,26 до 0,24, що зумовлено впливом світової економіч�
ної кризи та поширенням її наслідків в Україні. Проте,
починаючи з 2011 р., індекс розвитку малого підприєм�
ництва поступово зростає з рівня 0,26 у 2011 р. до рівня
0,28 в 2013 р. У 2014 р. інтегральний індекс розвитку
малого підприємництва знизився до рівня 0,16, що є най�
меншим значенням за весь досліджуваний період. Зни�
ження індексу зумовлено економічними та політични�
ми проблемами України (зокрема, веденням АТО, зни�
женням купівельної спроможності громадян, курсови�
ми коливаннями гривні, зростанням рівня податкового
тиску) [6], що істотно гальмують розвиток малого
підприємництва України. Крім того, позитивним кроком
є підвищення індексу у 2015 р. до рівня 0,17, але рівня
до кризового періоду досягти не вдалося. Загалом,
рівень розвитку малого підприємництва в Україні знач�
но погіршився останніми роками та за весь досліджува�
ний період вважається низьким.

ВИСНОВКИ
У статті здійсненого моделювання розвитку малого

підприємництва України. Запропоновано множину ста�
тистичних показників, що відповідають таким категоріям
функціонування суб'єктів малого підприємництва, а саме:
фінансові, трудові та матеріальні ресурси. З метою вияв�
лення загальної тенденції розвитку малого підприємниц�

Показник F1 F2 F3 F4 F5  Показник F1 F2 F3 F4 F5 
x1 0,97 0,15 -0,03 0,15 0,09  y7 -0,83 0,36 -0,38 -0,20 -0,04 
x2 0,97 0,11 -0,03 0,15 0,08  y8 -0,84 0,38 -0,35 -0,18 -0,01 
x3 0,91 0,29 -0,24 0,05 -0,12  y9 0,60 0,63 -0,29 -0,29 -0,27 
x4 -0,37 0,35 0,39 0,16 -0,70  y10 0,91 0,26 -0,10 -0,08 0,15 
x5 0,92 -0,21 0,17 0,09 -0,24  y11 0,91 0,26 -0,10 -0,07 0,15 
x6 0,99 0,10 -0,07 0,05 0,02  z1 -0,11 -0,39 -0,32 0,84 0,03 
x7 0,37 0,68 -0,25 -0,13 0,17  z2 -0,47 0,15 -0,01 0,85 0,03 
x8 0,80 -0,51 0,06 -0,14 0,19  z3 -0,59 0,72 0,20 0,27 0,01 
y1 -0,82 0,42 -0,29 -0,25 -0,02  z4 -0,49 0,66 0,15 0,46 0,09 
y2 -0,95 0,24 -0,17 -0,13 0,00  z5 0,42 0,18 -0,82 0,21 0,01 
y3 -0,93 -0,16 -0,03 0,01 0,23  z6 0,09 -0,29 -0,92 0,11 -0,22 
y4 -0,93 -0,18 -0,02 0,02 0,23  z7 -0,22 -0,87 -0,38 0,09 -0,14 
y5 0,17 0,59 -0,63 0,08 0,08  z8 -0,26 -0,77 -0,48 -0,16 -0,13 
y6 -0,93 -0,12 -0,19 -0,20 0,07        
власні значення 14,17 5,08 3,28 2,23 0,96 
частка дисперсії , % 0,52 0,19 0,12 0,08 0,04 

Таблиця 6. Факторні навантаження показників розвитку малих підприємств

Джерело: розрахунки автора.

Роки Значення індикаторів розвитку малого бізнесу України
Трудові ресурси Фінансові ресурси Матеріальні ресурси 

2006 0,348 0,125 0,087
2007 0,341 0,161 0,091
2008 0,296 0,179 0,091
2009 0,275 0,189 0,082
2010 0,265 0,214 0,095
2011 0,239 0,284 0,089
2012 0,221 0,346 0,086
2013 0,221 0,359 0,097
2014 0,097 0,263 0,090
2015 0,002 0,398 0,091

Таблиця 7. Результати розрахунку індикаторів розвитку малого підприємництва України

Джерело: розрахунки автора.
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тва розраховано інтегральний індекс, шля�
хом нормування статистичних показників,
обгрунтування вагових коефіцієнтів та ви�
користання адитивної згортки. В результаті
розрахунків виявлено, що індикатор розвит�
ку за напрямом трудових ресурсів малого
підприємництва демонструє тенденцію зане�
паду з рівня 0,348 у 2006 р. до рівня 0,002 у
2015 р. Показник фінансових ресурсів про�
тягом 2006—2015 рр. зростає з рівня 0,125
до рівня 0,398; проте, в 2014 р. спостерігає�
мо зниження цього показника із рівня 0,359
до рівня 0,263. Матеріальні ресурси демон�
стрували незначну тенденцію до зростання
з рівня 0,087 у 2006 р. до рівня 0,091 у 2015 р.
Крім того, в 2009 р. зазначений показник
знизився із рівня 0,091 до рівня 0,082 та в же
у 2014 р. — із рівня 0,097 до рівня 0,09. Роз�
рахунок інтегрального індексу розвитку ма�
лого підприємництва продемонстрував тен�
денції до зниження в період світової фінан�
сово�економічної та вітчизняної соціально�
економічної криз. За досліджуваний період
загальна тенденція розвитку малого
підприємництва коливається в межах від 0,16 до 0,28, що
говорить про низький його рівень.
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Рис. 1. Динаміка інтегрального індексу розвитку малого
підприємництва України протягом 2006—2015 рр.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективне функціонування страхового ринку будь�

якої країни є важливою складовою загального розвит�
ку національної економіки. Саме страховий ринок че�
рез механізм надання відповідних фінансових послуг
має можливість акумулювати тимчасово вільні кошти
юридичних і фізичних осіб і тим самими формувати
значні за обсягами фонди інвестиційних ресурсів і ви�
користовувати їх для фінансування реального сектору
економіки. Тому національна економіка знаходиться під
впливом дестабілізуючих чинників та загроз. Якщо ра�
ніше державне регулювання було частиною виключно
національної економіки, то на сучасному етапі розвит�
ку виникає необхідність у регулюванні розвитку стра�
хового ринку з метою забезпечення економічної безпе�
ки на глобальному рівні.

Усе це свідчить про необхідність розробки напрямів
стабілізації функціонування страхового ринку. Особ�
ливої уваги заслуговують дослідження частини еконо�
мічної безпеки розвитку страхового ринку, серед яких
важливу роль відіграють питання визначення сутності
та місця безпеки ринку страхових послуг в економічній
безпеці держави.
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У статті розкрита сутність та місце безпеки ринку страхових послуг в економічній безпеці держави.
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ку визначається ефективністю застосування методів державного регулювання.
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АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз наукової та методичної літератури, у першу
чергу публікацій таких авторів, як Хоріна Л., Гаманко�
вої О., Осадця С., Козьменко О., Єрмошенко А., Єрмо�
шенко М., Власенко О., Фурман В.М., Зачосова Н.В. та
інших науковців, дозволяє стверджувати про значний
внесок зазначених учених у дослідження теоретичних
та методологічних аспектів розвитку страхового ринку
України, однак питання визначення та систематизації
факторів впливу на економічну безпеку розвитку стра�
хового ринку залишаються не до кінця вивченими та
потребують нових досліджень.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є розкрити сутність та місце безпеки

ринку страхових послуг в економічній безпеці держа�
ви.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Страховий ринок є невід'ємною складовою фінан�
сового ринку України. Успішний його розвиток зале�
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жить від розширення переліку страхових послуг, підви�
щення їхньої конкурентоспроможності, удосконален�
ня порядку оподаткування страхової діяльності, підви�
щення вимог до порядку створення діяльності страхо�
вих компаній, подальшої інтеграції країни у міжнародні
структури, залучення страхового ринку до вирішення
найважливіших питань економічного розвитку.

Світова фінансова криза негативно вплинула на
рівень фінансово�економічної безпеки українського
страхового ринку, значно знизивши кількість його пе�
реваг і потенційних можливостей. Так, наприклад, сут�
тєво погіршилась загальна економічна ситуація, про що
свідчать зниження темпів приросту ВВП, підвищення
рівня інфляції, дестабілізація курсу національної валю�
ти, зменшення доходів населення, зменшення кількості
ефективно і прибутково працюючих підприємств.

Якщо говорити про сучасну грошово�кредитну по�
літику, то вона суттєво позначається на безпеці функ�
ціонування страхового ринку, зокрема зростанням
збитковості страховиків, скорочення чисельності дого�
ворів з класичного страхування, різким зниженням пла�
тоспроможності страхових компаній [1].

Відповідно до наказу Міністерства економічного
розвитку та торгівлі України "Про затвердження Ме�
тодики розрахунку рівня економічної безпеки України",
економічна безпека — це такий стан національної еко�
номіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх
і зовнішніх загроз і здатний задовольняти потреби осо�
би, сім'ї, суспільства та держави; фінансова безпека —
це такий стан бюджетної, грошово�кредитної, банківсь�
кої, валютної системи та фінансових ринків, який ха�
рактеризується збалансованістю, стійкістю до внут�
рішніх і зовнішніх негативних загроз, здатністю забез�
печити ефективне функціонування національної еконо�
мічної системи та економічне зростання.

Безпека страхового ринку — це такий рівень забез�
печеності страхових компаній фінансовими ресурсами,
який дав би їм змогу в разі потреби відшкодувати обу�
мовлені в договорах страхування збитки їх клієнтів і за�
безпечити ефективне функціонування.

Тлумачення терміну "безпека страхового ринку"
відповідно до наказу Міністерства економічного розвит�
ку та торгівлі України є дещо вужчим за своєю суттю і
включає фінансові аспекти здійснення страховими ком�
паніями виплат відшкодувань відповідно до умов дого�
ворів, що підписані з юридичними та фізичними особа�
ми.

У більш широкому трактуванні включає процеси за�
безпечення економічної безпеки розвитку страхового
ринку України з акцентом на складову фінансової без�
пеки. Фактори впливу на фінансово�економічну безпе�
ку розвитку страхового ринку України можна система�
тизувати у групи (рис. 1).

Таким чином, до економічних факторів варто відне�
сти:

— відсутність економічної стабільності, сталого
зростання виробництва;

— неплатоспроможність населення та дефіцит
фінансових ресурсів;

— низький платоспроможний попит на страхові по�
слуги;

— збільшення кількості страховиків, що неадекват�
но темпам росту попиту на страхові послуги;

— відсутність цілеспрямованої державної політики
у сфері страхування;

— невідповідність розвитку страхування високим
вимогам ринкових умов господарювання;

— недостатньо диверсифікований страховий про�
дуктовий портфель компаній у цілому, вузький асорти�
мент страхових послуг, що можуть надаватися банкам
зокрема; порівняно низький рівень технологічної ос�
нащеності здійснення страхових операцій.

Крім того, варто звернути увагу і на власників стра�
хових компаній найбільш зацікавлені у формуванні

ефективної системи їх економічної безпеки, а тому до�
мінуюча роль у процесі управління економічною безпе�
кою відводиться саме внутрішнім структурам страхови�
ка. Під управлінням економічною безпекою страхової
компанії пропонуємо розуміти один із процесів менед�
жменту страхової компанії, що спрямований на досяг�
нення високого рівня захисту її ресурсів від негативно�
го впливу різного роду загроз шляхом реалізації широ�
кого спектру управлінських рішень щодо використання
наявних у страхової компанії фінансових можливостей
та контролю ризиків, що їх супроводжують, задля га�
рантування інтересів компанії та її клієнтів під час на�
дання страхових послуг [2].

До факторів, що і надалі впливають на погіршення
рівня фінансово�економічної безпеки страхового ринку
України, можна віднести: "падіння" фондового ринку;
збільшення ризиків, пов'язаних з інвестуванням активів
фінансових установ, та неповернення наданих позик;
підвищення недовіри населення до фінансових установ,
у тому числі з причин затягування або відмови виконан�
ня ними своїх зобов'язань за укладеними договорами;
валютно�курсова нестабільність; відсутність взаємодії
між банками та небанківськими фінансовими установа�
ми щодо забезпечення доступу останніх до коштів, роз�
міщених на депозитних рахунках; збереження негатив�
них інфляційних очікувань населення; подальша тініза�
ція економіки; переоцінка вартості інвестиційних ак�
тивів через валютний, кредитний та інші ризики, що
може призвести до зменшення обсягів чистих активів
фінансових установ і вплинути на здатність виконання
ними своїх зобов'язань.

Процес управління економічною безпекою страхо�
вої компанії — це такі етапи, як:

— виявлення причин небезпеки;
— попередження негативного впливу різного роду

загроз;
— припинення протиправних і злочинних дій, афер,

шахрайства, розкрадань з метою економічного підриву
діяльності страхової компанії з боку зовнішніх сил; ви�
явлення кримінальних структур, конкурентів, шахраїв,
несумлінних партнерів і внутрішніх загроз;

— припинення розкрадань, скоєних персоналом
компанії; знаходження інформатора супротивника (вер�
бування співробітника);

— звільнення від недобросовісних співробітників [3].
Служба економічної безпеки страхової компанії

повинна розробляти і проводити заходи щодо забез�
печення захисту відомостей, що становлять комерцій�
ну таємницю. У рамках управління економічною безпе�
кою страховика повинно бути належним чином органі�

Рис. 1 Фактори впливу на фінансовоKекономічну безпеку
розвитку страхового ринку України

Джерело: [5].
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зовано захист комерційних секретів компанії, створено
режим комерційної таємниці, налагоджено технічний
захист інформації, а також розроблено алгоритм на ви�
падок протидії недобросовісній конкуренції та промис�
ловому шпигунству. До завдань щодо забезпечення
інформаційної безпеки страхової компанії також вхо�
дять організація захисту персональних даних в стра�
ховій компанії, контроль за дотриманням організацій�
них, правових та технічних вимог з обробки персональ�
них даних, розробка алгоритмів і покрокових дій щодо
виконання вимог законодавства, а також налагоджен�
ня взаємодії з органами державного нагляду та регуля�
торами.

Одним з джерел витоку економічної інформації є
співробітники страхової компанії. Служба безпеки (еко�
номічної безпеки) при прийомі фахівця на роботу по�
винна проводити його перевірку і давати санкцію відділу
кадрів на прийом або відмову у прийомі на роботу роз�
глянутого претендента.

При настанні страхового випадку, а в деяких випад�
ках і при прийомі об'єкта на страхування, служба еко�
номічної безпеки повинна проводити певну розшукову
роботу з пошуку і розкриття факту втрати застрахова�
ного майна або при укладанні договору страхування при
необхідності здійснювати перевірку благонадійності й
порядності клієнта з метою запобігання шахрайству
(фахівці повинні вміти розрізняти поведінкові ознаки
недобросовісних страхувальників), а також знати про�
цедури взаємин з правоохоронними органами в ході роз�
слідувань випадків шахрайства та інших загроз, що мо�
жуть чинити негативний вплив на економічні показни�
ки страхової компанії [4].

Тому варто звернути увагу на три моделі держав�
ного регулювання, які існують у страховому секторі
(табл. 1).

На нашу думку, саме змішаної моделі державного
регулювання страхового ринку варто дотримуватись
Україні, оскільки це буде сприяти підвищенню рівня
конкуренції на страховому ринку та сприятиме захисту
страхових інтересів страховиків з боку держави.

Таким чином, суттєво оптимізувати процес управ�
ління економічною безпекою страхової компанії може
наявність у її структурі відділу внутрішнього контро�
лю. Можна рекомендувати побудову системи внутріш�
нього контролю сучасного страховика за моделлю Косо,
компонентами якої є контрольне середовище, оцінка
ризиків, контрольні процедури, моніторинг ризиків,
інформація / комунікація, тобто процедури, які можуть
стати в нагоді у процесі менеджменту економічної без�
пеки компанії.

Ефективне функціонування системи внутрішніх пе�
ревірок (внутрішніх розслідувань) та фінансових розс�
лідувань дозволить вивести управління економічною
безпекою страхової компанії на новий рівень ефектив�
ності. Та для цього фахівці з економічної безпеки по�
винні володіти методиками проведення судово�бух�
галтерської експертизи (технологія форензик), вміти за�
безпечити достовірність звітності компанії. Комплаєнс
у страховому бізнесі також може стати одним із інстру�
ментів управління економічною безпекою.

Розвиток страхового ринку визначається ефектив�
ністю застосовуваних державою методів його регулю�
вання [5].

На думку Фурмана В.М., модель державного регу�
лювання страхового ринку України можна розмістити
між континентальною та змішаною, про що свідчить
неодноразова зміна центрального органу у справах на�
гляду за страховою діяльністю, вимоги отримання
ліцензії на кожний вид страхування, чіткі вимоги до виз�
начення платоспроможності страховиків, захист інте�
ресів страхових компаній державою, умови вільної кон�
куренції під час здійснення страхової діяльності в су�
часних умовах.

Інструменти реалізації концептуальних підходів до
розвитку вітчизняного страхового ринку можуть бути
організаційними, економічними, методичними. Перші
спрямовані на вдосконалення організаційної структури
страхового ринку, спроможної забезпечити розвиток
суб'єктів страхування, сприяти налагодженню взаємодії
страхового бізнесу, держави та суспільства й створен�
ню умов для активізації участі страхового ринку Украї�
ни в структурній трансформації економіки та інтеграції
у світовий простір.

Друга група інструментів впливає на економічні інте�
реси суб'єктів страхового ринку. Економічні методи
включають до свого складу податки, пільги, субсидії,
ціни (страхові тарифи), процентні ставки, валютний
курс, заробітну плату. До методичних інструментів ав�
тори віднесли систему показників, яка характеризує
кількісні та якісні параметри розвитку страхового рин�
ку. Все це має позитивний вплив на економічну
стабільність суспільства, соціальну захищеність грома�
дян, зниження соціальної напруги та активізує процес
інвестування коштів у структурну трансформацію еко�
номіки України, що сприятиме її ефективному розвит�
ку в цілому

Також заслуговує на увагу погляд Бабець І.Г. та
Матвійчук Л.О., які говорять про методи оцінки
рівня та тенденцій розвитку страхового ринку,
вибір яких залежить від конкретних завдань дослі�
дження (табл. 2).

Таким чином, науковці пропонують виділити три
групи методів оцінки рівня розвитку страхового ринку:
аналітичні методи, методи соціології, методи економі�
ко�математичного моделювання (табл. 3).

Важливою умовою ефективного державного регу�
лювання страхової діяльності в країні є наявність відпо�
відної інфраструктури страхового ринку. Вона повин�
на містити в собі: систему перестрахування, страхові
пули й інші об'єднання страховиків, страхових посеред�
ників, аварійних комісарів, аудиторів, актуаріїв, інфор�
маційно�аналітичні центри, рейтингові агентства, орга�
нізації по підготовці й перепідготовці кадрів. Процес
державного регулювання страхової діяльності в цій ча�
стині повинна полягати в організації й регламентуванні
діяльності даних структур [6].

Крім цього, варто відмітити, що Національна комі�
сія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових України, виступила з ініціативою поширен�
ня практики проведення валютних аукціонів для забез�

№ Назва моделі Країна Коротка характеристика 
1 

Континентальна 
Німеччина, 
Швеція, 
Японія 

заснована на жорсткій законодавчій
регламентації і деталізації діяльності учасників страхового ринку 

2 
Ліберальна 

США створюються різні умови, в яких функціонують страхові компанії. 

Великобританія характерна єдина система регулювання, страхові організації при цьому
дотримуються загальних правил, норм і нормативів. 

3 
Змішана Франція 

характерним є регламентація діяльності страхових організацій, яка 
поєднана з гнучкими підходами, які дають можливість забезпечити 
достатній рівень конкуренції на страховому ринку. 

Таблиця 1. Коротка характеристика моделі моделей державного регулювання страхового ринку

Джерело: складено автором на основі [10].
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печення потреб страхувальників — фізич�
них осіб в іноземній валюті по договорах
страхування життя, в яких страхові зобо�
в'язання сторін визначені у вільноконвер�
тованій валюті, із забезпеченням викори�
стання придбаної іноземної валюти за
цільовим призначенням.

Діяльність страховика по обслугову�
ванню споживачів страхових послуг пе�
редбачає певний механізм дій, що включає
в себе певні етапи (рис. 2).

Всі етапи відображають певні стадії
реалізації договору страху�
вання, багато з яких передба�
чають участь спеціалістів
різних галузей, а також тих,
яких у страховика не має з
певних причин. Таким чином,
інфраструктура страхового
ринку передбачає певну сис�
тему відносин та взаємодію
між професійними учасника�
ми страхового ринку та спец�
іалістів інших видів діяльності та структуру цих видів
діяльності, що буде сприяти ефективному функціону�
ванню страховика та якісному наданню страхових та пе�
рестрахових послуг [7].

Напрямом підвищення рівня безпеки страхового
ринку можна вважати неприпустимість у діяльності
страховиків порушень вимог законодавства про фінан�
сові послуги, зокрема:

— недотримання страховиками вимог, встановлених
законодавством щодо платоспроможності;

— укладання договорів страхування не у відповід�
ності до правил страхування; обмеження та/або пору�
шення прав страхувальників, визначених законодав�
ством та/або договором страхування;

— безпідставної відмови у здійсненні страхової ви�
плати або сплати страхового відшкодування;

— невиконання обов'язку здійснити страхову вип�
лату або виплату страхового відшкодування в належ�
ному обсязі та у передбачений договором страхування
термін; невиконання страховиками інших зобов'язань у
порядку, терміни відповідно до укладеного договору
страхування; використання правил страхування, які не
відповідають вимогам законодавства;

— поширення страховими компаніями в будь�якій
формі реклами та іншої інформації, що містить неправ�
диві відомості про їх діяльність;

— обмеження та/або порушення права страху�
вальників і потенційних споживачів страхових послуг
на доступ до інформації щодо діяльності страхової
компанії, в тому числі щодо відомостей про фінансові
показники та економічний стан страховика, які підля�
гають обов'язковому оприлюдненню, переліку керів�
ників страховика та його відокремлених підрозділі,

переліку страхових продуктів, що пропонуються
страховикам, цін/тарифів страхових послуг, іншої
інформації, право на отримання якої закріплене в за�
конах України [8].

Безперечно вагомим у діяльності органів держав�
ного регулювання та нагляду з позиції убезпечення
відповідного рівня фінансово�економічної безпеки є
вжиття заходів, що мають на меті та є дієвими у сфері
підвищення конкурентоспроможності як окремих
страхових компаній, так і страхового ринку України в
цілому. Основними напрямами підвищення конкурен�
тоспроможності українських страхових компаній ма�
ють бути:

— розробка нових страхових продуктів і послуг;
— поліпшення корпоративного управління; створен�

ня нових каналів збиту страхових послуг; зростання
капіталізації;

— впровадження аутсорсингу;
— підвищення якості менеджменту;
— розвиток страхового "ритейлу";
— розвиток страхування життя; впровадження ін�

формаційних технологій.
Оскільки існуючий рівень державного регулювання

страхового сектору економіки України поки що не мож�
на назвати ефективним, тому вважаємо за потрібним на�
вести пропозицій щодо удосконалення методики дер�
жавного регулювання страхового ринку. Система дер�
жавного регулювання поточної діяльності страховиків
спрямоване, в першу чергу, на забезпечення їх фінан�
сової стійкості (рис. 3).

Таким чином, доцільність застосування заходів
підвищення рівня фінансово�економічної безпеки як на
загальнодержавному рівні за рахунок впровадження

Методи

1. Економічні розроблення та вдосконалення методів залучення внутрішніх джерел
інвестування в Україні та регіонах. 

2. Правові 
удосконалення законодавчої бази у сфері страхового бізнесу та
формування державної економічної політики щодо залучення 
фінансових ресурсів страховиків в інвестиційний процес. 

3. Організаційні формування системи методів контролю за цільовим використанням
інвестиційних ресурсів страхових компаній. 

4. Інформаційні формування інформаційної бази діяльності страхових компаній та
акумуляції їх фінансових ресурсів. 

Таблиця 2. Методи ефективного розвитку вітчизняного страхового ринку

Джерело: [3].

Метод Характеристика 

Соціології використовують засоби оцінки рівня розвитку регіонального страхового ринку, 
основою яких є узагальнення інформації та оцінок, що надані респондентами. 

Економічно-
математичної моделі 

використовуються для прогнозування оцінних показників-індикаторів та 
визначення тенденцій розвитку страхового ринку. 

Аналітичний належить більшість традиційних методів регіонального і відтворювального аналізу.

Таблиця 3. Групи методів оцінки рівня розвитку страхового ринку

Джерело: складено автором на основі [11].

Рис. 2. Етапи діяльності страховика по обслуговуванню споживачів споживчих послуг

Джерело: складено автором на основі [2].
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необхідних механізмів, так і зас�
тосування системи показників з
визначеними параметрами для
моніторингу результатів діяль�
ності страховиків.

ВИСНОВКИ
Таким чином, незважаючи на

наявність негативних факторів
впливу на фінансово�економічну
безпеку розвитку страхового
ринку він залишається перспек�
тивним для подальшого функці�
онування. Виходячи з цього,
можна зробити висновок про
доцільність застосування заходів
підвищення рівня економічної
безпеки як на загальнодержавно�
му рівні за рахунок впроваджен�
ня необхідних механізмів, так і
застосування системи показників
з визначеними параметрами для
моніторингу результатів діяль�
ності страховиків.

Підсумовуючи вищевикладене, можемо стверджу�
вати, що ефективний процес державного регулювання
страхової діяльності суттєво покращить якість наданих
страхових послуг клієнтам, активізує процес інвестуван�
ня коштів в економіку України, а також сприятиме її
ефективному розвитку в цілому.
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Рис. 3. Необхідні заходи для створення ефективного механізму захисту
страхової справи з боку держави та адміністративних органів України

Джерело: складено автором на основі [9].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Капітал є однією із ключових домінант функціону�

вання економічної системи. Наука, досліджуючи
сутність капіталу, обгрунтовує його як складну, бага�
тоаспектну категорію, еволюція якої відобразила істо�
ричний процес розвитку суспільства, його продуктив�
них сил і виробничих відносин, прав власності, динамі�
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕВОЛЮЦІЇ

ВИЗНАЧЕНЬ ПОНЯТТЯ "КАПІТАЛ" У

КОНТЕКСТІ ЙОГО ДОМІНАНТНИХ
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THEORETICAL APPROACHES TO THE EVOLUTION OF DEFINITIONS OF THE CONCEPT
OF "CAPITAL" IN THE CONTEXT OF ITS DOMINANT CHARACTERISTICS AS AN ECONOMIC
CATEGORY

Розглянуто та проаналізовано ключові аспекти поняття "капітал" крізь призму основних характери=

стик цієї економічної категорії, що зумовлює необхідність аналізу різних підходів до такого визначення.

Категорія "капітал", яка є одним із складних, неоднозначних понять в економічній теорії, що синтезує

багатоваріантність економічного підходу до обгрунтування сутнісних сторін економічного процесу. Це

поняття включає в себе багатогранність понятійного апарату в економічній теорії та практиці.

 В умовах мінливості ринкової економіки, капітал є одним із ключових факторів влади та впливу.

Капітал є фундаментальним, складним, багатоаспектним і в силу цього не достатньо дослідженим еконо=

мічним явищем. На сучасному етапі функціонування підприємства особливо необхідним є дослідження

фактору узгодженості функціонування фізичного, фінансового та інтелектуального капіталів підприєм=

ства.

Досліджено сутнісні характеристики капіталу підприємства та проаналізовано існуючі підходи до

його структуризації, які дозволять оптимізувати вартість капіталу та обрати найбільш вигідну для підприє=

мства стратегію розвитку.

The key aspects of the concept of "capital" are examined and analyzed through the prism of the main

characteristics of this economic category, which calls for an analysis of different approaches to this definition.

The category "capital", which is one of the complex, ambiguous concepts in economic theory, synthesizes the

multivariance of the economic approach to the substantiation of the essential sides of the economic process.

This concept includes the multifaceted conceptual apparatus in economic theory and practice.

In a volatile market economy, capital is one of the key factors of power and influence. Capital is a fundamental,

complex, multidimensional and, therefore, not sufficiently explored economic phenomenon. At the present stage

of the enterprise's operation, it is especially necessary to study the factor of conformity of the activity of the

physical, financial and intellectual capital of the enterprise.

The examined еssential characteristics of the enterprise's capital аnd analyzed the existing approaches to its

structuring, which will allow to optimize the cost of capital and choose the most profitable development strategy

for the company.

Ключові слова: капітал, управління капіталом, структура капіталу підпримства, ринкова економіка,
стратегія розвитку.

Key words: Capital, capital management, capital structure of the company, market economy, development strategy.

ки та структури товарного виробництва і споживання,
інтересів різних соціальних груп тощо.

Капіталу належить головна функція в процесі роз�
поділу, перерозподілу та споживання матеріальних
благ. Забезпечення управління ефективністю викори�
стання капіталу підприємством потребує грунтовного
дослідження теоретичних аспектів дефініцій "капітал"
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та особливостей його структурної побудови з ураху�
ванням цільових критеріїв її економічної обгрунтова�
ності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Економічна категорія "капітал" досліджувалась ба�

гатьма провідними вітчизняними і зарубіжними вчени�
ми�економістами, серед яких Базилевич В.Д., Камінсь�
ка Т.Г., Квасницька Р.С., Югас Е.Ф., Олексик О.І., Ага�
пова І.І., Богачева Г.Н., Стельмащук Ю.А., Туган�Бара�
новський М.І., Балабанов І. Т., Бідник О.І., Біла О.Г.,
Юшко С. В., Бланк І.А., Брігхем Є.Ф., Катан Л.І., Кли�
менко С.М., Черемісова Т.А., Крамаренко Г.О., Под�
дєрьогін А.М., Подольська В.О., Селезньов В.В., Суя�
рова О.О. та ін, проте тема капіталу залишається акту�
альною і сьогодні, враховуючи динамічність розвитку
економіки та мінливість зовнішньоекономічного сере�
довища.

Мета статті
Метою статті є узагальнення та систематизація існу�

ючих теоретичних положень щодо поняття "капітал",
дослідження теорії і практики формування і викорис�
тання капіталу із урахуванням реалій розвитку вітчиз�
няної економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Важливою складовою дослідження та науковим

підгрунтям з'ясування економічної сутності капіталу
підприємства є аналіз еволюції поглядів на категорію
"капітал", який дозволить з'ясувати сутність та зміст
поняття "капітал підприємства" у теперішніх економіч�
них умовах з урахуванням еволюційного, структурного
та економічного підходів [1; 2].

Процес формування різноелементної структури
капіталу підприємства є його індивідуальною прерога�
тивою, проте воно не завжди є економічно обгрунтова�
ним з позицій взаємозвязку зростання рентабельності
власного капіталу та забезпечення фінансової стійкості,
тому критичне дослідження дефініції та генезису капі�
талу дає змогу констатувати, що для визначення суті та
структури капіталу характерними є два протилежних
погляди: з одного боку, економісти трактують капітал
як сукупність матеріальних цінностей, а з другого — як
вартість, яка авансується на придбання факторів вироб�
ництва.

Вивчаючи економічну сутність капіталу необхідно
провести узагальнення його ретроспективних тракту�
вань у економічній думці (табл. 1) та здійснити по�
рівняльний аналіз з метою визначення його сутності
сучасними вченими�економістами.

Отже, вчені�економісти як минулих часів, так і су�
часні підходять з різних сторін до визначення сутності
поняття капіталу. Слід зазначити, що одна група визна�
чень цієї категорії фіксує фінансову сторону, інша —
натуральну.

Економічна теорія дуже широко трактує поняття
"капітал", що як правило, у різних енциклопедичних
виданнях характеризується як "загальновідоме, але
вкрай важке для визначення поняття, тому варто за�
значити, що усі наведені вище визначення та тракту�
вання доповнюють одне одного та дають змогу комп�
лексно охарактеризувати сутність та функціональні ха�
рактеристики поняття "капітал" як економічну кате�
горію.

ВИСНОВКИ
На основі критичного ретроспективного аналізу

існуючих формулювань поняття "капітал підприємства"
було уточнено його зміст з позиції еволюційного підхо�
ду та функціонального призначення. Розуміння сутності
поняття "капітал" дає можливість пошуку шляхів зрос�
тання рівня конкурентоспроможності підприємства на

ринку. Такий підхід може бути використаний при об�
грунтуванні політики управління капіталом підприєм�
ства, що є перспективним напрямом подальших дослід�
жень у цій галузі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вивчення сучасного стану досліджень з питань по�

стконфліктного відновлення дало підстави стверджува�
ти про зростання інтересу до цієї тематики як з боку
науковців, так і практиків�експертів, що тісно співпра�
цюють з таким міжнародними організаціями, як ООН,
Група Світового банку, регіональними інститутами.
Тісний взаємозв'язок між військовими, політичними,
економічними та соціальними конфліктами зумовлює
важливість розгляду постконфліктного відновлення як
системи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Обрана проблематика знайшла відображення в пуб�
лікаціях багатьох закордонних дослідників, присвяче�
них пошуку оптимальних підходів до подолання еконо�
мічних наслідків бойових дій та розбудові миру, зокре�
ма П. Кольєра (Paul Collier) [29], В. Белло (Bello Walden)
[26], К. Конінга (Cedric de Coning) [30], Т. Муріті (Tim
Murithi) [34].
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Системний підхід активно використовується у віт�
чизняних економічних дослідженнях, результатом чого
стали підготовлені дисертаційні роботи в таких ключо�
вих напрямах, як:

1) банківська та страхова справа (М.М. Александро�
ва [1], О.О. Резнікова [19], О.В. Козьменко [10], Л.С. Ко�
валь [9], А.В. Колдовський [11], І.І. Стрельченко [22]);

2) оподаткування та бюджет (М.О. Матухно [13],
І.Г. Лук'яненко [12], А.О. Нікітішин [15], Р.Ю. Паславсь�
ка [17], В.П. Синчак [21]);

3) облік і контроль (Н.Г. Виговська [4], І.К. Дрозд
[5], В.В. Євдокимов [7], Л.М. Кіндрацька [8], О.М. Пет�
рук [18]).

У той же час в галузі постконфліктного відновлен�
ня, що лише нещодавно почала привертати увагу вітчиз�
няних вчених, такий підхід ще не набув значного поши�
рення.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є наукове обгрунтування за�

стосування системного підходу до постконфліктного
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відновлення для вивчення його основних елементів та
принципів.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Слово "система" походить від давньогрецького

σύστημα , що означає сполучення, організація, лад [6, с.
244]. У тлумачному словнику української мови наведе�
но 7 визначень терміну "система", зокрема як "сукуп�
ності яких�небудь елементів, одиниць, частин, об'єдну�
ваних за спільною ознакою, призначенням" [3, с. 1328].
Основоположниками теорії системи вважають А.А. Бог�
данова та Л. фон Берталанфі, праці яких відіграли важ�
ливу роль у популяризації системного підходу для ви�
вчення різних сфер людської діяльності [22, с. 24].

На думку О.Д. Шарапова, існують кілька підходів
до розуміння системи: інженерний, конструкторський,
науковий та теоретико�пізнавальний [24]. З огляду на
велику кількість дефініцій цієї категорії, що зустріча�
ються в літературі, В.Н. Садовський виділив їх у три гру�
пи, відповідно до яких система визначається [20, с. 98]:

1) як деякі класи математичних моделей;
2) через терміни "елементи", "відношення", "зв'яз�

ки", "ціле", "єдність";
3) за допомогою термінів "вхід", "вихід", "перероб�

ка інформації", "управління".
З цієї позиції закордонні дослідники постконфлік�

тне відновлення розуміють як складну систему, "яка за�
безпечує одночасні коротко� , середньо� і довгострокові
заходи по запобіганню переростання зіткнень інтересів
у військовий конфлікт, а також побудову і зміцнення
сталого миру" [25, с. 5]. Схожий погляд висвітлено у пуб�
лікації К. Конінга (Cedric de Coning) [30]. Основними
вимірами такої системи, на думку Т. Муріті (Tim
Murithi), є: безпека; політичні перетворення, державне
управління; соціально�економічний розвиток; права
людини, правосуддя; координація, менеджмент та мо�
білізація ресурсів [34, с. 8].

Таким чином, використання системного підходу
продиктоване складністю взаємозв'язку між елемента�
ми постконфліктного відновлення, до числа яких відно�
сять її мету і завдання, принципи, суб'єкти, об'єкти.

Метою постконфліктного відновлення, у найбільш
загальному розумінні, є максимально ефективне подо�
лання наслідків бойових дій у всіх сферах життя су�
спільства, попередження майбутніх конфліктів та ство�
рення умов для сталого розвитку. Конкретні завдання
відновлення визначаються масштабністю втрат, фінан�

совим потенціалом держави та її донорів, іншими пара�
метрами постконфліктної ситуації. В той же час уза�
гальнення світового досвіду дало можливість виділити
7 основних напрямів завдань відновлення, кожен з яких
відображає ключові аспекти суспільного життя (табл.
1). При цьому виконання окреслених завдань, може по�
чинатись як одночасно, так і базуватись на результатах
заходів, проведених на попередніх етапах постконф�
ліктного відновлення.

На думку М. Фішер, можна виділити такі етапи, як
криза, посткризова ситуація (тобто до повного урегу�
лювання конфлікту), ситуація після врегулювання, та
стадія довгострокового відновлення, на кожному з яких
змінюється пріоритетність та масштабність описаних
заходів [31, c. 7]. Навіть під час військового конфлікту
пропонується надавати доступ до питної води, продо�
вольства та базових медичних послуг, адже кількість
жертв голоду та епідемій може бути більшою за втрати
серед мирного населення безпосередньо від бойових дій.

За іншим підходом розмежовують такі етапи: почат�
ковий (розробка програми реконструкції та розвитку),
передбазовий (безпосереднє дослідження постражда�
лих території та корекція програми), базовий (відтво�
рення на основній території основних систем життєза�
безпечення), репатріаційний (повернення осіб, що ви�
мушені були покинути регіон) та адаптаційний (закріп�
лення репатріантів на місцях постійного проживання,
відновлення соціально�економічної інфраструктури)
[14, с. 14].

У той же час існує думка, що, на відміну від плану
Маршалла, сучасні програми постконфліктного віднов�
лення починають реалізовуватись до того, коли стане
зрозумілим, яким буде остаточний результат війни [27,
с. 185]. Саме тому висока ймовірність повторення бойо�
вих дій визначають неточність прогнозів щодо розвит�
ку ситуації.

Успіх відновлювальних заходів може залежати і від
дотримання певних принципів, на яких грунтується про�
цес відновлення. На думку аналітиків Інституту миру
США (United States Institute of Peace), такими є [33, с. 21]:

— місцева ініціатива, тобто сама нація, а не зовнішні
донори, має визначити свої потреби та їх пріоритетність;

— примат політики, іншими слова політичне урегу�
лювання конфлікту є основою для миру;

— легітимність, що проявляється у ступені сприй�
няття населенням країн свого уряду, інших країн та
міжнародних організацій;

Таблиця 1. Ключові завдання постконфілктного відновлення суспільства

Джерело: узагальнено автором на основі [32, с. 19—20].

№ 
з/п Напрям Завдання 

1. Репатріація та переселення - допомога з транспортуванням, пошуком рідних, психологічна підтримка; 
- вирішення майнових спорів, питань з тимчасовим житлом 

2. Безпека суспільства - роззброєння, знешкодження мін;
- реформа збройних сил, демобілізація;  
- моніторинг дотримання прав людини 

3. Відновлення інфраструктури - водозабезпечення та водовідведення, електроенергія, опалення; 
- транспорт, житло, телекомунікації; 
- утилізація твердих відходів 

4. Продовольча безпека та 
відродження агросектору  

- цільовий розподіл продовольства;
- забезпечення насінням, сільськогосподарською технікою; 
- підтримка скотарства; 
- вирішення земельних питань 

5. Охорона здоров’я, освіта та 
соціальне забезпечення 

- доступ до базових медичних послуг;
- запуск освітніх послуг, перепідготовки; 
- виробництво товарів першої необхідності 

6. Врядування та громадське 
суспільство  

- відновлення/реформа легітимних органів виконавчої та судової влади; 
- проведення виборів; 
- зміцнення неурядових організацій; 
- вирішення земельних питань 

7. Макроекономічна стабілізація  - стабілізація національної валюти;
- відновлення фінансових інститутів; 
- полегшення боргового тягаря; 
- підтримка малого бізнесу 
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— єдність зусиль, що починається із координації дій
та співробітництва;

— безпека як головна умова миру та розвитку;
— трансформація конфліктів з військової площини

в інші, що досягається через обмеження причин та по�
м'якшення вже існуючих наслідків бойових дій;

— регіональна взаємодія, що передбачає заохочен�
ня до партнерства, як в державі, так і з сусідніми краї�
нами та міжнародними організаціями за рахунок дип�
ломатичних зусиль, спільного бачення розвитку регіо�
ну та співробітництва.

На думку П. Кольєра, традиційний підхід грун�
тується на пріоритеті політичної складової, коротко�
строковості присутності миротворчих сил та прове�
денні виробів, що дасть змогу сформувати новий лег�
ітимний та підзвітний уряд [28]. Критика таких засад
базується на неефективності заходів, адже виведен�
ня миротворчого контингенту може стати початком
нового конфлікту, проведені вибори не завжди кон�
солідують суспільство та дають можливість отрима�
ти фаховий уряд. Акцент заходів має бути зміщено на
забезпечення безпеки та економічного зростання. Го�
ловним джерелом зростання має стати будівельна га�
лузь.

Більш розширений перелік принципів відновлення
постконфліктних територій пропонують азербайд�
жанські аналітики Н. Музаффарлі та Е. Ісмаїлов (табл.
2).

Вітчизняні вчені О.В. Балуєва, О.С. Келембет запро�
понували додати до числа цих принципів ще такі [2, с. 43]:

— послідовне планування поліцентричної функціо�
нальної структури;

— досягнення довгострокового ефекту шляхом реа�
лізації короткострокових проектів;

— інтеграційний підхід до відновлення умов життя
в регіоні;

— принцип взаємодоповнення для уникнення про�
тиріч у реабілітації деокупованих територій.

При цьому недостатньо зрозумілою є відмінність
між останніми двома принципами, що відображають
спільну ідею зближення інтересів. У підготовлену пред�
ставництвом ООН в Україні, Групою Світового банку
та Європейським Союзом звіті "Оцінка відновлення та
розбудови миру аналіз впливу кризи та потреб на східній
Україні" пропонуються інші принципи (табл. 3).

У той же час, на нашу думку, основними вихідними
положеннями (принципами) постконфліктного віднов�
лення також є:

— послідовна зміна пріоритетів (так першочерговим
є забезпечення безпеки в регіоні, потім запуск еконо�
міки, налагодження системи державного управління, за�
безпечення верховенства права та особистого розвит�
ку людини);

— конкретність одержаних результатів протягом
коротких проміжків часу та їх відповідність довгостро�
ковій перспективі;

— відкритість процесу як основи для підвищення за�
цікавленості міжнародних організацій та провідних країн.

Такий плюралізм думок щодо виділення принципів
постконфліктного відновлення пов'язаний із складністю

Таблиця 2. Принципи відновлення постконфліктних територій

Джерело: [14].

№ з/п Принцип Характеристика
1 2 3

1 Урахування міжнародного 
досвіду 

Із необхідністю відновлення територій, економіка й інфраструктура яких виявились зруйнованими в 
результаті військових конфліктів, зіткалося багато держав, а саме: Грузія, Азербайджан, Балканські 
країни та ін. Використання міжнародного досвіду у сфері відновлення і розвитку зруйнованих територій 
– неодмінна умова постконфліктного програмування, у тому числі і в Україні. Разом із тим нормалізація 
життєдіяльності на відновлюваних територіях України має свої складнощі, відрізняється від багатьох 
аналогічних проблем у вищеназваних країнах, оскільки виходить далеко за межі вирішення лише 
матеріально-технічних і фінансових завдань. Потрібно буде реінтегрувати окуповані нині території та їх 
населення в політичне, економічне і культурне життя України, що пов’язано з низкою проблем  

2 Розумна мінімізація 
витрат 

Здійснення повномасштабної реабілітації постраждалих від військового конфлікту територій вимагає 
значних ресурсів. У порівняно невеликих державах обсяг необхідних для цього фінансових ресурсів 
може бути цілком зіставлений із масштабами економіки країни в цілому, тому мінімізація витрат є 
атрибутивним принципом державного постконфліктного програмування, до того ж неприпустимо, щоб 
економія на ресурсах перетворилась у основний принцип і домінувала над цільовими настановами 
територіальної реабілітації. Мінімізація витрат, яка призводить до погіршення якості робіт, і тим самим 
створює загрозу для безпеки населення, принципово неприйнятна  

3 Єдність двох підходів: 
оновлення старого і 
створення нового 

Будь-яке відновлення повинно поєднувати нове будівництво з реставрацією раніше побудованих 
об’єктів. Кількісне співвідношення цих двох форм реабілітації визначається низкою факторів: реальним 
станом інфраструктурних, виробничих і соціально-культурних об’єктів на постконфліктній території, 
цільовими настановами відновлення, ресурсними можливостями країни, тривалістю часу від 
зруйнування до початку реабілітаційних робіт. Навіть коли існує можливість реставрації старих 
об’єктів, нове будівництво з використанням прогресивних сучасних технологій нерідко є більш 
ефективним. Це стосується не тільки інформаційно-комунікаційних систем, відновлювати які на базі 
старих технологій є недоцільним, але й традиційних елементів інфраструктури, наприклад, доріг  

4 Гнучкість територіального
планування 

Цей принцип слід розглядати як окремий випадок застосування попереднього принципу, проте він має 
самостійне значення. З одного боку, існують вагомі аргументи щодо відновлення доконфліктної мережі 
поселень. При цьому, по-перше, відпадає необхідність у додатковому містобудівному і ландшафтному 
плануванні; по-друге, забезпечується законне право кожного переселенця на повернення у власний 
будинок або у свій населений пункт. Право приватної власності переселенців на нерухомість належить 
до числа консервативних факторів системи розселення. З іншого боку, формування нової структури 
розселення надає додаткові можливості для реінтеграції постконфліктних і деокупованих територій у 
політико-економічну структуру країни, хоча за некоректності виконання може супроводжуватися 
обмеженням прав власності репатріантів і, крім того, потребує проведення великої попередньої роботи. 
Саме тому поєднання цих двох принципів убачається більш ефективним. Формування нової системи 
розселення необхідно аналізувати в ширшому контексті, ніж відновлення постконфліктного ареалу  

5 Поетапність Постконфліктне відновлення територій належить до великомасштабних проектів, ефективна реалізація 
яких потребує обов’язкового поділу реабілітаційних робіт на чіткі стадії. Слід дотримуватись таких 
етапів, які є типовими для більшості постконфліктних територій незалежно від їх приналежності до 
країни  

6 Перманентне 
вдосконалення програм 
відновлення та 
реабілітації територій  

Усі сфери відновлення відчувають вплив фактора часу. До особливо швидких і радикальних змін 
схильні засоби комунікації і зв’язку, швидкість технологічного оновлення яких дуже висока. Суттєво 
змінюються технології і матеріали, які переважають у цивільному будівництві, енерго- і газопостачанні, 
а також у будівництві і реконструкції транспортної інфраструктури  
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взаємодії між його ключовими суб'єктами, до числа яких
можна віднести:

1) міжнародні організації;
2) урядові організації іноземних країн, які окрім

опосередкованої участі в процесах розбудови миру (че�
рез міжнародні організації), безпосередньо надають
підтримку постраждалим регіонам;

3) органи державної влади та місцевого самовряду�
вання;

4) інститути громадянського суспільства;
4) великі бізнес�структури;
5) середній та малий бізнес.
У рамках спільного проекту Асоціації армії США та

Центру стратегічних та міжнародних досліджень
(Center for Strategic and International Studies) було за�
пропоновано виділення чотирьох напрямів післявоєн�
ної реконструкції, що визначають основні об'єкти по�
стконфліктного відновлення (табл. 4).

У той же час таке розмежування має дискусійний
характер. Наприклад, в соціально�економічному блоці
виділяються задачі для двох напрямів (соціальному і
економічному), при чому окремі з них дуже тісно пов'я�
зані з іншими сферами (табл. 5). Наприклад, регламен�
тація підприємницької діяльності з державним управ�
лінням, проблема біженців витікає із неможливості за�
безпечення громадської безпеки, пенсійне забезпечен�
ня, як відомо, пов'язано з економічними можливостя�
ми держави та ін. Саме тому більш доцільнішим є виді�
лення окремо економічної та соціальної складових, та

об'єднання разом сфери правосуддя, примирення і дер�
жавного управління.

На нашу думку, об'єктами постконфліктного віднов�
лення можна вважати безпеку і оборону, політичну і
правову систему, економіку та соціальну сферу (рис. 1),
оскільки таке розмежування викликано причинами та
наслідками бойових дій, які ми розглядали в попередніх
роботах.

При цьому, на думку Т. Вейсса (Thomas G. Weiss),
пріоритетним з точку зору міжнародних донорів є
фінансування саме оборонної сфери, у зв'язку з чим
недостатня увага приділяється іншим сферам, зокрема
економічній [36, с. 91], що зумовлює важливість посту�
пового вирівнювання таких дисбалансів.

Щодо ситуації в Україні, то міжнародними експер�
тами запропоновано виділення трьох стратегічних ком�
понент відновлення та розбудови миру, оминаючи при
цьому політичну та правову систему:

— відновлення ключових об'єктів інфраструктури та
соціальних послуг;

— заохочення економічного відновлення;
— зміцнення соціальної стійкості, розбудова миру

та громадської безпеки [16, с. 25].
Узагальнивши вищевикладене, постконфліктне

відновлення як систему можна відобразити так (рис. 2).
Механізм дії системи полягає у тому, що розвиток

зовнішнього середовища зумовлює появу зіткнень інте�
ресів, і, як результат, бойових дій, подолання наслідків
яких визначають мету постконфліктного відновлення та

Таблиця 3. Основні принципи відновлення та розбудові миру на сході України

Джерело: [16, с. 26].

№ 
з/п Принцип Характеристика 

1 Адресність Для забезпечення безпосереднього впливу заходів з відновлення на тих, хто потребує їх найбільше, 
пропонується зосередитись на задоволенні потреб конкретних груп населення. До пріоритетних груп 
належать переміщені особи (в тому числі ті, хто вже повернувся або планує повернутися), приймаючі 
громади, молодь, жінки, учасники та колишні учасники бойових дій (та їхні рідні громади)  

2 Координація та 
комунікація 

Ефективна координація буде потрібною для забезпечення взаємодоповнюваності заходів, що реалізовуються 
в різних секторах, та досягнення сукупного ефекту, необхідного для максимізації перспектив відновлення та 
розбудови миру. Чітка стратегія комунікації відіграватиме важливу роль у забезпеченні належного 
інформування зацікавлених осіб та в управління очікуваннями  

3 Управління процесом 
відновлення 

Те, яким чином здійснюватиметься управління процесом відновлення, матиме велике значення для 
розбудови миру. У зв’язку з цим, для розбудови довіри та забезпечення реагування на місцеві потреби й 
пріоритети стане важливим забезпечення широкої участі зацікавлених осіб у визначенні колективних 
пріоритетів поруч із розширенням можливостей місцевих громад та місцевої влади в рамках 
децентралізованих процесів ухвалення рішень  

4 Механізми реалізації Відновлення відкриває можливості не лише для ліквідації шкоди, заподіяної конфліктом, але й для 
визначення напрямів поліпшення ситуації в різних секторах для зміцнення економічного добробуту й 
згуртованості суспільства, підвищення якості надання послуг, а також усунення обмежень і викликів, які 
існували до конфлікту. Крім того, з огляду на потребу в гнучкості, чутливості та оперативності для 
досягнення результатів у найближчій перспективі, слід розглянути можливість застосування альтернативних 
механізмів реалізації заходів, у тому числі, неурядових  

5 Формування 
сприятливих рамок 
державної політики 
для відновлення 

Визначення рамок державної політики для відновлення відіграватиме критично важливу роль у забезпеченні 
ефективності та результативності впровадження заходів. Для цього необхідно буде забезпечити консенсус 
навколо ключових наскрізних принципів багатосекторної відбудови (субсидіарності та локалізації реалізації 
заходів; сприяння відновленню приватного сектору з боку державного сектору; відновлення стійкої 
життєдіяльності; незалежний нагляд і прозорість; ефективне управління очікуваннями громадськості та 
робота зі скаргами) 

Таблиця 4. Об'єкти постконфліктного відновлення

Джерело: побудовано на основі [35, с. 3].

№ з/п Об’єкт Характеристика
1 Безпека Стосується всіх аспектів безпеки суспільства, в тому числі через розвиток легітимних та стабільно 

функціонуючих інститутів. Найбільш важливим є попередження насильства та відновлення 
територіальної цілісності 

2 Правосуддя і 
примирення 

Необхідним є забезпечення функціонування неупередженої і підзвітної правової системи та боротьби 
з минулими зловживаннями шляхом законотворчої діяльності, ефективної роботи правоохоронних 
органів, публічності судових процесів, існування механізму розгляду скарг щодо конфлікту та 
урегулювання спорів 

3 Соціально-
економічний добробут  

Стосується забезпечення основних соціальних та економічних потреб, зокрема у невідкладній 
медичній допомозі, наданні продовольства, інших видів соціального захисту, забезпечення роботою 
та ін. 

4 Державне управління 
та партнерство  

Передбачається створення чи відновлення роботи органів представницької влади, зміцнення системи 
управління державним сектором, забезпечення активної та відкритої участі громадян напряму чи 
опосередковано через неурядові організації у розробці політики відновлення 
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деталізуються у завданнях. Для вирішення цих завдань
суб'єкти відновлення, відповідно до рівня своїх можли�
востей та зацікавленості реалізують комплекс заходів,
дотримуючись при цьому низки принципів, що були опи�
сані нами раніше. Такий вплив суб'єктів на об'єкт дає
певні результати такі, як роззброєння, забезпечення ба�
зових людських потреб, проведення виборів, запуск
нових підприємств, стабілізація національної грошової
одиниці тощо. В свою чергу, трансформується зовнішнє
середовище, формуючи нові задачі, наприклад, створен�
ня нових місць для демобілізованих осіб, підвищення
ефективності розподілу продовольства, формування
нового політичного курсу, активізація міжнародного
співробітництва у сфері торгівлі та фінансів.

У цілому, відповідно до існуючої класифікації сис�
тем [24, с. 20], постконфліткне відновлення можна ви�
значити як відкриту (активно взаємодіє із зовнішнім се�
редовищем), динамічну (змінює свій стан), стохастичну
(результати не можуть бути точно визначені), велику (з
огляду на масштаби) та складну (виходячи із взаємо�
зв'язків між елементами) систему, елементами якої є
суб'єкти, об'єкти, мета і завдання та принципи.

ВИСНОВКИ
Зміст постконфліткного відновлення полягає у

складній системі взаємозв'язку його суб'єктів та об'єк�
тів, що грунтуються на певних принципах, та спрямо�
ваній на досягнення конкретних цілей в зовнішньому
середовищі. Такий підхід передбачає конкретизацію
елементів такої системи та оптимізацію взаємодії між
ними, що забезпечить більш ефективне її функціонуван�
ня.

Наступним кроком до вирішення існуючих проблем
подолання наслідків бойових дій та їх попередження є
розгляд механізму відродження економіки як ключово�
го об'єкта такої системи.
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Таблиця 5. Задачі для відновлення соціальноKекономічного добробуту

Джерело: побудовано на основі [35, с. 3].

Соціальний добробут Економічний добробут 
1) біженці та внутрішньо переміщені особи (ВПО), що 
включає заходи з попередження переселення, розміщення 
біженців та ВПО, створення органів у справа біженців; 
2) продовольча безпека, яка передбачає направлення в 
постраждалі регіони невідкладної допомоги, розвиток 
сільського господарства; 
3) охорона здоров’я, що включає необхідність 
забезпечення питною водою, управління відходами, 
попередження епідемій, санітарно-профілактичні заходи; 
4) будівництво укриттів та тимчасового житла, вирішення 
майнових спорів; 
5) система освіти, що забезпечить розвиток людських 
ресурсів, перепідготовку спеціалістів, ліквідацію 
безграмотності; 
6) пенсійне забезпечення та соціальний захист 

1) стратегічне планування, одержання та використання 
міжнародної фінансової допомоги; 
2) відновлення інфраструктури, що включає енергетику, 
транспорт, телекомунікації та інформаційні технології; 
3) створення робочих місць через громадські роботи та само- 
зайнятість; 
4) формування ринкових механізмів перерозподілу ресурсів; 
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банківський нагляд та регулювання, ринки капіталу) 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Здатність економіки держави досягати та підтриму�

вати імпортну незалежність обумовлена тривалим пе�
ріодом інституційно�організаційної підготовки ефек�
тивного регулювання внутрішнім ринком, подолання
якісно�структурних деформацій у сферах виробництва
і споживання товарів (послуг), формування ресурсно�
забезпеченого і високотехнологічного виробничого
комплексу та ін. З кожним новим економічним циклом
трансформаційні перетворення передбачали розроблен�
ня та реалізацію механізмів, що дозволяли ефективні�
ше здійснювати державне управління внутрішнім рин�
ком та середовищем, в якому формувались передумови
до його розвитку. Натомість внутрішні виробники зо�
бов'язані були по�новому забезпечувати та підтримува�
ти власну конкурентоспроможність.

Очевидно, що розвиток економічної системи держа�
ви залежить від значної кількості чинників, які йому пе�
решкоджають або навпаки пришвидшують, але у підсум�
ку структурні зміни відбуваються з ціллю удосконален�
ня існуючої політики контролю та регулювання міжгос�
подарських відносин. За таких обставин імпортна скла�

УДК 332.13:338.3(8=134)

Р. Л. Лупак,
к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки,
Львівський торговельно9економічний університет, м. Львів

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЗМІЦНЕННЯ

КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ВІТЧИЗНЯНОГО

ВИРОБНИКА: ДОСВІД ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

R. Lupak,

PhD, Associate Professor of the department of Economics,

Lviv University of Trade and Economics, Lviv

REGIONAL POLICY OF STRENGTHENING THE COMPETITIVE POSITION OF DOMESTIC
PRODUCERS: THE EXPERIENCE OF LATIN AMERICA

У статті досліджено залежність економіки держави від імпорту, його вплив та способи регулювання

(протекціоністські та ліберальні). Розглянуто наукові припущення класиків економічної теорії щодо роз=

витку виробничого комплексу в державі за умов імпортозалежності її економіки. Визначено важливість

використання світового досвіду, зокрема країн Латинської Америки (Бразилії, Аргентини, Мексики), у

розробленні та реалізації політики зміцнення конкурентних позицій вітчизняних виробників, які трива=

лий час змушені конкурувати на ринку з інтенсивним насиченням імпорту. Поокремо надано характе=

ристику регіональним особливостям імпортозаміщення, регулювання внутрішнього ринку, формування

конкурентного середовища у країнах Латинської Америки, що дозволяло зміцнювати конкурентні по=

зиції внутрішніх виробників та може слугувати досвідом для національної економіки.

The article describes the dependence of the economy on imports, its impact and ways of regulation

(protectionist and liberal). Considers the scientific assumptions of classic economic theory on the development

of an industrial complex in the country in terms of import dependence of the economy. Identified the importance

of using international experience, particularly in Latin America (Brazil, Argentina, Mexico), in the development

and implementation of policies to strengthen the competitive position of domestic producers that have to compete

on the market with an intense saturation of import. The separately of characteristics regional characteristics of

import substitution, regulation of the internal market, creating competitive environment in the countries of Latin

America that have strengthened the competitive position of domestic producers and can serve as experience for

the national economy.

Ключові слова: політика, імпорт, виробники, конкурентні позиції, ринок.
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дова у розвитку економіки держави може розглядатись
з різних сторін, як стимулюючий або дестабілізуючий
чинник. Зокрема у світовому економічному просторі
вплив імпорту регулювався по�різному: або способом
протекціоністської політики стримування імпортних
потоків товарів та захисту внутрішніх виробників, або
лібералізації господарського устрою та соціально�еко�
номічних відносин на внутрішньому споживчому рин�
ку. Кожен із напрямів має переваги і недоліки, втім, вва�
жаємо, що об'єктивно можна робити такі висновки ви�
вчивши досвід країн, які їх апробовували поокремо чи
поєднували для досягнення позитивного ефекту нала�
годження внутрішнього виробництва імпортозамінної
продукції. Саме сьогоднішня результативність економік
низки країн свідчить про раціональність вибору пріо�
ритетів, засобів та інструментів політики зміцнення кон�
курентних позицій внутрішніх виробників.

Для національної економіки використання світово�
го досвіду має особливо стратегічне значення адже
може дозволити зменшити кількість випадків прийнят�
тя неефективних державних управлінських рішень щодо
налагодження внутрішнього промислового виробницт�
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ва продукції, яка в повній мірі дозволить замінити ана�
логічний імпорт. Важливо уяснити процеси зміцнення
конкурентних позицій вітчизняних виробників згідно з
досвідом інших держав, щоб створити ефективну націо�
нальну модель захисту внутрішнього ринку від імпорт�
них потоків товарів і послуг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Світовий досвід сформував фундаментальну систе�

му знань про теоретичні засади політики регулювання
внутрішнього ринку, які висвітлені в наукових працях
класиків економічної теорії Т. Мена, А. Монкретьєна,
А. Сміта, Д. Рікардо та ін. Функціональні основи роз�
витку внутрішнього виробничого комплексу розшири�
ли І. Ансофф, Ф. Котлер, А. Томпсон, Й. Шумпетер, а
органічну єдність посилення конкуренції та розвитку
ринкового середовища досліджували В. Геєць, А. Гра�
дов, Ю. Полунєєв, М. Портер, Р. Фатхутдінова, З. Шер�
шньова та ін. Безпосередньо регіональну політику у
сфері конкурентних відносин на внутрішньому ринку
розглянуто у працях З. Варналія, Т. Васильціва, О. Вла�
сюка, В. Волошина, В. Горбуліна, А. Двігун, М. Доліш�
нього, Я. Качмарика, П. Куцика, А. Мокія, М. Флейчук,
О. Шевченко.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування досвіду країн Ла�

тинської Америки у розробленні та реалізації політики
зміцнення конкурентних позицій внутрішніх виробників
за умов насичення ринку імпортом.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Історично сформувалось, що у світовій економіці
постійно відбувається передача досвіду від високо до
менш розвинутих країн. Відповідна тенденція існує вже
довгий час та її продовження в основному залежить від
ресурсної бази та рівня індустріалізації економіки,
дієвості та дієздатності підприємницької інфраструкту�
ри, якості суспільно�громадських порядків та ін. Часто
предметом таких відносин стають інституційно�правові
зміни, техніко�технологічні розробки, методи активі�
зації підприємницької діяльності, способи розв'язання
соціальних проблем тощо. Щодо зміцнення конкурент�
них позицій внутрішніх виробників, то це політика дов�
готривала і повинна реалізовуватись поступово та ком�
плексно, що змінює предметність передавання та гли�
бину вивчення відповідного досвіду країн. Так, у галу�
зевому та просторово�територіальному аспектів трап�
ляються випадки "протилежного досвіду" — окремі ви�
сокорозвинуті країни беруть на озброєння досвід країн,
що можуть значно поступатись за рівнем соціально�еко�
номічного розвитку, територією чи кількістю населен�
ня. Попри це, у світовій економіці не існує моделі в
імпортозахисній політиці внутрішніх виробників, за
якою одна з держав на окремому етапі свого розвитку
застосовувала досвід іншої і, відповідно, через корот�
кий період часу досягала ідентичних високих резуль�
татів.

Так, розвиток маркантилістської моделі державот�
ворення утвердив усі відомі сьогодні та часто викорис�
товувані протекціоністські способи захисту внутріш�
нього ринку від експансій імпорту. Представники цієї
школи (Т. Мен, А. Монкретьєн, А. Сміт, Д. Рікардом та
ін.) розглядали політику захисту внутрішніх виробників
та споживчого ринку в цілому як важливий напрям роз�
витку економіки, в рамках якої державі важливо підтри�
мувати імпорт дешевої сировини, посилювати тарифі�
кацію готових до споживання імпортних товарів і, на�
впаки, стимулювати експорт товарів внутрішніх вироб�
ників для забезпечення позитивного торговельного
балансу. Так, А. Сміт у розроблену теорію "невидимої
руку" закладав чинник імпортної залежності внутріш�
нього ринку і його інтенсивність прояву прогнозував

відносно випередження темпів приросту потреб су�
спільства над економічним зростанням держави. Авто�
ру вдалось правильно визначити концептуальний зміст
імпортозахисної політики — її необхідність виникає на
основі деструктивних перетворень в економічній системі
держави, які тривали довгий час, мають негативні на�
слідки та створюють значні загрози національній без�
пеці. Таким чином, головними орієнтирами імпортоза�
міщення того часу було забезпечення захисту від будь�
якого проникнення на внутрішній ринок імпортних то�
варів, що могли зменшити інтенсивність внутрішнього
виробництва продукції та рівень конкурентоспромож�
ності його економічних агентів. Очевидно, що така мо�
дель формування конкурентного середовища не може
існувати у ринковій економіці, коли держава є членом
низки світових організацій та міждержавних об'єднань,
прагне розвивати економічні відносини із сусідніми за
територіями та подібними за потенціалом державами, з
більшою силою хоче мати доступ та впливати на ринки
ресурсів, технологій, готової продукції тощо.

Інтенсивний розвиток зовнішньоторговельних
відносин, що підсилювався індустріалізацією промисло�
вого виробництва у XIX—XX ст. обумовив необхідність
повноцінного удосконалення процесів розроблення та
реалізації політики у сфері регулювання конкуренції, а
особливо у тих країнах, які нездатні були використову�
вати сировинні ресурси і їх експортували, а натомість
імпортували виготовлену з них готову продукцію. Відпо�
відно державне регулювання економіки передбачало
повну відкритість внутрішнього ринку (ліберальний на�
прям) або його ізольованість від імпорту (протекціоні�
стський напрям).

Так, держави відновлюючи потенціал малорозвину�
тих галузей, продукція яких була неконкурентоспро�
можна порівнюючи з імпортними аналогами на внутрі�
шньому ринку, встановлювали високі імпортні мита та
податки, обмежували ввіз імпортної продукції, посилю�
вали вимоги щодо їх якості та відповідності стандартам,
обмежували окремі права імпортерів та ін. Попри таку
політику протекціонізму відбувалась реструктуризація
підприємств державного сектора економіки, що супро�
воджувалось приватизацією, наданням в оренду окре�
мих виробничих територій чи концесією. Таким чином,
держави прагнули, з одного боку, позбавитись нерен�
табельних виробничих об'єктів, а з іншого — засобами
контролю інституційно�організаційного та посилення
інституційно�правого середовища зберегти вплив на їх
господарську діяльність. Така модель була характерна
для країн Латинської Америки, які у середині XX ст.
відносились до країн агарного типу та таких, що мали
істотну імпортну залежність у США та Канади.

Так, у Бразилії період реалізації політики регулю�
вання імпортонасичення та зміцнення конкурентних
позицій внутрішніх виробників можна розділити на чо�
тири етапи, зокрема на першому етапі (1946—1962 рр.)
інтенсивно заміщувався імпорт товарів народного спо�
живання через контроль курсу національної валюти і
використання диференційованого курсу для обмежен�
ня імпорту на малорозвинуті та прикордонні території.
При цьому вводились тарифні обмеження на імпорт
окремих товарів, а натомість підтримувалась поряд з
вертикальною інтеграцією ключових галузей економі�
ки (середнього та важкого машинобудування, хімічної
промисловості), у т. ч. із залученням іноземних інвес�
торів політика угрупувань окремих територій.

На наступному етапі (1968—1973 рр.) заміщення
імпорту в Бразилії відбувалось за рахунок масштабної
модернізації і розвитку промисловості, що забезпечува�
лось значним державним інвестуванням. При цьому ак�
тивно розвивалась транспортна інфраструктура країни,
що дозволило приєднати віддалені від урбанізованих міст
території, які володіли значним сировинним потенціалом.
У підсумку Бразилії вдалось стати другою країною у світі
по виробництву сільськогосподарської продукції.
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Втім, держава продовжувала істотно залежати від
імпорту виробничого устаткування і важливих для про�
мисловості сировинних ресурсів. Саме на третьому етапі
(1974—1985 рр.) у Бразилії в окремих сировино потуж�
них регіонах активно відбувалось будівництво атомних
та гідроелектростанцій, рудників чорних та кольорових
металів, а також пошук нових нафтових та газових ро�
довищ. Попри це зростали обсяги зовнішніх запозичень,
пришвидшилась інфляція, виник негативний зовнішнь�
оторговельний баланс.

Після проведення таких заходів на четвертому етапі
(з 1987 р. і до сьогодні) держава розпочала отримувати
реальні результати імпортозаміщення, зокрема зовні�
шньоторговельний баланс став профіцитним, в окремих
секторах внутрішній ринок монополізувався місцевими
виробниками, зменшилась в декілька разів залежність
від енергоресурсів. Зауважимо, що Бразилія починаю�
чи з 1990 р. відмовилась від жорсткої тарифної політи�
ки і здійснила лібералізацію митного регулювання
імпортних товарів. Також значна увага приділялась
інтеграційному розвитку малого підприємництва, а
особливо на периферійних територіях з врахуванням їх
природно�ресурсного потенціалу [1, с. 31—33; 2, с. 210—
300; 3, с. 117—185; 4, с. 208—290; 5, с. 79—103].

В інших країнах Латинської Америки зміцнення кон�
курентних позицій внутрішніх виробників реалізовува�
лась за схожим сценарієм і змінювалась залежно від
ресурсного типу економіки, політичного устрою, тен�
денцій на світових ринках та ін. Так, в Аргентині розви�
ток регіональної економіки в середині XX ст. відбував�
ся в основному за рахунок сільського господарства і
завдяки позитивній кон'юнктурі ринку ВВП країни на
душу населення того часу перевищувало значення по�
казника Франції, Японії, Іспанії, Італії, Голландії та
інших сучасних розвинених держав. Попри це в міру
політичних та капіталістичних причин індустріалізація
в країні проходила досить повільно, що збільшувало її
імпортну залежність від продукції виробничого призна�
чення, енергоносіїв, сучасних технологій та ін. Хоча
імпортозаміщення було одним із пріоритетів державної
політики, але продукція, що вироблялась задовольняла
лише споживчі потреби населення і не враховувала по�
треби промислового комплексу країни.

Починаючи з 1940�х років завдяки зміні політично�
го устрою в Аргентині розпочалась активна фаза полі�
тики імпортозаміщення, зокрема уряд повністю націо�
налізував підприємства ключових галузей економіки
(транспорту і зв'язку, паливно�енергетичного комплек�
су, фінансової та страхової діяльності, авіа� та судно�
будування). В періоді 1940—1960 рр. активно реалізо�
вувалась політика зменшення бар'єрів входження на
внутрішній та регіональні ринки країни високотехно�
логічній продукції в контексті дерегуляції економіки.
Саме завдяки сучасним технологіям вдалось повністю
забезпечувала внутрішні потреби у виробництві сталі,
видобутку нафти, більшій частині продукції хімічної
промисловості. Попри це, окремим галузям економіки
(легкої та харчової промисловості, середнього та точ�
ного машинобудування) з боку держави продовжувала
надаватись істотна фінансова підтримка, що передба�
чала отримання підприємствами за заниженими процен�
тними ставками кредити і в результаті чого на окремих
територіях створювались крупні промислові комплек�
си із повним виробничим циклом (зокрема, вирощуван�
ня зернових культур, їх переробка та виробництво го�
тової харчової продукції; зруб лісових насаджень та
виготовлення з них меблів, целюлози, енергетичних бри�
кетів). Важливо, що в країні сформувався масовий се�
редній клас, зросла роль профспілок, розпочалась реа�
лізація масштабних соціальних проектів у охороні
здоров'я, освіті, спорті, мистецтві.

Починаючи із 1970�х до початку 1990�х років в те�
риторіальні структурі Аргентини конкурентні позиції
внутрішніх виробників вдавалось зміцнювати за раху�

нок збереження гіпертрофованого державного контро�
лю секторів економіки, продукція яких мала високу до�
дану вартість та в цілому автаркічним режимом регу�
лювання імпортних потоків товарів, при окремих невда�
лих спробах ринкових або псевдоринкових реформ.

Після середини 1990�х років розвиток конкуренції
прийняв характер транснаціоналізації та повної фінан�
сової лібералізації грошових потоків. Так, в межах окре�
мих територій утворювались спеціальні економічні зони,
на яких відбувалась масштабна приватизація державних
підприємств, розпочинали роботу новостворені транс�
національні корпорації і банки, формувались потужні
інтегровані бізнес�структури, таким чином, розпочали
функціонувати в країні дієздатні ринкові інститути.
Втім, така політика більше призводила до погіршення
загальнонаціональних інтересів, ніж зміцнювала еконо�
мічну безпеку держави та національних виробників.
Зокрема через невиправдане зміцнення національної
валюти і відсутність диверсифікованих митних тарифів
посилились позиції імпорту на внутрішньому ринку, у
т. ч. в тих секторах економіки (металургія, металооб�
робка, машинобудування, автомобільна промисловість),
що мали високий потенціал імпортозаміщення.

Сьогодні головним вектор регулювання зовнішньо�
торговельних відносин в Аргентині є інформаційно�кон�
сультаційна та організаційна підтримка підприємств�
експортерів, а також політико�дипломатичне лобіюван�
ня та супроводження міжнародних проектів і угод з уча�
стю місцевих виробників. Таким чином, політика
зміцнення конкурентних позицій внутрішніх виробників
призводить до інституціоналізації у рамках одного і того
ж галузевого комплексу відносно модернізованих і тра�
диційних структур та інститутів внутрішнього ринку [6;
7, с. 186—220; 8, с. 77—101].

На відміну від Бразилії та Аргентини у Мексиці полі�
тика зміцнення конкурентних позицій внутрішніх ви�
робників реалізовувалась пришвидшеними темпами і її
можна розділити на декілька фаз, зокрема у ході пер�
шої фази (1940—1954 рр.) протекціоністським способом
держава стимулювала внутрішнє виробництво спожив�
чих товарів через надання в окремих регіонах податко�
вих пільг (до 40 % від податку на доходи) новостворе�
ним підприємствам легкої, харчової і хімічної промис�
ловість, середнього та точного машинобудування, вво�
дила високі митні тарифи на імпорт готової продукції
(до 50 % їх митної вартості), а на сировину, машини та
обладнання для нових підприємств переробної промис�
ловості мита не встановлювались.

На наступній фазі (1954—1970 рр.) завдяки загаль�
нодержавній підтримці промислового сектору еконо�
міки та активному стимулюванню приватних інвестицій
у його розвиток відбувалась заміна вітчизняною продук�
цією імпортних аналогів виробничого призначення, три�
валого користування, сировинного використання. Після
1970 р., як і більшість країн Латинської Америки, Мек�
сика максимально лібералізувала процедури імпорто�
заміщення, що передбачало структурні перебудови у
секторах економіки та формування міжгалузевих інтег�
рованих виробничих бізнес�комплексів. При цьому дер�
жава відмовилась від розвитку окремих галузей хімічної
та нафтохімічної промисловості, загального машинобу�
дування, що не мали достатньої сировинної бази, належ�
но сформованого інтелектуально�кадрового капіталу та
потребували постійної бюджетної фінансово�інвести�
ційної підтримки. Також активно проводилась політи�
ка диференціації дозвільної системи в територіальній
структурі країни, що стосувалась галузей з виробницт�
ва продукції першої необхідності [9, с. 1037—1039; 10,
с. 46—47; 11, с. 63—65; 12, с. 15—20].

Відмітимо, що досвід країн Латинської Америки за�
свідчив неефективність протекціонізму в умовах по�
вільного розвитку внутрішнього ринку, низької конку�
рентоспроможності галузей, продукція яких має висо�
ку додану вартість та слабкого експортного потенціалу
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зважаючи на нестабільність та постійну диференційо�
ваність валютного курсу. Низка науковців [13, с. 1—15;
14, с. 95—122; 15, с. 22—49; 16, с. 65—77] відмічають, що
політика зміцнення конкурентних переваг внутрішніх
виробників повинна базуватись на порівняльних пере�
вагах місцевої продукції, в той час як імпортні аналоги
більш високої якості і за більш низькою ціною дискри�
мінується на внутрішньому ринку по відношенню до
продукції місцевого виробництва гіршої якості. Щодо
країн Латинської Америки, то вони невдало викорис�
товували певні переваги власної продукції і намагання
виробляти імпортні аналоги не дозволило швидко роз�
вивати економіку, як це прогнозувалось.

ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ
Не можна зробити висновок про вибір окремого на�

пряму зміцнення конкурентних позицій внутрішніх ви�
робників в регіональному аспектів як найбільш ефектив�
ного, оскільки темпи зростання економік держав пост�
ійно відрізняються і це потребує застосування різних
заходів та інструментів. Оптимальним, на нашу думку, є
варіант, коли у країні поєднуються протекціоністські та
ліберальні напрями розвитку імпортозаміщення. Також
про це говорить закордонний досвід імпортозаміщення.
Так, країни Латинської Америки створювали внутрішнім
виробникам привабливі фінансово�інвестиційні умови,
надавали державні преференції окремим галузям, при
цьому зменшували масштаби державного адмініструван�
ня інвестиційно�інноваційної діяльності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Під впливом гострої суспільно�політичної та фінансо�

во�економічної кризи зазнає змін функціонування інсти�
тутів фінансово�кредитної сфери України. Процеси, що
наразі відбуваються у сучасній фінансовій інфраструктурі
вимагають аналізу, оцінки та переосмислення. Перерозподіл
фінансових ресурсів між інститутами, що утворюють фінан�
сову інфраструктуру, призводять до змін у русі фінансових
потоків. Збурення фінансової системи руйнують усталену
фінансову інфраструктуру, підриваючи фінансову
стабільність й стійкість. За таких умов розкриття сутності
процесів, що відбуваються на ринку фінансового посеред�
ництва України викликає науковий інтерес та набуває ак�
туальності.

УДК 336.01/.1:330.5

О. В. Глущенко,
к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту,
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ
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INSTITUTIONAL SUPPORT OF FINANCIAL INFRASTRUCTURE: WAYS TO REDUCE FRAGILITY

Розкрито стан інституційного забезпечення фінансової інфраструктури шляхом аналізу державного

регулювання та саморегулювання. Встановлена гиперрегуляція фінансової інфраструктури державни=

ми регуляторами та інституційна дисфункція саморегулівних організацій. На підставі дослідження ди=

наміки зміни кількості фінансових установ доведено входження фінансовою інфраструктурою у стан

інституційного регресу.

Розраховано показник фінансової глибини, що відображає здатність забезпечити потреби у наданні

фінансових ресурсів інститутами фінансової інфраструктури та уразливість фінансової системи.

Дістало подальшого розвитку розкриття причин зростання уразливості фінансової системи, що обу=

мовлені порушенням фінансової архітектоніки та полягають у обмеженні інституційної забезпеченості

можливостей руху фінансових потоків, що веде до домінування спекулятивного та Понці=фінансування

за рахунок зменшення забезпеченого типу залучення фінансових ресурсів.

This article explores the current state of institutional support of the financial infrastructure of Ukraine, its

institutional organization and problems of operation.

The state of institutional support of the financial infrastructure was determined by analyzing government

and self=regulation. There were also determined hyper regulation of the financial infrastructure by state regulators

and institutional dysfunction of self=regulating organisations. On the grounds of the dynamics of the changing

number of financial institutions we proved the institutional regression of the financial infrastructure.

There was also estimated the indicator of financial depth that reflects the ability to meet the needs of financial

institutions in financial resources as well as financial infrastructure fragility of the financial system.

Further analysis was given to the reasons for financial system fragility caused by abuse of financial

architectonics and restriction of financial provision of financial flows leading to the dominance of speculative

and Ponzi=funding at the cost of secured attraction of financial funds.

Ключові слова: фінансова інфраструктура, фінансова глибина, уразливість фінансової системи, фінан�
сова архітектоніка, фінансове посередництво.

Key words: financial infrastructure, financial depth, financial system fragility, financial architectonics, financial
intermediation.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Наукова розробленість запропонованої проблематики

у вітчизняній науковій думці не є високою. Основна увага
приділяється банківській системі, зокрема у роботах Н.П.
Погореленко [1; 2; 3], а також В.М. Соболєва та О.П. Собо�
лєвої [4]. Правові засади фінансової безпеки досліджено
О.Є. Костюченко [5; 6]. А.В. Хмельков [7; 8] розкриває за�
сади побудови інституційної інфраструктури публічних
фінансів. У попередніх роботах автора розпочато дослід�
ження інституційної динаміки [9] та визначено її монетарні
складові [10; 11]. І.О. Школьник [12] зосереджується на про�
блематиці фінансового ринку. У роботі В.М. Федосова, В.М.
Опаріна та С.В. Льовочкіна [13] висвітлено проблеми інсти�
туційної фінансової інфраструктури, однак зміни, що відбу�
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лися з 2008 р. вимагають нового критичного осмислення сут�
ності процесів, що вирують у фінансовій інфраструктурі.

У світовій фінансовій думці більшою мірою розроблені
питання побудови фінансової інфраструктури, зокрема у
працях Б. Боссон, С. Махаджан та Ф. Захір [14] та Й. Дона�
бауер, Б.Мейер та П. Нунненкамп [15], а також у матеріа�
лах ряда наукових форумів та дискусій [16; 17; 18].

Проблематика уразливості фінансової системи розгля�
нута у роботах Л. Ліза та Р. Рансьєр [19], П. Джордані, Е.
Спектор та К. Чанг [20], Д. Андольфатто, А. Беренстен та
Ф. Мартін [21], а також М. Френсіс [22].

Наукові розвідки М. Кнел [23], Й. Крегель [24] та Ф. Ре�
зенде [25] продовжують посткейнсианський напрям дослі�
джень за поглядами Х. Мінські.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основним завданням цієї статті є визначення сучасно�

го стану фінансової інфраструктури України та розкриття
причин зростання уразливості фінансової системи через
обчислення показників фінансової глибини.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ступінь розвитку фінансової інфраструктури країни

можливо визначити за наступними критеріями:
— за інституційним критерієм, що висвітлює стан роз�

витку формальних норм та динаміку кількості закладів;
— за функціональним критерієм, що враховує динамі�

ку активів фінансових установ та ступінь забезпечення
фінансовими ресурсами національної економіки.

Інституційний критерій визначає можливості та умови
для розвитку фінансової інфраструктури. Функціональний
критерій дає змогу оцінити фінансовий стан та значущість
для економічної системи діяльності фінансових установ. Су�
місна оцінка за обома критеріями дасть змогу зробити вис�
новки про фінансову стабільність й стійкість фінансової
інфраструктури й усієї фінансової системи.

Для досягнення основної мети дослідження необхідно
здійснити аналіз за інституційним та функціональним кри�
теріями. Дослідимо інституційний дизайн фінансової інфра�
структури України. Фінансова інфраструктура наразі зна�
ходиться під регуляторним впливом трьох регуляторів: На�
ціонального банку України (НБУ), що здійснює регулюван�
ня банківського сектору економіки; Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), що регу�

лює фондовий ринок та операції з
цінними паперами на ньому; Національ�
ної комісії, що здійснює державне ре�
гулювання у сфері ринків фінансових
послуг (Нацкомфінпослуг), що провад�
жує державне регулювання решти фі�
нансових установ.

Модель державного регулювання
фінансової інфраструктури України є
секторною, оскільки кожен з регуля�
торів очолює певний сектор: НБУ —
банківську систему, НКЦПФР — фон�
довий ринок, Нацкомфінпослуг — не�
банківські фінансові інститути.

Особливість державного регулю�
вання фінансової інфраструктури в
Україні полягає у тому, що лише один
з регуляторів — НБУ, здійснює актив�
ну регуляторну політику як норматив�
но�правовими так і фінансовими мето�
дами, є проваджувачем монетарної
політики країни, має забезпечити
стабільність грошової одиниці України.
Два інших регулятора — НКЦПФР та
Нацкомфінпослуг не є активними учас�
никами відповідних секторів, їх регулі�
вний вплив обмежено незначним, у по�
рівнянні з НБУ, переліком заходів
впливу. Така система регулювання
створює нерівність регулівного впливу
у різних сегментах фінансової інфрас�
труктури. Підпорядкованість регуля�
торів також не є однаковою. НБУ є
особливим центральним органом дер�
жавного управління, статус якого виз�
начено Конституцією України та Зако�
ном України "Про Національний банк
України" та рядом інших нормативно�

правових актів. НКЦПФР є державним колегіальним орга�
ном, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Вер�
ховній Раді України, її діяльність регулюється Положенням
"Про Національну комісію з цінних паперів та фондового
ринку". Нацкомфінпослуг також є державним колегіальним
органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним
Верховній Раді України, що здійснює свою діяльність на
основі Положення "Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".

Різні статуси державних регуляторів, різні повноважен�
ня та цілі діяльності обумовлюють нерівномірний розподіл
регулівного впливу та ведуть до інституційної дисфункції
та регресу інституційної інфраструктури.

Вадою секторної моделі державного регулювання є пе�
ретин повноважень і, як наслідок, гіперрегулювання певних
частин інституційної інфраструктури, за відсутності регу�
лювання у деяких сегментах. Візуально стан державного ре�
гулювання можна подати на рисунку 1.

З рисунка видно, що існують певні осередки гиперрегу�
ляції, що знаходяться під регулівним впливом не одного, а
двох та навіть трьох регуляторів. До таких осередків мож�
на віднести: емісію цінних банками, участь у капіталі банків
небанківських фінансових установ тощо. У сегменти гіпер�
регуляції попадає фінансова діяльність установ, що знахо�
дяться під регулівним впливом одного з регуляторів, але
здійснюють операції у сфері впливу іншого, або надання
складних фінансових послуг, які знаходяться у сфері по�
вноважень усіх регуляторів одразу.

Слід зазначити, що за таких умов інноваційні продукти
фінансового інжинірингу попадають у сектор гіперрегу�
ляції, це значно стримує їх просування й поширення на рин�
ку.

Секторна модель державного регулювання фінансової
інфраструктури є історично першою формою її організації.
Удосконалення інституційного дизайну фінансової інфра�
структури має відбутися шляхом зміни типу державного
регулювання. Еволюція розвитку архітектоніки фінансо�
вої інфраструктури має зменшити кількість державних ре�
гуляторів. Кроком до подолання викритих недоліків існую�
чої системи має стати перехід до моделі державного регу�
лювання фінансової інфраструктури за завданнями (або
моделі "двох вершин"), як перехідної. У цій моделі держав�
ного регулювання кількість регуляторів зменшується до
двох. Один з регуляторів здійснює пруденційний нагляд у

Рис. 1. Схема державного регулювання фінансової інфраструктури України

Джерело: розроблено автором.
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всіх секторах, а інший — регулює діяльність фінансових по�
середників. Подальший розвиток управління фінансовою
інфраструктурою має відбуватися у бік моделі єдиного ре�
гулятору, що об'єднає у собі усі наглядові, контрольні й ре�
гулятивні функції. Інституційний дрейф системи держав�
ного регулювання здійснюється до зменшення кількості дер�
жавних регуляторів. Тенденції розвитку, національних си�
стем державного регулювання фінансової інфраструктури
подано у [26].

Для створення ефективної інституційної інфраструкту�
ри важливо, щоб ринкові механізми гармонійно поєднува�
лися з діяльністю державних регуляторів та саморегулів�
них організацій (СРО).

Стан саморегулювання фінансової можна визначити як
стан інституційної маски, коли формальне існування відпо�
відного інституту приховує його дисфункцію. СРО украї�
нського фінансового ринку не здійснюють фактичного впли�
ву на інститути фінансової інфраструктури. Наразі в Ук�
раїні не відбулося ефективного розподілу повноважень між
державними регуляторами та СРО. Маскування дисфункції
СРО при надмірному державному втручанні блокує ефек�
тивний розвиток інституційної інфраструктури.

Після розгляду державного регулювання фінансової
інфраструктури необхідно продовжити дослідження інсти�
туційної складової вітчизняної фінансової інфраструкту�
ри визначенням її кількісних параметрів. Розкриття динам�
іки кількості фінансових установ дає змогу сформувати уяв�
лення стан розвитку як фінансової інфраструктури загалом
так і її окремих інституційних одиниць. Наочно динаміку
змін у фінансовій інфраструктурі можна подати у такий
спосіб (див. рис. 2).

З даних рисунка 2 можна зробити обгрунтований вис�
новок про загальне зменшення кількості фінансових уста�
нов з 3749 на початку досліджуваного періоду до 3646 у його
кінці.

Найбільш чітко убутній тренд кількості фінансових ус�
танов простежується у зменшенні страхових компаній, ІСІ,
банків, кредитних спілок та НПФ. Спостерігається незнач�
не зменшення кількості бірж та ломбардів. Майже не�
змінною є кількість юридичних осіб публічного права та
лізингодавців. Усупереч загальній тенденції, протягом дос�
ліджуваного періоду, спостерігається зростання інших кре�
дитних установ та фінансових компаній.

Причиною зростання кількості фінансових компаній є
збільшення попиту на надання порук, переказу коштів та
адміністрування фінансових активів для придбання товарів
у групах. У кризових умовах, що співпадають з досліджува�

ним періодом, у економічних агентів різко зростає потреба
у фінансових ресурсах, яку банки не здатні задовольнити
через брак ліквідності. Можна зробити проміжний висно�
вок, що зростання кількості фінансових компаній є на�
слідком кризи банківського сектору. У таких умовах послуги
фінансових компаній виконують субституційну роль банкі�
вському кредитуванню.

Зменшення кількості фінансових установ не може од�
нозначно свідчити на користь регресу фінансової інфраст�
руктури. Процеси концентрації капіталу та монополізації
також супроводжуються зменшенням кількості закладів.
Необхідно дослідити динаміку активів фінансових компаній
(рис. 3).

На рисунку 3 видно, що динаміка фінансових ресурсів,
якими оперують фінансові інститути, не має чітко вираже�
ної загальної тенденції. Найбільших змін зазнають фінан�
сові активи банків, що характеризуються нестійкою динам�
ікою: зростають у ІІІ кв. 2014 р., зменшуються у ІІІ кв. 2015
р. та знов зростають у ІІІ кв. 2016 р. Порівнюючи фінансові
активи на початок і кінець досліджуваного періоду, можна
стверджувати, що вони зросли. Зменшення кількості банків
з одночасним зростанням їх активів є однозначним свідчен�
ням посилення банківського капіталу та рівня монополізації
банківської системи.

Загальний обсяг операцій з цінними паперами, що були
здійснені на фондових біржах демонструє зростання у ІІІ
кв. 2014 р. та спад у решти досліджуваних періодів. Це нега�
тивно характеризує стан біржового сегменту фондового
ринку України. Аналогічні тенденції ми спостерігаємо на
страховому ринку та серед лізингодавців. Динаміка кількості
та активів ІСІ демонструє поступове зростання їх активів з
одночасним зменшенням кількості, що відбувається у на�
слідок втручання державного регулятору НКЦПФР та вста�
новлення пруденційних вимог.

Зростання активів фінансових компаній та інших уста�
нов відбулося у наслідок збільшення попиту на їх послуги,
причини цього було розглянуто вище.

Загальна динаміка фінансових активів є нестійкою та ха�
рактеризується суперечливими тенденціями. У ІІІ кв. 2014 р.
активи зростають, а з поглибленням рівня фінансово�еко�
номічної кризи зменшуються.

Високий рівень активів банків у порівнянні з рештою
фінансових установ є переконливим доказом формування
в Україні банкоцентричної моделі фінансової системи.

На останньому етапі дослідження визначимо показни�
ки фінансової глибини для банків, бірж, страхових компаній
та ІСІ.
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Рис. 2. Динаміка кількості фінансових установ з ІІІ кварталу 2013 року по ІV квартал 2016 року

Джерело: побудовано автором за даними [27; 28; 29].
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Показники фінансової глибини (Financial Depth) був вве�
дений до наукового обігу фахівцями Світового банку (World
Bank) з метою відстеження залежності між насиченістю еко�
номічної системи грошима у всіх формах та економічним
зростанням. У своєму найзагальнішому вигляді показник
фінансової глибини є синонімічним показнику монетизації
економіки й розраховується як співвідношення грошового
агрегату М3 до ВВП.

На методологічному рівні показник фінансової глибини
має більший науковий потенціал, оскільки може бути деталі�
зований за інститутами, що приймають участь у наданні фінан�
сових ресурсів в економічну систему. Комплексний розгляд
показників фінансової глибини дасть змогу встановити ступінь
залученості економіки у певні сегменти фінансової інфраст�
руктури. Розрахуємо показники фінансової глибини за фор�
мулою (1) та візуалізуємо результати обчислень (рис. 4).

 
GDP

AFD i
i = (1),

де FD — фінансова глибина, відповідно FDi — фінансо�
ва глибина і�го елементу фінансової інфраструктури;

Аі — фінансові активи відповідного елементу фінансо�
вої інфраструктури;

GDP — ВВП.
З рисунка 4 видно, що найбільші зміни зазнає показник

фінансової глибини банків (FDb), який стрімко зменшуєть�
ся й наприкінці досліджуваного періоду становить 61% від
початкового значення. Такий стан відображає зменшення
здатності банківської системи здійснювати забезпечення
фінансовими ресурсами економічну систему й обумовлює
зростання небанківських форм кредитування.

Більшою волатильністю, але меншими значеннями, виріз�
няється динаміка фінансової глибини фондових бірж (FDse), що
зростає у 2014 р., а потім стрімко зменшується й у кінці дослід�
жуваного періоду втрачає 70% від початкового й 76% від макси�
мального значення. Загальне зменшення показника (FDse) скла�
дає 3,44 разів від початкового й 4,28 разів від максимального
значення. Фондовий ринок України втрачає здатність ефектив�

но перерозподіляти фінансові потоки, перетворюючи фінансові
ресурси на інвестиції. Невелике зниження демонструє показ�
ник (FDmf). Наприкінці досліджуваного періоду здатність на�
давати страховий захист економічним агентам знижується більш
ніж у двічі (показник (FDin), що підвищує чутливість до ризиків
та підвищує уразливість фінансової системи. Усі обчислені по�
казники фінансової глибини демонструють тенденцію до зни�
ження, що негативно характеризує стан фінансової інфраст�
руктури й доводить її регрес.

Регрес фінансової інфраструктури спричиняє зростан�
ня фінансової уразливості. Фінансові ринки є надчутливи�
ми до проявів кризи. Основу теоретичного дослідження
внутрішньообумовлених причин фінансової уразливості у
залежності від типу фінансування було закладено посткей�
нсіанцем Х. Мінські.

Нестача ліквідності для задоволення потреб у фінансо�
вому забезпеченні економічних агентів призводить до зміни
типу фінансування від забезпеченого (хеджевого) до спеку�
лятивного й Понці (Ponzi) фінансування. Зміна типу фінан�
сування відбувається у наслідок внутрішніх (ендогенних) чин�
ників, що в першу чергу, обумовлюється порушенням фінан�
сової архітектоніки. При переході від забезпеченого фінан�
сування відбувається різке зростання уразливості фінансо�
вої системи. Встановлене та емпірично доведене існування
наступних порушень фінансової архітектоніки, що ведуть до
зростання уразливості фінансової системи: по�перше, дис�
баланс між зростанням активів та зменшенням фінансової
глибини; по�друге, підвищення рівня монополізації у банкі�
вської системи; по�третє, заміщення банківського кредиту�
вання небанківськими формами надання фінансових ресурсів;
по�четверте, наявність надмірного державного регулювання,
що стає на перешкоді поширенню фінансових інновацій.

ВИСНОВКИ
У статті здійснено оцінку сучасного стану та проаналі�

зовано динаміку інституційного забезпечення фінансової
інфраструктури. Результатом дослідження стала низка та�
ких висновків:
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Рис. 3. Динаміка активів фінансових установ з ІІІ кварталу 2013 року по ІV квартал 2016 року

Джерело: побудовано автором за даними [27; 28; 29].
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1. Система державного регулювання інституційної
інфраструктури є не ефективною, оскільки її певні сегмен�
ти одночасно знаходяться під регулівним впливом трьох
державних регуляторів, що блокує розвиток фінансових
інновацій. Реформування державного регулювання має
здійснюватися еволюційним шляхом зі зменшенням
кількості державних регуляторів, до моделі за повноважен�
нями й моделі єдиного регулятору.

2. З початком кризи різко зменшується кількість сис�
темоутворюючих фінансових установ: банків, страхових
компаній, кредитних спілок, лізингодавців та ІСІ; на�
томість кількість субституціональних інститутів зростає.
Це веде до порушення інституційного забезпечення
фінансової інфраструктури й деформує її фінансову ар�
хітектоніку.

3. Проведений аналіз динаміки активів фінансових ус�
танов вказує на високу нестабільність фінансової системи.
Лише активи ІСІ демонструють сталий розвиток.

4. Результати обчислення показників фінансової глиби�
ни чітко вказали на зменшення здатності інститутів фінан�
сової інфраструктуи задовольнити потреби у фінансовому
забезпеченні економічної системи.

5. Дістало подальшого розвитку розкриття причин зро�
стання уразливості фінансової системи, що обумовлені по�
рушенням фінансової архітектоніки та полягають у обме�
женні інституційної забезпеченості можливостей руху
фінансових потоків, що веде до домінування спекулятивного
та Понці�фінансування за рахунок зменшення забезпече�
ного типу залучення фінансових ресурсів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Швидкий розвиток комп'ютерної техніки помітно

вплинув на життя суспільства різних країн. У сучасних
умовах розвитку інформаційного суспільства і демок�
ратизації існує безліч можливостей використання но�
вих інформаційно�комунікаційних технологій, зокрема,
в органах державної влади, з метою підвищення ефек�
тивності державного управління. За сучасних умов взає�
мовідносин між державою і суспільством якість надан�
ня громадянам адміністративних послуг органами дер�
жавної влади та місцевого самоврядування визначаєть�
ся прозорістю, законністю, доступністю, максимальною
економією часу під час отримання послуги. Це все в ба�
гатьох розвинених країнах забезпечує спосіб організації
державної влади — електронне урядування.

Електронне урядування останніми роками бурхли�
во розвивається в усіх країнах Європейського союзу. В
Україні воно знаходиться на нині на шляху впроваджен�
ня, а тому актуальним є вивчення досвіду упроваджен�
ня електронного урядування в сусідній Польщі.

 Загально відомо, що основна мета електронного
урядування — це підвищення рівня життя суспільства в
умовах інформатизації та забезпечення конкуренто�
спроможності економіки тієї чи іншої країни. З огляду
на вищесказане, зазначимо, що інформаційні технології,
які сьогодні активно впроваджують в Україні і в усьому
світі, відкривають для нашої держави нові можливості
здійснення внутрішньої і зовнішньої політики.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення підходів окремих вчених

щодо сутності поняття "електронне урядування" та
аналіз стану електронного урядування у Польщі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Огляд наукових студій свідчить, що проблематиці

електронного урядування присвятили чимало своїх до�
сліджень такі відомі вітчизняні вчені, як: О. Баранов,
О. Голубоцький, М. Демкова, С. Дубова, І. Клименко, І. Ко�
ліушко, С. Кузнєцова, К. Линьова, З. Пісковець, О. Рис�
кова, В. Шеверда, О. Юлдашев та ін. Зарубіжний досвід
впровадження електронного урядування та проблеми
його імплементації в Україні вивчали дослідники Ю. Аб�
раменко, Т. Камінська, А. Камінський, М. Пасічник, І. Чи�
каренко. Автори вказують на такі суттєві недоліки впро�
вадження електронного урядування в Україні:

УДК 378.147

Г. Ф. Мартинюк,
к. пед. н., Національний університет водного господарства та природокористування

ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В ПОЛЬЩІ

G. Martynyk,

Candidate of Pedagogical Science, National University of Water and Environmental Engineering

FEATURES OF E=GOVERNANCE IN POLAND

У статті розглянуто досвід впровадження технологій електронного урядування в Польщі. Визначено пере=
ваги переходу від державного управління в традиційній формі до електронного урядування. Зроблено окремі
висновки щодо впровадження польського досвіду для налагодження електронного урядування в Україні.

The article deals with the experience of implementation of e=government in Poland. The advantages of this system
in the transition, from traditional governance to e=governance. have been defined. It is made some conclusion
concerning the implementation of Polish experience for setting e=government in Ukraine.

Ключові слова: польський досвід, електронне урядування, інформаційно�комунікаційні технології, дер�
жавне управління.

Key words: Polish experience, e�government, ICT, public administration.

— недостатній професіоналізм, а іноді, і консерва�
тизм мислення державних службовців щодо викорис�
тання сучасних інформаційно�технічних, програмно�
прикладних комплексів;

— нерозуміння держслужбовцями основних пере�
ваг упровадження інформаційно�комунікаційних техно�
логій над традиційними засобами управління;

— недосконалість правової бази державного регу�
лювання інформаційної діяльності, яка, по суті, повин�
на бути втіленням єдиних концептуальних уявлень щодо
сутності, змісту і форми державної інформаційної полі�
тики, у результаті чого склалося правове поле з безліччю
внутрішніх суперечностей [1].

Аналіз зазначеного наукового доробку вчених дає
змогу констатувати, що ефективність впровадження елек�
тронного урядування значною мірою залежить від умов
реалізації такого процесу, забезпечених у суспільстві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розглянемо підходи окремих вчених щодо сутності по�

няття "електронне урядування". За даними Вікіпедії, елек�
тро' нне урядува' ння — спосіб організації державної влади
за допомогою систем локальних інформаційних мереж та
сегментів глобальної інформаційної мережі, що забезпечує
функціонування органів влади в режимі реального часу та
робить максимально простим і доступним щоденне спілку�
вання з ними громадян, юридичних осіб, неурядових орган�
ізацій. Основною складовою електронного урядування є
електронний уряд — єдина інфраструктура міжвідомчої
автоматизованої інформаційної взаємодії органів держав�
ної влади та органів місцевого самоврядування з громадя�
нами та суб'єктами господарювання.

Поняття "електронний уряд" з'явилося на початку
1990�х рр. Під електронним урядом розуміють викори�
стання інформаційних та комунікативних технологій
для підвищення ефективності, економічності діяльності
уряду і можливого контролю над ним.

Дослідник І. Коліушко в статті "Електронне уряду�
вання — шлях до ефективності державного управлін�
ня" поняття "електронний уряд", "e�government", ро�
зуміє не лише як "електронний уряд", а й "електронне
управління державою", тобто використання в органах
державного управління сучасних технологій, у тому
числі й Інтернет�технологій [3, с. 138].

Електронне урядування як форма організації пуб�
лічного управління є одним з інструментів розвитку інфор�
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маційного суспільства, що забезпечує підвищення ефек�
тивності, відкритості та прозорості діяльності органів пуб�
лічної влади та місцевого самоврядування, дієвість якого
підтверджується успішним досвідом країн�лідерів із реа�
лізації механізмів електронного урядування. Цей спосіб
організації державного управління дозволяє громадянам,
бізнесу та некомерційним організаціям звертатися до
органів публічної влади у віддалений спосіб та в режимі
реального часу, отже, суттєво спрощує та підвищує ефек�
тивність процесу комунікації між цими суб'єктами [5].

На нашу думку, більш влучним є поняття, яке по�
трактовує науковець З. Пісковець так: "Електронне уря�
дування — це спосіб організації державної влади за до�
помогою систем локальних інформаційних мереж і сег�
ментів глобальної інформаційної мережі, яка забезпе�
чує функціонування певних органів у режимі реально�
го часу та робить максимально простим і доступним
щоденне спілкування громадянина з органами влади".
Вчений констатує, що будь�яка людина через мережу
Інтернет може звертатися із запитами до органів дер�
жавної влади для отримання необхідної інформації,
тобто, для одержання адміністративних послуг [4].

На початку здобуття незалежності в 1991 р. Украї�
на та Польща знаходились майже на одному рівні дер�
жавного піднесення. Але за останні роки економічний
розвиток Польщі, на відміну від України, значно покра�
щився. Це стосується багатьох аспектів як соціально�
політичних, так і економічних.

Програма розвитку інформаційного суспільства в
Польщі була прийнята ще в 2001 р., а в 2004 р. урядом
було уведено нову стратегію, де одним з пріоритетних
завдань було поставлено створення інтегрованої плат�
форми електронних державних послуг. Фундаменталь�
ними цілями стратегії визначено: забезпечення доступу
до Інтернет для всіх громадян та бізнесових організацій,
основними критеріями якого є швидкість, безпечність та
низька ціна; розвиток послуг в електронному вигляді;
підвищення комп'ютерної грамотності [2, с. 85].

Розвиток електронного урядування в Польщі зна�
ходиться на досить високому рівні, що дозволяє
здійснювати більшість адміністративних послуг в режимі
on�line, а саме: електронний розрахунок податків; елек�
тронний облік митної служби; електронна реєстрація
бізнесу; електронні вибори; електронні суди; електронні
закупівлі; служба реєстрації автотранспорту і безпеки
дорожнього руху; система попередження надзвичайних
ситуацій; служба електронного інформування пацієнтів
тощо. Усі ці електронні послуги надаються громадянам
різними урядовими сайтами, що взаємодіють між собою,
але об'єднує їх платформа ePUAP [6].

Таким чином, досвід Польщі у розбудові елементів
"e�government", є важливим для України. Порівняно з
розвиненими країнами ЄС, Польща має незначні відста�
вання у впровадженні технологій е�урядування, але в
країні наразі сформовано електронний уряд та забезпе�
чено велике використання його можливостей. Відтак,
впровадження електронного урядування спрощує про�
цедуру отримання громадянами адміністративних послуг,
сприяє полегшенню доступу до потрібної інформації та
прозорості органів державної влади і місцевого самовря�
дування, а також є одним із необхідних чинників розвит�
ку інформаційного суспільства та побудови демократії.

З огляду на вищеозначене, можемо вирізнити пере�
ваги електронного урядування Польщі, як: відкритість
і прозорість адміністрацій; економія часу для оброблен�
ня інформації; підвищення якості надання адміністра�
тивних послуг; застосування інформаційно�комуніка�
ційних технологій уможливлює забезпечення доступу
до публічної інформації; можливість стабільного от�
римання адміністративних послуг тощо.

ВИСНОВКИ
Таким чином, зауважимо, що інформаційно�комуні�

каційні технології, "е�адміністрація", які на сьогодні актив�

но впроваджено в Польщі й в усьому світі, відкривають і
для нашої держави нові можливості ефективного здійснен�
ня внутрішньої і зовнішньої політики. Формування "e�
Government" в Україні дасть можливість кардинально транс�
формувати принципи організації діяльності урядових та
державних інститутів. Для України польський досвід може
бути корисним в контексті модернізації державного управ�
ління — збільшення можливостей пошуку інформації в он�
лайн�режимі, без безпосереднього контакту з держслуж�
бовцем. Електронний уряд сприятиме підвищенню ефектив�
ності роботи управлінських апаратів і забезпечить про�
зорість управління та використання державних ресурсів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Теорія управління фінансовим потенціалом як нау�

ковий напрям, пов'язана з формуванням базисних ос�
нов і принципів ефективного використання фінансових
технологій та інструментів у цій сфері функціонально�
го менеджменту. Особливість фінансових явищ та про�
цесів проявляється в тому, що їх якісні характеристики
динамічно змінюються під впливом таких специфічних
чинників, як час, невизначеність та ризик. Тому існує не�
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У роботі висвітлено результати аналізу та узагальненні основних теоретичних положень, гіпотез та

концепцій економічної теорії й теорії фінансів у контексті формування сучасної парадигми управління

фінансовим потенціалом підприємств. Аргументовано тезу про те, що теорія управління фінансовим по=

тенціалом знаходиться на етапі формування і досі ще немає завершеної власної парадигми. Її фундамен=

тальні ідеї походять з концепцій та гіпотез економічної теорії та сучасної теорії фінансів. Узагальнення

літературних джерел показало, що нині в спеціальній літературі більшість авторів виділяють неокласич=

ну, інституціональну та еволюційну парадигми економічній теорії. На основі їх синтезу формується сис=

темна парадигма економічної теорії. Встановлено тривале домінування неокласичного напряму в теорії

фінансів та практиці фінансової діяльності. Показано, що статичність моделей неокласичної теорії

фінансів та їх недостатня репрезентативність реальній практиці фінансової діяльності призвели до акти=

візації та розширення наукових досліджень, що сформували інституціональний напрямі у фінансовій

теорії та теорії поведінкових (психологічних) фінансів. У контексті формування системи управління фінан=

совим потенціалом підприємств визначено найбільш суттєві концепції та методичні положення сучасної

теорії фінансів.

The paper highlights the results of the analysis and synthesis of basic theoretical propositions, hypotheses

and concepts of economics and finance theory in the context of the modern paradigm of the financial potential

of the company management. Thesis argued that the theory of the financial potential is under formation is still

no complete its own paradigm. Its basic idea originated with concepts and hypotheses economic theory and

modern finance theory. Generalization of the literature showed that today in the literature, most of authors

distinguished neoclassical, institutional and evolutionary paradigm of economic theory. On the basis of their

synthesis emerging systemic paradigm of economic theory formed. Long=term dominance of neoclassical trend

in finance theory and practice of financial activities established. It is shown that static models of neoclassical

theory of finance and lack of their actual practice financing activities representativeness resulted in the

intensification and expansion of research that formed the institutional trend in financial theory and the theory

of behavioral (psychological) finance. In the context of the financial management capacity of enterprises identified

the most important concepts and methodological provision of modern finance theory.
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обхідність зміщення акцентів з статичних на динамічні
моделі. Все це актуалізує питання теорії і методології
управління фінансовим потенціалом підприємства та
обумовлює необхідність розширення й поглиблення на�
укових досліджень у цій сфері фінансової теорії.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вивчення спеціальної наукової літератури дає

підстави констатувати, що теоретичні та методично�при�



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

53www.economy.in.ua

кладні питання управління фінансовими процесами та
явищами в аграрній сфері є предметом дослідження ба�
гатьох провідних вітчизняних вчених. У цьому контексті
варто виділити наукові роботи І.О. Бланка, О.Є. Гудзь,
Н.М. Давиденко, М.Я. Дем'яненка, І.М. Зеліско, Н.С. Крас�
нокутської, Ю.О. Лупенка, О.О. Непочатенко, В.М. Опа�
ріна, Н.С. Прокопенко, П.А. Стецюка, Н.С. Танклевсь�
кої, Н.В. Трусової та інших. Особливо широке представ�
ництво у науковій літературі мають питання теорії та ме�
тодології фінансового менеджменту підприємств різних
організаційно�правових форм та різної виробничої
спеціалізації. Практично для кожного фінансового ак�
тиву та інструменту розроблені грунтовні наукові й при�
кладні основи управління. Разом з тим до питань фор�
мування теоретичного базису управління фінансовим
потенціалом науковий загал почав проявляти увагу лише
останнім часом. Така ситуація стимулює розширення та
поглиблення досліджень у цій сфері.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз та узагальнення основних те�

оретичних положень, гіпотез та концепцій економічної
теорії й теорії фінансів у контексті формування сучас�
ної парадигми управління фінансовим потенціалом
підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Фінансовий потенціал підприємства є складною еко�
номічною категорією. Теорія управління фінансовим по�
тенціалом лише формується і нині ще немає завершеної
власної парадигми. Будучи складовою економічної
теорії та теорії фінансів, вона черпає фундаментальні
ідеї цих наукових дисциплін і нерозривно пов'язана з їх
базисними парадигмами. Тому існує необхідність кри�
тичного аналізу відображення фінансового потенціалу
та його окремих елементів у різних сучасних парадиг�
мах економічної теорії та теорії фінансів.

Аналіз показує, що у науковій літературі відсутня
однозначність щодо ключових парадигм сучасної еко�
номічної теорії. Так Г.Б. Клейнер, досліджуючи теоре�
тичні аспекти формування та трансформації інститу�
ційних систем, виділив неокласичну, інституціональну
та еволюційну парадигми економічної теорії. Він вважає,
що в останні роки відбувається синтез цих трьох
підходів, який "обумовлений головним чином визнанням
усіх трьох факторів (особистого інтересу, інституційно�
го впливу і еволюційної складової) значущими аргумен�
тами при поясненні дій економічних агентів і протікан�
ня економічних процесів. Можна вважати, що розвиток
системної парадигми, яку пов'язують з ім'ям Я. Кор�
наї, призведе до інтеграції неокласичної, інституціо�
нальної та еволюційної концепцій" [1, с. 5—6]. Така по�
зиція достатньо обгрунтована і має широку прихильність
у наукових колах.

У контурі неокласичної парадигми головним об'єк�
том дослідження виступають ринкові агенти, а предме�
том — їх дія і взаємодія на ринку. Певний спектр взає�
мовідносин ринкових агентів (фізичних та юридичних
осіб) представляє окремі економічні системи, які реалі�
зують свої власні інтереси в процесі розширеного відтво�
рення шляхом здійснення виробництва, споживання та
обміну у вільному та конкурентному економічному се�
редовищі. При цьому їх головною цільовою функцією,
як правило, виступає максимізація прибутку від усіх
видів діяльності.

Неокласична парадигма базується на кількох посту�
латах: вільний та конкурентний ринок виступає голов�
ною ознакою економічного середовища функціонуван�
ня економічних систем; ринок забезпечує повну або об�
межену рівновагу попиту та пропозиції; наявність дос�
татньої кількості незалежних ринкових агентів, які діють
раціонально; "маржиналістська оцінка результатів гос�
подарської діяльності, що знаходить своє відображен�
ня в принципі граничної корисності благ" [2].

У кінці минулого сторіччя О. Вільямсон, Р. Коуз,
Д. Норт та ряд інших дослідників імплантують в теоре�
тичну неокласичну модель інститути, як найважливіші
фактори економічної поведінки та взаємодії ринкових

агентів. Згідно з інституціональною парадигмою еко�
номічні системи функціонують не у вільному та конку�
рентному ринку, а в середовищі, обмеженому різнома�
нітними інститутами — організаціями, нормами, прави�
лами, традиціями тощо. Мотиваційною основою діяль�
ності ринкових агентів виступає досягнення їх відпові�
дності інституційним нормам та правилам, а також за�
безпечення позитивної динаміки економічного розвит�
ку в контурі, означеному цими інститутами. Об'єктом
дослідження в рамках цього концептуального напряму
виступають різноманітні інститути, а предметом — від�
носини між цими інститутами та ринковими агентами.

Еволюційна парадигма економічної теорії базуєть�
ся на динамічній концепції поведінки ринкових агентів
та спадкоємності конститутивних атрибутів такої пове�
дінки в контексті факторів еволюційного характеру. При
цьому економіка в цілому та її окремі складові розгля�
даються як різновид складної системи, де істотну роль
відіграють загальносистемні принципи, тобто такі, які
можуть бути застосовні не тільки в економічній науці,
але й в біології, філософії, соціології тощо. Теорії цьо�
го напряму "декларують і вивчають нелінійну соціокуль�
турну динаміку, процеси самоорганізації соціуму, що за�
безпечують виникнення порядку з хаосу" [3]. Головним
об'єктом дослідження еволюційної парадигми економі�
чної теорії є "популяція агентів, що володіють аналогіч�
ним соціально�економічним генотипом, а предметом
вивчення — поведінка агента (популяції агентів) з точ�
ки зору впливу спадкових або придбаних факторів" [1].

Системна парадигма передбачає вивчення не тільки
характеристики економіки, взятої самої по собі, але й
проведення аналізу взаємовпливу типу суспільства і його
економічної підсистеми. Економіка у цьому випадку ро�
зуміється як одна з головних підсистем суспільства, пе�
реважно адаптивного призначення, як якийсь механізм
виробництва узагальнено розуміння економічних ре�
сурсів [4].

Теорія фінансів тривалий час еволюціонувала у руслі
наукового та методичного забезпечення потреб держа�
ви і, в першу чергу, формування та використання дер�
жавного бюджету. Однак економічний розвиток призвів
до зміщення акцентів у фінансовій сфері на реальний
сектор економіки. Цьому сприяли такі економічні про�
цеси, як інтернаціоналізація суспільного виробництва,
розширення ринків капіталів за межі національних кор�
донів, зростання ролі фінансових ресурсів у відтворю�
вальному процесі. Починаючи з середини минулого сто�
ліття, більшість дослідників у сфері фінансовій теорії зо�
середились на фінансах підприємств приватного секто�
ра, серед яких перевагу віддавали корпоративним струк�
турам. Акцент зміщується на таку організацію фінансів,
яка за допомогою ринкових механізмів забезпечує
вільний перетік капіталу з однієї сфери економіки в іншу.

Домінування неокласичного напряму в економічній
теорії знайшло своє відображення і в теорії фінансів.
Нині де�факто теоретичні ідеї та методичні розробки
англо�американської фінансової школи займають
панівні позиції у практичному фінансовому менедж�
менті. Як вважає В.В. Ковальов, "у найбільш загальному
вигляді неокласичну теорію фінансів можна визначити
як систему знань про організацію та управлінні фінан�
совою тріадою: ресурси, відносини (договори), ринки"
[5, с. 920].

Неокласична теорія фінансів включає ряд теорій,
концепцій та гіпотез, які описують закономірності та ме�
ханізми функціонування фінансових ринків, а також си�
стему взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, які
здійснюють операції на цих ринках. Критерії оцінки їх
значимості варіюють від чисто академічних узагальнень
до реального економічного прагматизму. Тому у спе�
ціальній літературі немає однозначності щодо складу та
оцінки наукової значимості окремих теорій, концепцій
і гіпотез.

Так, П. Бернстайн вважає, що фундаментом неокла�
сичної теорії фінансів є "робота Гаррі Марковіца про
принципи формування портфелів, революційні погляди
Франко Модильяні та Мертона Міллера на корпоративні
фінанси й поведінку ринків, модель оцінки капітальних
активів Шарпа�Трейнора�Мосстна�Дж. Лінтнера, тлу�
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мачення гіпотези ефективного ринку Юджином Фамой
та модель ціноутворення опціонів Фішера Блека, Май�
рона Шоулза і Роберта Мертона " [6, с. 18].

У розумінні Ю. Брігхема та Л. Гапенські такими фун�
даментальними теоріями (концепціями) можна вважа�
ти 1) теорію ідеальних ринків капіталу; 2) концепцію дис�
контованих грошових потоків; 3) теорію структури кап�
італу; 4) теорію дивідендів; 5) теорію портфеля та оцін�
ки дохідності фінансових активів; 6) теорію ціноутворен�
ня опціонів; 7) теорію співвідношення між ризиком та
дохідністю; 8) теорію агентських відносин; 9) теорію
асиметричної інформації [7].

На думку Р. Брейлі та С. Майерса, сучасну парадиг�
му неокласичних фінансів формують такі найважливіші
концепції: 1) чистої приведеної вартості; 2) модель оцін�
ки довгострокових активів; 3) ефективних ринків капі�
талів; 4) складуваності вартостей та закон збереження
вартості (адитивності); 5) теорія опціонів; 6) агентська
теорія [8, с. 927—930].

В.В. Ковальов до ключових розділів неокласичної
теорії фінансів відносить (1) теорію корисності (utility
theory), (2) теорію арбітражного ціноутворення
(arbitrage pricing theory), (3) теорію структури капіталу
(theory of capital structure), (4) теорію портфеля і модель
ціноутворення на ринку фінансових активів (portfolio
theory and capital asset pricing model), (5) теорію ціноут�
ворення на ринку опціонів (option pricing theory) та (6)
теорію переваг ситуацій в часі (state�preference theory)
[5, с. 922].

Незважаючи на широку поширеність неокласичної
теорії фінансів, вона має чимало критиків. Її фундамен�
тальними недоліками Р. Мертон вважає використання
статичної моделі оточуючого економічного середовища,
в якому відсутні інститути, наявність безликих ринко�
вих гравців, що діють індивідуально однак мають іден�
тичні портфелі ризикованих активів [9]. При цьому в ос�
новному вивчаються проблемні питання управління
фінансами корпоративного сектора. Саме тому в теорії
фінансів почала активно розвиватися неоінституйіо�
нальна парадигма. Найбільш яскравими її представни�
ками є Р. Мертон, Е. Ло та Р. Шіллер [6].

З точки зору представників інституціонального на�
пряму фінансова теорія є науку про те, яким чином люди
в рамках функціонування певних інститутів керують
надходженнями та витратами обмежених фінансових
ресурсів [10, с. 15]. При цьому функціонування сучас�
ної фінансової системи, яка представляє собою су�
купність ринків та інших інститутів, що використовують�
ся для укладання фінансових угод, обміну активами та
ризиками, спрямоване на задоволення різноманітних
потреб людей. Досягненню цієї мети сприяє інституціо�
нальна структура економічної діяльності [10, с. 16].

Переваги інституційного підходу до дослідження
фінансів Р. Мертон бачить у більш повній репрезантив�
ності реальної повсякденної практики в теоретичних мо�
делях цього концептуального напряму. За допомогою
інститутів, які виступають посередниками від імені рин�
кових агентів, формується більш ефективне економічне
середовище. На думку Р. Мертона, завданням інститу�
ційної фінансової теорії є пошук можливостей викори�
стання існуючих фінансових інститутів та формування
нових з метою пом'якшити ризиків та підвищити резуль�
тативність фінансової діяльності. Він переконаний, що
інновації, запропоновані інститутами, можуть зменши�
ти і навіть повністю усунути наслідки ринкової неефек�
тивності та поведінкових аномалій, створюваних індив�
ідуальними інвесторами в реальному фінансовому світі
[6, с. 58].

Ще один представник інституціоналізму у фінан�
совій теорії Е. Ло вважає суттєвою перевагою інститутів
їх динамічну адаптивність. Як центральна ланка фінан�
сової сфери інститути виникають та змінюються в ре�
зультаті свідомих рішень тих, хто їх використовує, а та�
кож у відповідь на дії еволюційних факторів [6, с. 68].

З часом фінансова діяльність підприємств реально�
го сектора економіки показала, що далеко не всі аксіо�
матичні положень неокласичної теорії мають практич�
не підтвердження. Особливо це стосувалося теорії ефек�
тивних ринків, основні теоретичні та емпіричні положен�

ня якої викликали сумнів не лише у інституціоналістів,
але й представників нового напрямку у теорії фінансів
— поведінкових (психологічних) фінансів.

Французький дослідник лауреат Нобелівської пре�
мії з економіки Моріс Алле встановив, що багато агентів
на фінансових ринках діють зовсім не раціонально. При
цьому максимізацію економічної вигоди не розглядають
як цільову функцію своєї економічної діяльності. Сут�
тєвий вклад у розвиток поведінкових фінансів внесли
психологи Деніел Канеман та Амосом Тверські, резуль�
тати дослідження, яких знайшли своє відображення у
відомий роботі "Теорія перспектив: аналіз прийняття
рішень в умовах ризику" [11]. Вони встановили, що люди
при прийнятті фінансових рішень не можуть раціональ�
но оцінювати ні величини очікуваних вигод та втрат, ні
їх ймовірності. Це проявляється в тому, що люди по�
різному реагують на еквівалентні (з точки зору спів�
відношення вигод і втрат) ситуації в залежності від того,
втрачають вони або виграють. Це явище називають аси�
метричною реакцією на зміну добробуту. Крім того,
люди схильні помилятися при оцінці ймовірності: вони
недооцінюють ймовірність подій, які, швидше за все,
відбудуться, і переоцінюють набагато менш ймовірні
події.

Замість теорій прийняття фінансових рішень, що
грунтуються на теорії ймовірностей, Д. Канеман і А.
Тверські запропонували нову теорію — теорію перспек�
тиви (prospect theory). Відповідно до цієї теорії, нор�
мальна людина не здатна правильно оцінювати майбутні
вигоди в абсолютному виразі, насправді вона оцінює їх
у порівнянні з деяким загальноприйнятим стандартом,
прагнучі, насамперед, уникнути погіршення свого ста�
новища [12]. Таким чином, на процес прийняття фінан�
сових рішень у більшій мірі впливають психологічні чин�
ники, ніж об'єктивні. Результатом такого впливу стає
зниження ефективності й очікуваної корисності реалі�
зованих фінансових рішень. За допомогою теорії перс�
пективи можна пояснити багато нераціональних вчинків
людей, які не можна пояснити з позицій неокласичної
теорії.

Розуміння змісту і характеру сучасних парадигм
фінансової теорії та їх базових концепцій визначає лог�
іку організації системи управління фінансами
підприємств, у тому числі й їх фінансовим потенціалом.
Їх ідентифікація, персоналізація та ідентифікація доз�
воляють чітко віднести до певної сфери фінансового уп�
равління та типу управлінських фінансових рішень, які
у більшості випадків пов'язані з стохастичністю та варі�
абельністю оцінюваних явищ і процесів. При цьому важ�
ливо враховувати, що більшість фінансових операцій не
жорстко зумовлені, а отже, мають альтернативні варі�
анти їх рішення. Однак у фінансовій сфері більше ніж в
інших сферах економіки існує необхідність дотримання
певного компромісу між прагненням досягти максималь�
ного результату від фінансової операції і можливістю
фактичного отримання найменш бажаного результату,
що пов'язано з такими специфічними чинниками впливу
як час, інфляція, ліквідність.

Усвідомлення необхідності такого компромісу ви�
тікає із розуміння базових концепцій фінансової теорії,
які обгрунтовують особливості, закономірності, пере�
думов та допустимі межі варіативності окремих фінан�
сових операцій у сфері формування і реалізації фінан�
сового потенціалу. Незважаючи на певну умоглядність
і теоретизованість, базові концепції дають інструмен�
тарій для кількісних оцінок, вибору формалізованих
критеріїв та індикаторів, а в окремих випадках і для фі�
нансових процесів і явищ, які неможливо квантифіку�
вати.

У контексті фінансового потенціалу підприємств
найбільше значення, на наш погляд, мають наступні кон�
цепції сучасної теорії фінансів.

Концепція зміни цінності (вартості) грошових коштів
у часі ресурсів (Time Value of Money Model) констатує,
що однією з об'єктивних характеристик фінансового по�
тенціалу як економічної категорії, яка безпосередньо
пов'язана з фінансовими ресурсами, є зміна цінності
(вартості) з часом, яка обумовлена інфляційними про�
цесами в економіці, ризиком зменшення або неотриман�
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ня очікуваної суми економічних вигод, зниженням
ліквідності та платоспроможності підприємства, відсут�
ністю альтернативи отримання економічних вигод.

Концепція дисконтованих грошових потоків (Dis�
counted Cash Flow) розглядає кожну фінансову опера�
цію як рух розподілених у часі притоків і відтоків гро�
шових коштів та пропонує моделі і методи оцінки фінан�
сових інструментів в залежності від часу і ризику на ос�
нові: 1) прогнозу руху грошових потоків; 2) оцінки рівня
ризику для конкретної фінансової операції; 3) включен�
ня оцінки ризику в аналіз грошових потоків; 4) визна�
чення теперішньої вартості прирістного чистого грошо�
вого потоку за допомогою методів дисконтування або
компаундінгу.

Концепція вартості (ціни) капіталу (Cost of Capital
Theory) стверджує, що кожне джерело фінансових ре�
сурсів, а також і фінансового потенціалу, мають інди�
відуальну вартість (ціну), яка у загальному випадку
включає мінімальний рівень доходу, премію за інфляцію
та премію за ризик. Середньозважена величина вартості
(ціни) усіх джерел формування фінансових ресурсів по�
казує мінімальний рівень доходу, необхідний для по�
криття витрат на залучення капіталу і використовуєть�
ся в якості норми дисконту для оцінки фінансових опе�
рацій по формуванню і розвитку фінансового потенціа�
лу.

Концепція взаємозв'язку рівня ризику та доходності
(Risk and Return Conception) відмічає, що отримання до�
ходу від будь�якої фінансової операції об'єктивно по�
в'язано з ризиком, тому при ухваленні управлінських
фінансових рішень слід враховувати не лише очікувані
вигоди, а й можливі втрати.

Концепція альтернативної вартості, або врахування
втрачених можливостей (Opportunity Costs Concept) вка�
зує, що кожне рішення з формування і реалізації фінан�
сового потенціалу пов'язане з відмовою від якогось аль�
тернативного варіанту. Тому при ухваленні таких рішень
важливе значення має оцінка кожного з можливих вар�
іантів і вибір кращого з них.

Відповідно до моделі оцінки фінансових активів
(Capital Asset Pricing Model) необхідна доходність від ре�
алізації фінансового потенціалу як ризикового активу
представляє собою функцію трьох перемінних: безри�
зикової дохідності, середньої дохідності на ринку та
індексу зміни дохідності даного фінансового активу по
відношенню до дохідності на ринку в середньому.

З основних концепцій інституціонального напряму
фінансової теорії витікає висновок про те, що скорочен�
ня трансакційних витрат на формування і реалізацію
фінансового потенціалу потребує врахування специфі�
ки існуючої інституціональної структури фінансового
ринку; дотримання правил процедур здійснення фінан�
сових операцій та використання цивілізованих методів
для формування нових інститутів, які забезпечують до�
даткові економічні вигоди.

Теорія поведінкових фінансів визначає необхідність
врахування ірраціональності у прийнятті фінансових уп�
равлінських рішень окремими менеджерами шляхом
формування механізмів локалізації можливих негатив�
них наслідків ухвалення таких рішень.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Виявлено, що теорія управління фінансовим потен�
ціалом лише формується і нині ще немає завершеної
власної парадигми. Вона черпає фундаментальні ідеї з
економічної теорії та теорії фінансів. Визначено, що нині
в економічній теорії виділяють неокласичну, інституці�
ональну та еволюційну парадигми. Встановлено доміну�
вання неокласичного напряму в теорії фінансів. Пока�
зано, що статичність моделей неокласичної теорії
фінансів та їх недостатня репрезентативність реальній
практиці фінансової діяльності стали причиною розвит�
ку інституціонального напрямку фінансової теорії та
поведінкових (психологічних) фінансів. У контексті
фінансовим потенціалом підприємств визначено
найбільш суттєві концепції сучасної теорії фінансів. По�
дальші дослідження теоретичного базису управління
фінансовим потенціалом доцільно спрямувати на питан�

ня визначення сфери компетенції окремих концепцій і
гіпотез, а також на розробку механізмів адаптації до
вітчизняної практики фінансової діяльності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні кризові явища в банківській сфері спричи�

няють виникнення негативних наслідків як в фінансо�
вому секторі, так і в економіці в цілому, а в деяких ви�
падках провокують соціально�політичну кризу. Погод�
жуючись з авторами [1] сьогодні банківська система не
виконує своє основне завдання, оскільки не фінансує і
не кредитує реальний сектор економіки. Тому особли�
вої актуальності набувають питання щодо дослідження
проблем сучасного стану банківської системи України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню різноманітних аспектів функціонуван�
ня банківської системи України присвячено праці бага�
тьох провідних вчених та практиків, зокрема О. Ба�
рановського, А. Вожжова, О. Дзюблюка, О. Другова,
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А. Єпіфанова, С. Козьменка, В. Міщенка, О. Прийми,
М. Савлука, О. Сугоняко, І. Ткачук, Н. Швець та інших.
Однак, враховуючи динамізм та високий рівень вола�
тильності процесів, які відбувають взагалі в економіці
країни, та в банківському секторі зокрема, постійної
уваги потребують питання щодо оцінки сучасного ста�
ну банківської системи України.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є аналіз сучасного стану бан�

ківської системи України та окреслення основних про�
блем її функціонування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Кризoві явища, які спoстерігаються сьoгoдні в Ук�
раїні, значнo вплинули як на реальний сектoр екoнoміки,
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так і закoнoмірнo знайшли свoє відoбраження в
банківській системі країни. В oстанні рoки діяльність
банківськoї системи України характеризувалась
збиткoвістю, нестабільністю та втратoю дoвіри населен�
ня. Для наoчнoгo підтвердження наявних тенденцій
неoбхіднo здійснити аналіз oснoвних пoказників
діяльнoсті банківських устанoв України. Дoцільнo
рoзпoчати з аналізу кількoсті діючих банківських
устанoв на теритoрії України (рис. 1).

Як виднo з рисунка 1, з 01.01.2009 р. пo 01.01.2014 р.
відбувалися незначні кoливання у кількoсті діючих
банків. Так, загальна кількість банківських устанoв ко�
ливалася в межах 176—184 устанoв. З них банків з
інoземним капіталoм змінювалась від 49 банків (2014 р.)
дo 55 (у 2011 р.). Кількість банків з інoземним 100%
капіталoм такoж мала незначні зміни — від 17 дo 22.
Oднак, станoм на 01.01.2015 р. ліцензію НБУ мали тільки
163 банківських устанoви (у т.ч. 51 банк з інoземним
капіталoм).

 Oтже, прoтягoм 2014 р. дo Державнoгo реєстру
банків булo включенo лише oдну банківську устанoву,
а пo 18 банківських устанoв НБУ прийняв рішення прo
відкликання ліцензій. Загалoм, з пoчатку 2014 р. внас�
лідoк пoгіршення платoспрoмoжнoсті, у 39 банківсь�
ких устанoвах булo запрoвадженo тимчасoву адміні�
страцію (з них пo 26 банках вже булo прийнятo рішен�
ня прo ліквідацію, в 13 — працювала тимчасoва адмін�
істрація).

За наступний рік кількість функціoнуючих банківсь�
ких устанoв скoрoтилася на 46 і станoвила 117 (абo на
28,2%). Слід такoж зазначити, щo прoтягoм 2016 р. за�
гальна чисельність банків такoж зменшилась і станoвила

98 устанoв. Зазначені негативні тенденції пoв'язані з
прoграмoю НБУ щoдo oчищення банківськoї системи, в
якій рoзширенo перелік критеріїв віднесення банку дo
категoрії неплатoспрoмoжних.

Так, наприклад, однією з причин визначення
неплатoспрoмoжними більшoсті банківських устанoв
сталo дoпoвнення п. 3 ст. 75. Закoну України "Прo бан�
ки та банківську діяльність" таким твердженням: "сис�
темне пoрушення банкoм закoнoдавства, щo регулює
питання запoбігання та прoтидії легалізації (відмиван�
ню) дoхoдів, oдержаних злoчинним шляхoм, абo фінан�
суванню терoризму". Незважаючи на ліквідацію
прoблемних банків з приватним українським капіталoм,
частка банків з інoземним капіталoм є більш�менш ста�
більнoю.

Наступним етапом оцінювання стану функціo�
нування банківськoї системи є аналіз oбсягів активів,
зoбoв'язань та капіталу (рис. 2).

Станoм на 01.01.2010 р. спoстерігалoся зменшення
активів (на �4,94%), зoбoв'язань (на �5,17%) та капіталу
(на �3,43%). Oтримані результати є наслідкoм
непoвернення валютних кредитів під час світoвoї фінан�
сoвoї кризи 2008—2009 рр.

Аналіз банківськoї системи свідчить, щo у 2010 р.
активи зрoсли на 7,02% і дoсягли рівня 942088 млн грн.
Найбільшoгo прирoсту набула балансoва вартість цін�
них паперів та грoшoвих кoштів. Частка ж кредитнoгo
пoртфеля у загальних активах знижувалась прoтягoм
аналізoванoгo періoду. Таким чинoм, банківська систе�
ма у дoсліджуванoму періoді характеризувалася над�
ліквідністю. Загальний oбсяг зoбoв'язань збільшився на
5,13%. Відбулoся це за рахунoк збільшення депoзитних

0

50

100

150

200

П
ок
аз
ни
к

01
.0

1.
20

09

01
.0

1.
20

10

01
.0

1.
20

11

01
.0

1.
20

12

01
.0

1.
20

13

01
.0

1.
20

14

01
.0

1.
20

15

01
.0

1.
20

16

01
.0

1.
20

17

Період

Кількість
діючих банків

Банки з
іноземним
капіталом

Банки зі 100 %
іноземним
капіталом

Джерело: [2].

Рис. 1. Динаміка кількoсті банків на теритoрії України
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Рис. 2. Динаміка активів, зoбoв'язань та капіталу за періoд 2008—2016 рр.
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пoртфелів банків на 25,6%, щo гoвoрить прo віднoвлення
дoвіри населення дo банківськoї системи. Аналізуючи
капітал, пoтрібнo звернути увагу на те, щo незважаючи
на збільшення суми власнoгo капіталу на 14,6%, сума
статутнoгo капіталу і надалі перевищує йoгo на 8,1 млрд
грн. Це пoяснюється збиткoвістю банківськoї діяльнoсті
за підсумками 2009 та 2010 рр.

Зазначені тенденції прoстежувались і прoтягoм 2011
— 2014 рр. Відбувалoся пoступoве збільшення активів
банківських устанoв за рахунoк віднoвлення прoцесу
кредитування екoнoміки країни. Спoстерігалoся
зрoстання oбсягів залучених кoштів від фізичних oсіб
пoряд зі збільшенням частки стрoкoвих кoштів у
зoбoв'язаннях, щo є пoзитивним фактoрoм у фінансoвій
стабілізації банківськoї системи України, адже свідчить
прo пoступoве віднoвлення дoвіри населення дo даних
фінансoвих устанoв.

Oднак станoм на 01.01.2015 р. власний капітал
банківськoї системи зменшився на 23,14% з oгляду на
ліквідацію oкремих банківських устанoв та їх збиткoву
діяльність.

Аналіз oснoвних пoказників діяльнoсті банків Ук�
раїни станoм на 01.01.2016 р. та 01.01.2017 р. підтвердив
наявність негативних тенденції. Гoлoвними причинами
скoрoчення таких пoказників, як активи та зoбo�
в'язання, є значне зменшення кількoсті діючих банків
на теритoрії України, уповільнення темпів кредитуван�
ня та недoвіра населення дo банківських устанoв. На�
томість, збільшення загальнoї суми капіталу бан�
ківськoї системи пoяснюється неoбхідністю дoтри�
мання вимoг НБУ щoдo прoведення oбoв'язкoвoї
дoкапіталізації банків та збільшення статутнoгo капі�
талу дo 500 млн грн.

При цьому слід зазначити, щo прибуткoва діяльність
банків — це гoлoвна передумoва нарoщування капіта�
лу, пoдальшoгo рoзвитку та підтримання кoнку�
рентoспрoмoжнoсті на фінансoвoму ринку. Зважаючи
на цей факт, прибуткoвість вітчизняних банків мoжна
вважати oснoвним екoнoмічним пoказникoм ефек�
тивнoсті їх рoбoти, індикатoрoм фінансoвoї надійнoсті
банківськoї системи. Тoму пoстає неoбхідність здійснен�
ня аналізу фінансoвoї результативнoсті функціoнування
банківськoї системи України з метoю виявлення на�
прямів її удoскoналення.

Oскільки для банківськoї системи України забезпе�
чення прибуткoвoсті — це першoчергoве завдання, тo
фінансoві результати є oснoвним oцінoчним пoказникoм
діяльнoсті банку. Дo фінансoвих результатів банку
віднoсять прибутoк (збитoк) як абсoлютний пoказник
та рентабельність (ефективність) як віднoсний пoказник.
При цьoму звіт прo фінансoві результати банків скла�
дається зі статей дoхoдів та витрат, які групуються за

їх характерoм та oснoвними видами. Тoму аналіз
фінансoвoї результативнoсті банківськoї діяльнoсті
рoзпoчатo з аналізу дoхoдів і витрат банківськoї систе�
ми України та їх динаміки (рис. 3).

Станoм на 01.01.2009 р. спoстерігалoся перевищен�
ня дoхoдів над витратами, щo сфoрмувалo пoзитивний
результат діяльнoсті банків України. Структура дoхoдів
банківськoї системи представлена двoма найбільш сут�
тєвими статтями, а саме: прoцентні та кoмісійні дoхoди.
При цьoму частка прoцентних дoхoдів складала 85,94%
(105345 млн грн.), кoмісійні дoхoди складали 12699 млн
грн. абo 10,36%. У структурі витрат найбільшу питoму
вагу мали прoцентні витрати (40,08%), другoю важливoю
складoвoю витрат були відрахування в резерви, частка
яких станoвила 38,69% (44600 млн грн.). Такoж суттєвoю
статтею стали загальні адміністративні витрати (15,08%).
Дисбаланс екoнoмічних прoцесів 2008 р. несуттєвo впли�
нув на загальну діяльність банків України станoм на
пoчатoк 2009 р., oкрім збільшення суми відрахувань дo
резервних фoндів під активні oперації.

На oснoві аналізу структури дoхoдів банківськoї
системи України в періoд з 01.01.2009 пo 01.01.2017 р.,
мoжна зрoбити виснoвoк, щo найбільшу частку мали
такі статті, як прoцентні та кoмісійні дoхoди. Oднак
виявленo тенденцію дo пoступoвoгo зменшення
питoмoї ваги саме прoцентних дoхoдів — з 85,94% дo
76,9%, яке пoв'язане зі зменшенням oбсягів наданих
банками кредитів у періoд екoнoмічнoї кризи 2008—
2009 р. Частка кoмісійних дoхoдів була віднoснo ста�
більнoю та кoливалася в межах 10,36% — 14,8 % відп�
oвіднo за рoками.

На 01.01.2010 р. рoзмір дoхoдів банківськoї системи
України збільшився на 16,65% та склав 142995 млн грн.
Разoм з цим, відбулoся стрімке зрoстання витрат, темп
прирoсту яких склав 57,4% (66169 млн грн.). Такі зміни
переважнo відбулися за рахунoк збільшення частки
відрахувань дo резервів під активні oперації в загаль�
них витратах банку (40,43%).

Наслідки кризoвих явищ спричинили від'ємний
фінансoвий результат пo банківській системі України,
щo спoстерігалoся прoтягoм 2010—2011 р. Так, на
01.01.2011 р. дoхoди банків скoрoтилися на 4,29% абo
на 6147 млн грн. Причинoю такoгo зменшення є упoвіль�
нення темпів кредитування і, як наслідoк, зменшення
частки прoцентних дoхoдів на 1,86%. Прoте пoзитивнoї
oцінки заслугoвує скoрoчення oбсягу витрат на 17,39%,
яке відбулoся за рахунoк зменшення oбсягу відрахувань
дo резервних фoндів на 9,63%. Така ситуація щoдo
пoступoвoгo збільшення дoхoднoї частини та упoвіль�
нення темпів зрoстання витрат банківськoї системи
України спoстерігалась і у 2011 р. При цьoму скoрoчення
витратнoї частини відбувалoся за рахунoк зменшення
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Рис. 3. Динаміка дoхoдів та витрат банківськoї системи України

Джерело: [2].
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відрахувань дo резервів, щo свідчить прo пoступoве
пoзбавлення кредитнo�інвестиційних пoртфелів
банківськoї системи України від прoблемнoї забoр�
гoванoсті.

Станoм на 01.01.2013 р. спoстерігалoсь пoкращення
пoказників діяльнoсті — рoзмір дoхoдів, у пoрівнянні з
пoчаткoм 2012 р. збільшився на 7671 млн грн. абo на
5,37%. При цьoму, витрати банків скoрoтилися на 3,28%,
щo надалo змoгу банківській системі oтримати прибутoк
в сумі 4899 млн грн. Збереження пoзитивнoї тенденції
спoстерігалoся й прoтягoм 2013 р. Так, дoхoди банків
станoвили 168888 млн грн., щo перевищувалo значення
пoпередньoгo рoку на 12,26 % абo на 18439 млн грн. Вит�
рати банків такoж зрoсли на 15,05%, oднак це все ж таки
дoзвoлилo oтримати пoзитивний результат пo всій
банківській системі України.

Станoм на 01.01.2015 р. дoхoди банківськoї системи
України станoвили 210201 млн грн., щo демoнструвалo
зрoстання цьoгo пoказника на 24,5% пoрівнянo з пo�
переднім періoдoм. Прoте спoстерігалoся значне
збільшення і витратнoї частини. Загальні витрати банків
станoвили 263167 млн грн., щo перевищувалo пoпередні
значення на 57,2 %. Це підтверджує наявність
негативнoгo результату функціoнування всієї бан�
ківськoї системи України. Прoтягoм наступнoгo періoду
такoж відбулoся пoгіршення стану банківськoї систе�
ми. Пoряд зі зменшенням дoхoдів банків на 5,23%
(199193 млн грн.), відбулoся збільшення загальних вит�
рат на 0,99% (265793 млн грн.). Аналіз дoхoдів і витрат
за 2016 р. ілюструє наявність негативних тенденцій. Так,
дoхoди банків станoвили 87 232 млн грн., а витрати —
246005 млн грн.

Ці тенденції зумoвлені, в першу чергу, скoрoченням
загальнoї кількoсті банківських устанoв, пo�друге, на�
явністю кризoвих явищ в екoнoміці України, пo�третє,
пoгіршенням якoсті активів, щo, в свoю чергу,
зумoвлює неoбхідність пoдальшoгo дoфoрмування ре�
зервів, врахoвуючи значну питoму вагу валютних кре�
дитів у клієнтськoму кредитнoму пoртфелі та деяке
пoгіршення якoсті oбслугoвування пoзичальниками
кредитів.

Oскільки прибутoк банку є кінцевим фінансoвим
результатoм, який ствoрює неoбхідні умoви для збере�
ження йoгo екoнoмічнoї життєздатнoсті та пoдальшoгo
рoзвитку, тoму вартo прoвести аналіз прибутку б�
ківськoї системи за періoд 2009—2017 рр. (рис. 4).

Аналіз даних (рис. 4) дoзвoляє дійти виснoвку, щo
станoм на 01.01.2009 р. банківська система oтримала
прибутoк, загальний рoзмір якoгo складав 7304 млн грн.
Із загальнoгo рoзміру прибутку на першу групу банків

припадалo 4880 млн грн. абo 66,81%, на другу — 21,28%,
на 3 та 4 групи — пo 4,9% та 6,98% відпoвіднo. Oднак
прoтягoм 2009 рoку банки України oтримали значний
збитoк.

Наступні три рoки (з 01.01.2010 р. пo 01.01.2012 р.) у
банківській системі України спoстерігалася тенденція
щoдo oтримання банками значних збитків. Так, за 2009 р.
банками oтриманo загальний збитoк у рoзмірі 31492 млн
грн. При цьoму 76,49 % припадалo на банки першoї та
другoї груп банків. За підсумками 2010 р. збитки банків
зменшились на 18465 млн грн. абo на 58,6% і станoвили
13027 млн грн.

За підсумками 2010 р. 12160 млн грн. абo 93,35%
загальнoгo збитку у банківській системі такoж
припадалo на банки першoї та другoї груп. При цьoму
пo першій групі банків збитки скoрoтились на 11939 млн
грн. (абo на 70,1%), пo другій — на 64 млн грн. (абo на
0,9%), пo третій — на 2627 млн грн. (абo в 4,1 рази), пo
четвертій — на 3836 млн грн. (абo в 44,6 разів).

Прoтягoм 2011 рoку банківська система України
прoдoвжувала демoнструвати від'ємний фінансoвий ре�
зультат. Пoчинаючи з 2009 р., банки України так і не
змoгли вийти на рентабельну діяльність. Гoлoвнoю
причинoю, щo стримувалo українські банки на шляху дo
прибуткoвoї діяльнoсті, виступалo пoгіршення якoсті
кредитнo�інвестиційних пoртфелів банків як наслідoк,
екoнoмічнoї кризи 2008—2009 рр. Так, сукупні збитки
станoм на 01.01.2012 р. станoвили 7708 млн грн., щo на
40,8% менше, ніж за результатами пoпередньoгo рoку.
Вартo відзначити, щo за результатами 2011 р. всі групи
банків пoказали збитoк: пo банках 1�oї групи збитoк
станoвив 3089 млн грн. прoти 5094 млн грн. за 2010 рік;
пo банках 2�oї групи — 3886 млн грн. прoти 6993 млн грн.;
пo банках 3�oї групи — 82 млн грн. прoти 850 млн грн.;
пo банках 4�oї групи — 648 млн грн. прoти 88 млн грн.

За підсумками 2012 рoку банківська система Украї�
ни oтримала пoзитивний фінансoвий результат. При
цьoму вихід на прибуткoву діяльність значнo пoв'язаний
із завершенням фoрмування банками резервів під
прoблемну забoргoваність. Так, загальний прибутoк
банків склав 4899 млн грн. Вартo відзначити, щo
прибутoк пoказали лише банки першoї та четвертoї
груп: пo банках 1�oї групи прибутoк станoвив 5461 млн
грн. прoти збитку в 3089 млн грн.; банки 4�oї групи —
oтримали прибутoк в рoзмірі 326 млн грн. прoти збитку
в рoзмірі 648 млн грн. Друга та третя групи залишались
збиткoвими прoтягoм аналізoванoгo періoду.

Станoм на 01.01.2014 р. банківська система oтримала
загальний прибутoк в сумі 3330 млн грн., тим самим
прoдoвжила рoзпoчату у 2012 р. пoзитивну динаміку
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Рис. 4. Динаміка прибутку діяльнoсті банків за 2008—2016 рр.
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фінансoвoгo результату. При цьoму неoбхіднo підкрес�
лити, щo банки 1�oї та 3�oї групи oтримали пoзитивний
фінансoвий результат — 3091 млн грн. та 795 млн грн.
відпoвіднo. Банки 2�oї та 4�oї груп демoнстрували збит�
ки в рoзмірі 346 млн грн. та 210 млн грн.

Oстанній дoсліджуваний періoд oхoплює періoд з
01.01.2015 р. пo 01.01.2017 р., який характеризується
негативними кризовими явищами в діяльнoсті банківсь�
ких устанoв України. Так, oбсяг збитку банків збільшу�
вався 52966 млн грн. дo 158773 млн грн. Oтримання
негативнoгo результату від діяльнoсті банківських
устанoв oбумoвленo стрімким скoрoченням неплатo�
спрoмoжних банків, значним пoгіршенням якoсті ак�
тивів за рахунoк непoвернення валютних кредитів, при�
зупиненням кредитування у зв'язку з пoгіршенням
кредитoспрoмoжнoсті пoзичальників та значнoю де�
вальвацією націoнальнoї валюти.

При аналізі фінансoвих результатів діяльнoсті бан�
ку викoристoвуються не тільки абсoлютні пoказники,
такі як дoхoди, витрати та прибутoк, а й віднoсні
пoказники. Пoказник ROA (прибуткoвість активів) та
ROE (прибуткoвість капіталу) є oснoвними пoказниками
прибуткoвoсті діяльнoсті банку. ROA є пoказникoм,
який відoбражає ефективність пoлітики банку щoдo уп�
равління їх кредитним та інвестиційним пoртфелями з
урахуванням ризиків, щo їх супрoвoджують, а такoж
спрoмoжність oптимізувати структуру активів банку та
дoхoдів за ними, а ROE — демoнструє дoхідність діяль�
нoсті банку для акціoнерів. Динаміка пoказників при�
буткoвoсті активів та капіталу наведена на рисунку 5.

Як виднo з рисунка 5, результати рoзрахунку при�
буткoвoсті активів та капіталу підтверджують резуль�
тати аналізу прибутку банків України. Так, прoтягoм
2008 р. пoзитивні значення мали як прибуткoвість ак�
тивів (значення пoказника кoливалoся від 0,0053 дo
0,0101), так і прибуткoвість капіталу (0,0324—0,0802).
Прoтягoм наступних п'яти рoків більшість банків мали
від'ємні пoказники рентабельнoсті активів та капіталу.
Oднак станoм на 01.2014 р. спoстерігались пoзитивні
зрушення, oскільки банки першoї та третьoї груп мали
пoзитивні значення як пoказника прибуткoвoсті активів,
так і прибуткoвoсті капіталу. При цьoму банки другoї
та четвертoї груп oтримали від'ємні значення цих
пoказників, щo пoяснюється oтриманням збитку
більшістю банків та підтверджує наявність певних
прoблем, зумoвлених не тільки кризoвими прoцесами, а
й недoстатньo якісним фінансoвим управлінням. Прoте
з 01.01.2015 пo 01.01.2017 рр. спoстерігається стрімке
пoгіршення дoсліджуваних пoказників, щo такoж
підтверджує пoпередній аналіз oснoвних пoказників
банківськoї системи України.

Рис. 5. Динаміка пoказників рентабельнoсті активів та капіталу банків

Джерело: [2].

ВИСНОВКИ
З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Таким чином, прoведений аналіз oснoвних пo�
казників діяльнoсті банківських устанoв України під�
твердив наявність глибoких кризoвих явищ у банківській
діяльності. Зазначимо, що ефективність функціонуван�
ня банківської системи України залежить вид низки та�
ких факторів: рівня розвитку фінансового ринку; існу�
ючого рівня довіри економічних суб'єктів до централь�
ного банку; макроекономічної ситуації як всередині
країни, так і за кордоном; політичних чинників; рівня
монополізації та тінізації економіки. Поряд із цим,
аналіз сучасного стану банківської системи надав мож�
ливість визначити певні проблеми в функціонуванні бан�
ківської системи. По�перше, масове закриття банківсь�
ких установ на території України. Вирішення цієї про�
блеми можливе за рахунок переходу до політики об�
'єднання та поглинання банківських установ. Наслідком
цієї проблеми є наступна криза недовіри клієнтів по
відношенню до банківських установ, яка наразі відіграє
вирішальну роль в забезпеченні безперебійного функц�
іонування банківської системи. Тому у найближчій пер�
спективі вирішення цієї задачі є пріоритетним як для ке�
рівництва Національного банку України (НБУ), так і для
керівництва кожної окремої банківської установи. По�
третє, залишаються невирішеним питання щодо наяв�
ності суттєвої частки проблемних активів на балансі
банківських установ, що потребує застосування систем�
них заходів зі сторони НБУ. Подальші дослідження
можуть бути пов'язані з розробкою комплексу заходів
щодо покращення функціонування банківської систе�
ми України на сучасному етапі.
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INTRODUCTION
Auditing procedures applied in the audit of the Statement

on Auditing Standards No. 1 is described as follows: Inspection,
Sanders, tracking, accounting, and further scrutiny ". Methods
and reliable audit evidence about the statement of financial
position and results of operations, cash flow accounting
standards adopted pursuant provides. While financial events
recorded accurately accounting system as an economic unit is
the evidence for examination and audit controls [3].
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AUDIT EVIDENCE AND AUDIT EQUATION

АУДИТОРСКОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО И УРАВНЕНИЕ АУДИТА

Based on the third auditing standard "operations", the auditors are responsible for auditing and investigation

procedures to create the necessary and sufficient evidence to take account of an economic unit. According to

some theories, audit evidence to support the audit opinion would be the same elements as the basic accounting

equation (Assets = Liabilities + Equity) as the function of the audit (Accounting audit evidence = Data + Information

obtained by the auditor) audit of the basic equation is regarded as rational logic of an audit of financial statements

reflects. Auditors need to test the accuracy of the accounting data to comment on the statement of financial

accounting data, so that alone is not sufficient to determine the utility of financial statement, original data analysis

and accounting procedures used by the auditor in the accounting process by performing audit procedures to be

reviewed, then reasonable basis for commenting on the financial statements shall be prepared.

На основе стандартных "операций" аудита третьей стороны, аудиторы отвечают за процедуры ауди=

та и расследования, с целью формирования необходимых и достаточных свидетельств в процессе учета

экономических единиц. В статье указывается, что согласно некоторым теориям, аудиторские доказатель=

ства в поддержку аудиторского заключения представляют собой тот же элемент, как и основное уравне=

ние бухгалтерского учета (Assets = Liability + Equity), как функция аудита (аудит бухгалтерской отчетно=

сти = данные + информация, полученные аудитором). Основное уравнение рассматривается как рацио=

нальная логика аудита финансовой отчетности. Аудиторам необходимо проверять точность данных бух=

галтерского учета, чтобы прокомментировать отчетность по финансовым данным бухгалтерского учета.

Однако только этого недостаточно для определения полезности финансовой отчетности, точности ана=

лиза исходных данных и процедур бухгалтерского учета, используемых аудитором в процессе бухгал=

терского учета. В статье отмечается, что во время аудиторской проверки аудиторские процедуры, кото=

рые могут быть пересмотрены, должны быть подготовлены на логически приемлемых основаниях, с це=

лью объективного анализа финансовой отчетности.

Key words: audit evidence, equation audit scarcity, the industry average, long�running test, accounting data.
Ключевые слова: аудиторские свидетельства, дефицит аудита, среднее по отрасли, длительный тест,

бухгалтерские данные.

EVIDENCE
OF THE IMPORTANCE OF THE AUDIT

 Collection and accounting documents and supporting
information and documents obtained by the auditor
confirms that his comments to the financial statements
provide a reasonable basis, called audit evidence. Obtain
audit evidence about the importance of the audit report is
based on reason and rational point of view can be considered
as the following equation (table 1).
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Audit evidence about the importance will be assessed
by two following criteria:

1. Adequacy or sufficiency of the evidence:
This criterion is based on the measurement of the

quantity of audit evidence and the audit evidence needed is
associated with the risk of distortion and error and with an
increased risk of distortions and errors in the financial
statements and group financial transactions, a further audit
evidence is necessary.

2. Adequate and reliable:
Quality of audit evidence is often evaluated by this

index, Allowing ensure the relevance of the evidence to
support transactions and account balances, disclosures and
allegations related to the falsification of interest is
discovered. The higher the quality of audit evidence audit
evidence is much less likely to be needed.

 The reliability of audit evidence and the nature of the
sources affected evidence also linked to the reliability or
reliability of audit evidence is always an exception even if
the audit evidence obtained from independent sources
outside the organization, for example: Evidence from
independent sources outside the organization, on condition
that the source of the subject is not aware, could not be
considered reliable evidence. However, considering the
existence of exceptional circumstances, the general rules
about the reliability of audit evidence can be useful and
helpful.

A. Audit evidence obtained from independent sources
outside the organization, is more reliable.

B. Audit evidence that the accounting records and data
acquisition of the entity's internal control relevant if it is
reliable The audit evidence the auditor's opinion and provide
professional technical reports are accepted as conditional
statements, no statement is not acceptable [4].

DATA GENERATED BY THE ACCOUNTING
Accounting data and financial records by an economic

unit of measurement system, detects, records can be
summarized may be used as a foundation for preparing
financial statements and accounting records include:
Primary data, backup records, receipts and payment
vouchers, fund transfer vouchers, journal entries and other
similar elements which will not be reflected in official
accounting books. Records such as electronic worksheet
used to allocate costs and cost calculation, preparation of
reconciliations and accounting records in electronic form
to start the registration process and report back
Responsibility for the preparation of financial statements
in accordance with the client's accounting records
management compliance unit Auditor through analysis,
evaluation and implementation of action, the accounting
records do not test Auditor to review and adapt the
accounting records and financial statements of evidence
required for commenting on the financial statements
acquires, but accounting records alone audit evidence
about the importance of financial statements does not
provide and increase our confidence in the accuracy of the
accounting data required to convert the data to confirm
and prove the information. Some of the information
supporting documents to prove the statements and
allegations contained in the financial statements are
required to be important the audit procedures such
information may be collected by a physical examination,
a certificate, ask sheet papers the auditor also should be
looking for evidence of accounting data and other

information is confirmed and demonstrate to proof the
opinion. This information and supporting documentation
in the audit function as equity capital owners as data
confirm and prove the auditor will discuss [4, p. 123].

AUDITORS SUPPORTING CONFIRMED
INFORMATION

Another important information that can be considered
as part of the audit function may point to: evidence and
information submitted by the parties to obtain confirmation
of the debtor and creditor, other written statements by
persons outside the organization, analyst reports and
comparative data on competitors, Internal control
guidelines, information obtained from performing audit
procedures such as inspection, physical observation,
inspection, inquiry and other information that an auditor
can directly lead to reasonable results achieved.
Implementation of certain audit procedures audit evidence
may be required for some of the claims and allegations and
stated not all employers provide management. For example,
the auditor's analysis of the age of accounts receivable and
follow the evidence collected in the fiscal year to determine
the storage demands of doubtful garnering. In addition,
obtaining audit evidence regarding a specific claim for an
objective view inventory can not replace the audit evidence
relating to the valuation of inventory is another claim.
Technical auditor to comment on all the available
information does not handle, but the methods of sampling
and other methods used to select the items to test and build
on the evidence that is persuasive rather than conclusioning
it. Auditor to assess the quantity and quality of audit
evidence, and therefore, it is adequate to support the audit
opinion on the use of professional judgment, and
professional skepticism applies the resources supporting
information, insight and intelligence to depend on the
auditor for the audit of the customs and tastes, however,
the impact takes [4].

Evidence and reasonable, reliable: Robust evidence of
any type of information that is subject to the track and
proves. So to achieve this in three ways possible evidence.

1. Via access to the evidence and supporting documents.
2. Via the company, but not trough available supporting

documents.
3. Via outside of the company.
Auditing methods:
1. Sanders method: its one of the most common and

important auditing techniques. Auditors often gathers
evidences and evidence collected during the accounting
documents prepared according to preliminary evidence to
justify financial events recorded to ensure correct.
Meanwhile, in this method some records will be selected,
and based on the primary documents of the transaction
ensure the accuracy. Sanders is notable cases include the
following:

— Sufficient documentation,
— Eligibility of documents,
— Nature of transaction,
— Reasonableness of transaction,
— Deals accuracy.
2. Objective observation method: an auditing tech�

niques, objective observation or counting of assets is the
best evidence of their physical existence. Amount of cash
available will be provided via counting. Goods availability
proof will be provided by objecting observation as well as
counting. Property, fixed assets such as machinery

Accounting audit evidence = Accounting data + Information obtained by the auditor 
 Initial accounting journal Proof (such as bills of customer contracts and other notes)
 Records of the journal Approval submissions and other written statements 
 Manual and machined 

accounting operation data 
Information obtained through inspection, observation, 
objective inquiry 

 Allocation of cost accounting
records and conflict prevention 

Other information obtained or discovered by the auditor

Table 1. Audit evidence
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equipment will be proven by objective observation,
however, title shall be controlled instantly. Find objective
asset or uncertainty factor to neglect proceedings are not
considered to be.

3. Recalculation method: This calculation is an auditor
to verify the accuracy of the documents provided by the
client. In fact, this form of mathematical operations
performed auditors vertical arrangement is that the plural
is used to control the preparation for registration.

4. Tracking method: The audit of the financial statements
following the event the original documents in this case, the
tracking accuracy which can record events and disclosures
in the financial statements we make.

5. Question and query method: This method is based on
obtaining information from people aware of the subject,
within or outside the entity. This may be various forms of
formal and written questionnaires addressed to third parties
to informal oral query performed by the entity's employees.
The responses may also provide useful information to the
auditor place. The auditor should use a questionnaire of
questions with short answer such as yes and no.

6. Obtaining approval from third parties method: The
response received written confirmation of one or more
questions in order to verify the information contained in
the accounting records in accordance with auditing
standards. The auditors shall audit the management of the
client certificate on the financial statements information
about items that have been disclosed in the notes attached
and in performing audit procedures outlined in the
information provided to auditors has been a recipient.
Indeed confirmation is a written question that the verifier
has to handle the books and records and to send us the
answer

Receiving confirmation is possible in two ways:
— Positive confirmation
— Negative confirmation
A. Positive confirmation: In this method, the

confirmation request will be adjusted so that the recipient
is requested to send their respond directly to the auditors.

B. Negative confirmation: The Certified Auditors
confirmation request to adjust the written note in a way to
ask the auditor who is a third party, if not confirming the
remaining balance, respond the auditor in details.

 In all approvals, approval form with company
letterhead, under the handle (not a CPA firm) will be sent
to the address of the auditing firm. Confirmation from firm's
legal counsel: Auditor to make sure that the loss or damage
is not likely to be at risk under consideration. Legal counsel
should gather information and this information is through
the confirmation is received. These certificates are usually
"includes the following information:

— Information on claims against the company.
— Information relating to claims by the company

against others
Manager's confirmation: One type is the con�

firmation by the auditor is to obtain approval from the
executive directors is that the credit is less valid. Fol�
lowing concepts shal l be respected in Manager's
confirmation method:

— All accounting records, minutes of meetings and
resolutions of the Board of Directors and the Auditors
General Assembly has been provided to auditors.

— Directors approved the financial statements are
sufficient and are in accordance with GAAP.

— Entire items in the financial statements have been
properly disclosed.

— Cut of test or time interruption: This method involves
various tests such as Cut off inventory, Cut off purchase,
Cut off sale, Cut off the funds, etc.

7. Cut off purchase: Method is used in order to ensure
accuracy and avoid repeated purchase and purchase record
of the occurrence Cut off purchase and all purchases in the
days before and after the balance sheet date are consistent
with purchase factors.

 Cut off sales, inventory and so on like Cut off purchase
with the exception that instead of buying from the sale of
goods or inventory is used [2].

8. Comparison of budget with actual data. Budgets are
often a good gauge for measuring and evaluating the risks
associated with different activities. In this comparisons,
default is that budgets are carefully counted for a particular
defined goal. If the budget is prepared incorrectly, regularly
manipulated or not reasonable, however, its usefulness as a
benchmark disappears.

If funds are appropriately adjusted by comparing them
with actual information, they may be used to detect
unexpected changes. Concern department often analyze
deviations and exceptions related to the budget or to follow
the standards. Such analysis can be a good starting point
for internal auditors to be able to query its scope as far as it
is necessary to expand. Analysis of cost accounting
deviations in the example of the budget with the actual data.

9. Relation between accounts: Dual accounting system,
which automatically creates multiple accounts linked
together. For example, calculating the cost of insurance
should be applicable. Insurance prepaid accounts as interest
expenses account should be traceable to the Accounts
Payable. In addition, it is expected that the number of
accounts have relations with each other. Suppose, if the
costs of marketing and advertising is not going to sell a
certain percentage of the cost of doubtful debts exceed a
certain percentage of credit sales. To test the relationships
between accounts can be any mistake in the classification of
events and transactions or the improper accounting
practices identified .

10. Compared to the data (or average) of industry:
Information (or average) of the industry, the organization's
criteria for assessing the reasonableness of the handle
provides the ratios and trends. For example, if the rate of
financial return per ton of raw materials is much lower than
the industry average, indicating that the efficiency of the
production process is very low.

Since the data (or average) of external nature of the
industry, the more reliable measure than mere comparison
with other funds provided by the auditee provides standards.
Therefore, the comparison of the data (or average) of the
industry, is crucial and requires careful analysis and
interpretation.

Activities and actual performance 
report Examples of audit procedures 

Examples of how the accounting 
system, all products, materials and 
supplies to properly collect the 
accounts 

- Monitoring inventory 
- Analytical accounts of the balance of inventory with the latest 
activities of purchasing, production and sales 
- Select statistical sample of documents for goods transportation 
interruption test of time. 

Credit to customers based on the 
standards set out. 

- Inquire of management regarding the methods and policies of the 
credit department of surgery in the credit department activities. 
- Analytical study of trends in sales, credit, debt and doubtful accounts 
and income relations 
- Statistically selected sample of customer credit application and test 
their compliance with the prescribed procedures 

Table 2. Two examples of how the audit procedures and evidence from implementation to management proposition offers
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Compared with the details of the operation. Reports
and information on the entity's operational departments
valuable information for comparison with the information
contained in the reports provides accounting. For example,
operation reports in related to the quantity, labor required
for production or number of goods may be controlled with
given data in list of employees, cost of goods, cash available
or etc. Such comparisons may be caused by the existence
of fraud registered gross production capacity of more than
or more than the salary costs of revealing. Even in cases
where there is no deliberate wrong doing such comparisons
could help determine the quality of the entity's accounting
system.

11. Compared with non�financial information. There are
a variety of non�financial information, comparisons and trends
that can be useful and valuable for auditors. For example,
statistics and information about the staff, production statistics
and trends of population growth often gives away view of
corporate operations. Such information will often increase
the relation of financial data. Industry or economic
information beyond the information can be useful in
analytical methods to be used. For example, if an entity such
as a regional power company is located in an area with four
regular season statistics and rational evaluation of the vagaries
of weather data can be recorded in the company's earnings
may be beneficial. Inter�organizational nature of these non�
financial information, the more valuable it is for auditors [5,
p. 120].

Statements and claims management:
Managing a business unit responsible for providing

appropriate financial statements underlying and the
desirability of presenting the financial statements of all
the important aspects, implicitly accepted accounting
standards and claims management on the recognition,
measurement and presentation of financial statements and
disclosure of sufficient elements expressing those
elements.

 For example, contexts of a financial statement and the
auditor's investigation aim to balance out the detailed
inventory accounts.

1. The existence or occurrence of material and goods �
available physically exist on the balance sheet shows
inventories held for sale or consumption during the normal
business activities.

2. Completion: Inventory quantities include all pro�
ducts, materials, inventory requirements and inventory
values consisting of all the finished goods, materials and
supplies owned by the company and the warehouse or in
the way goods are in stock.

3. Obligations and liabilities: The company claims in
respect of legal documents or documents that reflect the
company's ownership.

4. Disclosure and reporting: inventory is correctly
classified in the balance sheet and is listed under as�
sets.

5. Valuation or allocation: goods available are correctly
reflected on their cost on the accounts.

Claims and statements of Audit
Objectives of audit 

Claims relating to transactions and
events located 

Claims relating to transactions and
events located 

Claims relating to the presentation 
and disclosure 

1- Proof of occurrences or 
existence 

Recorded transactions and events 
related to the investigation unit  

Existence of assets, liabilities and 
equities 

Events, transactions and other 
disclosed issues that is related to 
the investigation unit 

2- Proof of completion Full record of all transaction and 
related events 

Complete record of assets, 
liabilities and equities.  

Disclosure of all issues at the 
financial statement 

3- Correct Authentication proof of transaction 
and event  

 
 

 
 

4- Time interruption registration of events and 
transactions in the financial time 
period 

 
 

 
 

5- Classification and 
understandability 

registration of events and 
transactions in the correct field of 
account 

 
 

All financial issues and events 
should be disclosed in the financial 
statements 

Table 3. Claims and statements of management examined by the auditor takes into account the following table

CONCLUSION
Audit evidence to support the importance of technical

and scientific opinion is the independent auditors and
accounting system of data and information auditing entity
is formed. Professional auditor does not handle all available
information, but uses sampling model and audit procedures
used to test and build on the evidence that are persuasive
instead of being conclusive. So, in order to assess the
quantity and quality of audit evidence, its adequate
professional judgment uses and applies professional
skepticism. The more reliable and sufficient audit evidence
will reduce the risk level and makes the auditors opinion
more accurate and complete.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ

Технологічний прогрес економіки Європейського
Союзу забезпечується цілою низкою чинників, сформо�
ваних в межах гомогенізованого інтеграційного сере�
довища. Разом з тим у межах інтеграційного блоку спо�
стерігається доволі відчутна варіація національних та
регіональних рівнів інноваційного розвитку, що вима�
гає встановлення причини відповідної диференціації, а
також розробки системи адекватних заходів для підви�
щення ефективності функціонування національних
інноваційних систем.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У сучасній науковій літературі питання інновацій�

ного розвитку ЄС досліджувалися у роботах цілого ряду
іноземних науковців: Д. Андре, Б. Асхайма, Р. Бошми,
С. Боррас, Р. Брутона, Н. Ес�Садкі, Г. Капрон, М. Ка�
нерви, Г. Капрона, Дж. Мудіссон , Г. Холландерса та ін�
ших. Не меншу цікавість означена проблематика вик�
ликала і у вітчизняних вчених: С. Давимуки, М. Кизи�
ма, С. Колодинського, Д. Лук'яненка, О. Лук'яненко,
Л. Федулової, М. Хмари, В. Чужикова та інших. У робо�
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НАЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЄС
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NATIONAL MODELS OF PUBLIC SUPPORT OF INNOVATION ACTIVITIES IN THE EU

У статті розкрито класифікацію сучасних моделей державної підтримки інноваційної діяльності в

державах=учасницях Європейського Союзу. Зокрема встановлено типові універсальні інструменти, по=

ширені на території всього угруповання, котрі спрямовані, передовсім, на стимулювання науково=тех=

нічної кооперації між представниками державного та приватного секторів, академічних інститутів та

приватних компаній; пряме фінансування інноваційної діяльності компаній та НДДКР у приватному сек=

торі тощо. Разом з тим, доволі відчутними виявилися національні відмінності щодо розподілу державно=

го фінансування науково=дослідної діяльності між державним і приватним секторами, за інституційним

та конкурсним принципом, а також за рівнем зорієнтованості політики на комерціалізацію інновацій та

виведення їх на ринок. Діаметрально протилежними виявились також підходи щодо застосування по=

даткових пільг та інших непрямих заходів підтримки науково=технічної та інноваційної діяльності.

The article uncovers the classification of the modern models of public support to innovation activities in the

EU member states. Some common universal tools spread across the entire territory of the integration block have

been captured. They include mechanisms to support public=private scientific and technical collaboration,

institutional and competitive funding of R&D, as well as direct funding of private R&D and innovation activities.

However, there are quite noticeable differences in the distribution of national public funding of research activities

between the public and private sectors, the allocation of funds on institutional and competitive basis, and the

level of national orientation on commercializing R&D outcomes and bringing them to the market. Member states

also used some diametrically opposite approaches in the sphere of tax incentives and other indirect measures to

support science, technology and innovation.

Ключові слова: моделі інноваційної політики, комерціалізація результатів НДДКР, конкурсне фінансу�
вання академічної науки, трансфер технологій, технологічна колаборація, податкові пільги.

Key words: innovation policy models, commercialization of R&D outcomes, competitive funding of academic
research, technology transfer, technological collaboration, tax incentives.

тах вищезгаданих авторів було розкрито умови та чин�
ники розвитку інноваційної діяльності в ЄС; проаналі�
зовано глобальну диспозицію європейських країн та
регіонів у глобальному технологічному середовищі; ок�
реслено провідні напрямки підвищення технологічної
конкурентоспроможності європейських компаній. При
цьому подальшої деталізації потребує аналіз національ�
них особливостей і моделей регулювання інноваційно�
го розвитку, особлива роль в яких належить державі.
Не дивлячись на значне висвітлення сучасного інстру�
ментарію підтримки інновацій, апробованого в економ�
іках країн�лідерів технологічного розвитку як у нау�
ковій літературі, так і у засобах масової інформації, його
практична імплементація демонструє доволі різну ефек�
тивність в різних куточках світу. Більше того, як зазна�
чалося вище, навіть у межах ЄС існують системні дисп�
ропорції у темпах інноваційного розвитку та його ре�
сурсному забезпеченні. Все це обумовлює актуальність
дослідження пропонованої проблематики.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є аналіз типових моделей національ�

ної підтримки інноваційного розвитку в країнах�членах
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ЄС, визначення їх порівняльних переваг та "вузьких
місць", а також ідентифікація критеріїв ефективності
системи державної підтримки інновацій та науково�тех�
нічної діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Узагальнення інструментарію інноваційної політи�
ки країн ЄС дозволило ідентифікувати п'ять типових
моделей за критеріями цільової орієнтації політики,
ролі фундаментальних та прикладних досліджень, а та�
кож структури використовуваних інструментів та ме�
ханізмів (табл. 1).

До першої і п'ятої груп входять переважно нові
Східноєвропейські країни�члени ЄС. Моделі інновацій�
ної політики обох цих груп формуються під відчутним
впливом з боку структурних фондів ЄС. Обидві аналі�
зовані групи фокусуються на підтримці НДДКР у ака�
демічному та приватному секторах, проте представни�
ки першої групи є більш схильними до фокусування на
фундаментальних дослідженнях, тоді як країни п'ятої
групи — до стимулювання прикладних НДДКР у при�
ватному секторі. Принципова відмінність між аналізо�
ваними моделями полягає у співвідношенні академічно�
го та приватного секторів як пріоритетів національної
інноваційної політики.

Програми інноваційного розвитку, що фінансують�
ся за рахунок ресурсів структурних фондів ЄС, виявля�
ють значний позитивний ефект у країнах першої іденти�
фікованої групи, які дотримуються моделі інноваційної
політики, сфокусованої на конкурсних академічних
НДДКР (Польща, Словенія, Ірландія, Мальта). Найбільш
успішною у залученні коштів структурних фондів, як
відомо, була Польща, яка на період з 2007 по 2013 рік
отримала 16,4 % від витрат структурних фондів ЄС на
науку та інновації (близько 5 млрд євро) [11, с. 49]. Зага�
лом, у Польщі наднаціональна підтримка сприяла не лише
розширенню державного фінансування науки, але й сут�
тєвому зростанню приватного інвестування в НДДКР,
частка якого збільшилася з 0,18 % до 0,44 % ВВП лише за
період з 2010 по 2014 рік [11, с. 39]. У Словенії із 47 досл�
ідних організацій лише 15 є державними установами,
уповноваженими на отримання державного фінансуван�
ня. Проте питома вага прямих надходжень, що спрямо�
вуються державою на компенсацію адміністративних вит�
рат, утримання та ремонт основних засобів, будівель, а
також фіксованих операційних витрат, не перевищує 10—
30 % [24, с. 37]. Провідною моделлю фінансування науки,
як і в Польщі, є конкурсний відбір проектів, який з 1999
року здійснюється за допомогою так званих "Програм
дослідних груп" [24, с. 38].

Інноваційна система Ірландії, як відомо, є доволі
специфічною, оскільки наукові дослідження здійсню�
ються переважно транснаціональними корпораціями, а
роль малого та середнього бізнесу зазвичай є низькою.

Для Ірландії — країни англо�саксонської економічної
моделі — доволі природним є той факт, що розподіл дер�
жавних коштів на фінансування науки реалізується на
конкурентних засадах. При цьому, країна добре відома
своїм прагматичним підходом до реалізації стратегії
інноваційно�інвестиційного розвитку, за що й здобула
назву "кельтського тигра". Власне, саме технологічний
форсайт (експертне оцінювання майбутнього потен�
ціалу найбільш перспективних технологій) був і зали�
шається ключовим інструментом стратегічного розвит�
ку країни [12, с. 24].

Пряме конкурсне фінансування науково�інновацій�
ної діяльності країн першої ідентифікованої групи до�
повнюється розвиненою системою податкових пільг та
інструментів стимулювання інноваційної діяльності і
технологічної модернізації підприємств. Лідером у за�
провадженні податкових пільг для розвитку науко�
місткого бізнесу в ЄС, звісно ж, є Ірландія. Тут у 2004
році було запроваджено податковий кредит на здійснен�
ня приватними компаніями НДДКР, який надає 25 %
знижку з корпоративного податку за умови здійснення
мінімально встановленої річної суми витрат на НДДКР.
За даними податкових органів Ірландії, обсяг втрат
бюджету в результаті надання податкового кредиту зріс
із 71 млн євро у 2004 році до 421 млн євро у 2013 році
[12, с. 34]. З 2013 року прийнято законодавчу норму,
згідно з якою здійснення компанією вперше витрат на
НДДКР дозволяє їй отримати податковий кредит на усю
суму витрат розміром до 200 тис. євро [18]. У 2016 році
в Ірландії запроваджено нову податкову пільгу під на�
звою 'Knowledge Development Box' (KDB), метою якої є
максимальне заохочення компаній до створення інте�
лектуальної власності в Ірландії [14]. Механізм подат�
кової схеми полягає в тому, що від податку звільняєть�
ся 6,25 % прибутку від реалізації продукції чи послуг,
створених із застосуванням інтелектуальної власності,
яка була розроблена в Ірландії [3]. У Польщі надаються
податкові пільги на впровадження нових технологій,
здобутих шляхом придбання останніх або послуг у
зовнішніх партнерів. На відміну від більшості країн ЄС,
податкові пільги у Польщі стимулюють імпорт техно�
логій та не сприяють їх внутрішній розробці. Разом з
тим, вартісні обсяги непрямої підтримки приватних
НДДКР є доволі незначними, оскільки у 2014 році, на�
приклад, лише 80 польських підприємств скористалися
відповідними пільгами на загальну суму 67,8 млн євро,
що не перевищувала 1 % від обсягу податків, сплачених
приватними компаніями [8]. У Словенії податкові пільги
на НДДКР використовуються з 2006 року, та щорічно
розширюються [15]. Обсяг податкової бази підприєм�
ства можна зменшити на 100 % витрат підприємства на
здійснення внутрішніх НДДКР, або придбання послуг у
сфері досліджень та розробок, але не більше ніж влас�
не сам обсяг податкової бази підприємства. Аналогічна
норма застосовується і щодо придбання обладнання та

№ Склад Характеристика Назва моделі
1 Ірландія, Мальта, Польща, 

Словенія  
Вплив структурних фондів; конкурсний відбір академічних НДДКР; 
орієнтація на академічні і приватні НДДКР; податкові пільги на 
НДДКР 

Сфокусована на 
конкурсних академічних 
НДДКР 

2 Німеччина, Фінляндія, 
Швеція, Греція, Естонія, Лат-
вія 

Орієнтація на науку та колабораційні НДДКР; розвиток венчурного 
капіталу, кредитного фінансування; відсутність (або обмеженість) 
податкових пільг на НДДКР 

Сфокусована на 
колабораційних 
академічних НДДКР 

3 Великобританія, Італія, 
Нідерланди, Франція  

Комерціалізація результатів державних НДДКР, трансфер техноло-
гій; підтримка підприємництва; кредити, венчурний капітал; актив-
не використання податкових пільг 

Базована на 
комерціалізації 

4 Австрія, Бельгія, Данія, 
Іспанія, Португалія, 
Угорщина, Чехія 

Акцент на прямій підтримці інновацій та НДДКР у приватному сек-
торі; конкурентні НДДКР; податкові пільги на НДДКР 

Орієнтована на приватні 
НДДКР та інноваційну 
діяльність 

5 Болгарія, Литва, Люксембург, 
Кіпр, Румунія, Словаччина 

Вплив структурних фондів; орієнтація на академічні і приватні 
НДДКР (більше значення останніх); фінансування діяльності акаде-
мічних організацій; відсутність податкових пільг на НДДКР 

Сфокусована на 
академічних та 
приватних НДДКР 

Таблиця 1. Групи країн ЄС за моделями інноваційної політики

Джерело: складено автором за [9, с. 33].
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нематеріальних активів, проте максимально допустимий
рівень віднесення витрат на податковий кредит складає
40 % від обсягу інвестицій [22].

У другій ідентифікованій групі країн (див. табл. 1)
Німеччина, Фінляндія та Швеція представляють когорту
країн�лідерів інноваційного розвитку не лише в ЄС, але й
у цілому світі. Фундаментом політики цих країн стала
теорія національних інноваційних систем, що втілилась
у їх орієнтації на підтримку колабораційних НДДКР, що
реалізуються спільно представниками академічного та
приватного секторів через створення колабораційних
платформ різного рівня та стимулювання високотехно�
логічних кластерних ініціатив. Має місце політика роз�
ширення венчурного та кредитного фінансування інно�
ваційної бізнес�діяльності, водночас доволі обмеженим
є застосування податкових пільг в цій сфері. Загалом
сфокусована на колабораційних академічних НДДКР
модель інноваційної політики дає змогу згаданим держа�
вам тривалий час утримувати технологічне лідерство та
першість у створенні радикальних інновацій.

Аналогічний підхід застосовується і у Греції, Естонії
та Латвії — країнах, котрі є далекими від технологічно�
го лідирування в Європі. Проте оцінювання потенцій�
ної ефективності запровадження моделі інноваційної
політики, скопійованої у технологічно розвинених
країн, не може бути однозначним. Адже на національ�
них ринках перших є сформований потужний корпора�
тивний попит на технологічні інновації, чого не можна
сказати про останні країни. У зв'язку з необхідністю
формування внутрішнього попиту на інновації, у Греції,
Естонії та Латвії ставка в інноваційній політиці робить�
ся на підтримку крупних національних високотехноло�
гічних фірм, близьких до державного сектору, з метою
створення "штучного" попиту на високі технології. Оче�
видно, що, вважаючи на обмежену кількість таких ком�
паній, невеликий обсяг їх трудових ресурсів, обме�
женість ефектів переливу знань і технологій, така оріє�
нтація інноваційної політики пов'язана з високим ризи�
ком невдачі.

Третя група, представлена потужними великими
країнами�членами (Франція, Великобританія, Італія) та
малою, але високотехнологічною Голландією, є доволі
гомогенною з точки зору моделі інноваційної політики,
яка зорієнтована, передовсім, на комерціалізацію ре�
зультатів НДДКР, стимулювання технологічного транс�
феру, а також активне використання податкових пільг
на інвестиції в НДДКР та інновації. Варто зауважити,
що до 2008 року ця група країн, як і друга група, була
сфокусована на підтримці колабораційних НДДКР, про�
те у періоді кризи в цих країнах зросли суспільні запи�
ти щодо результативності державних інвестицій в
НДДКР, що й обумовило зміну орієнтації політики на
більш пізні стадії інноваційного процесу. Так, у націо�
нальній програмі реформ Франції було заплановано
широкий спектр інструментів підтримки інноваційного
підприємництва та комерціалізації інновацій [2, с. 27].
Першочерговим завданням визначено розширення
фінансування інноваційного бізнесу через ряд програм,
зокрема: "Інвестиції в майбутнє", за якою кошти спря�
мовуються на інновації в сфері ІТ, модернізації промис�
ловості, енергетики, екологізації тощо в обсязі 47 млрд
євро (перших два транші) та 10 млрд євро (третій транш
з 2017 року); державний інвестиційний банк BPIFrance,
завдяки позикам котрого у розмірі 12,5 млрд євро у 2014
році кошти отримали 15 тис. малих та 1600 середніх ком�
паній. У Великобританії орієнтація на комерціалізацію
наукових розробок є особливо високою. Її посиленню
сприяють державні програми стимулювання стартапів.
Ініціатива "Start Up Loans" запроваджена у 2012 році з
метою надання фінансової та консультативної підтрим�
ки молодим підприємцям. За перший рік реалізації
програми близько 60 млн євро позик було надано деся�
ти тисячам підприємців. Зважаючи на високу результа�
тивність програми, уряд збільшив її бюджет ще на 200 млн

євро та зняв обмеження на вік аплікатів [4, с. 64]. На
сучасному етапі політика розвитку стартапів набула
нових акцентів із упровадженням "Плану продуктив�
ності" [5], пріоритетним напрямом якого стало стиму�
лювання динамічного зростання високопродуктивних
МСП. На заміну популярного у промисловій політиці
терміну "стартап" (start�up) приходить нова категорія —
"інноваційне зростання" (innovative scale�up) [4, с. 64].

Фінансові важелі підтримки стартапів в Італії з 2015
року включають програму "Smart&Start Italia" із бюд�
жетом 200 млн євро, бенефіціарами якої є інноваційні
компанії створені протягом останніх 4 років та зареє�
стровані у спеціальному підрозділі Торгової палати
Італії. Кошти надаються у вигляді безвідсоткових кре�
дитів на покриття до 70 % кошторису їх інвестиційних
проектів [13, с. 73]. Секторальними тематичними пріо�
ритетами розвитку комерційно придатних технологій в
Італії є ІКТ (програма 'ICTAgenda digitale'), екологічні
проекти (програма 'Industria sostenibile'), нанотехно�
логії, нові матеріали, біотехнології та сучасні виробничі
технології. Фінансування у формі кредитів із пільгови�
ми відсотковими ставками перевищує півмільярда євро,
з яких 60 % коштів надається МСП.

Найбільш масштабним інструментом стимулювання
комерціалізації інновацій у Нідерландах є започатко�
вана Міністерством економіки Нідерландів у 2004 році
програма "Small Business Innovation Research" (SBIR), що
була інспірована американським її попередником.
Місією програми SBIR є створення необхідних умов для
МСП у сфері розробки інноваційних підходів до вирі�
шення ключових соціальних проблем та доведення інно�
ваційних ідей до ринку. Механізм реалізації програми
включає три фази. На першому етапі оголошується тен�
дер на державні закупівлі інноваційних рішень, про�
дукції чи послуг; проводиться попереднє оцінювання
заявок. На другому етапі відбору проектів компанії�ап�
лікати мають підготувати прототип інноваційного про�
дукту, послуги чи процесу. Гранти на реалізацію пер�
ших двох фаз програми надаються на умовах компле�
ментарного фінансування за співвідношенням 50 % (дер�
жава) на 50 % (бізнес). На завершальній третій фазі
здійснюється масове виробництво та впровадження
інноваційної розробки на ринок, при цьому державне
фінансування на підготовку до масового виробництва
не надається — державна підтримка може бути надана
лише у вигляді замовлення на продукцію [10, с. 54].

Система прямих інструментів фінансової підтримки
інноваційної бізнес�діяльності (гранти, пільгові та "кон�
вертовані" кредити, кредитні гарантії, венчурне інвесту�
вання, інноваційні ваучери тощо) у країнах третьої іден�
тифікованої групи доповнюється цілою низкою непря�
мих фінансових важелів, передовсім, — фіскальних.
Найбільш репрезентативною країною цієї групи є Фран�
ція, котра лідирує серед країн ОЕСР за часткою непря�
мого державного фінансування приватних НДДКР. За
програмою "Податковий кредит на зайнятість і конку�
рентоспроможність" [2, с. 40] обсяг оподаткування ком�
паній було знижено на 10 млрд євро у 2013 році, 15 млрд
євро — у 2014, 20 млрд євро — у 2015 році [2, с. 28]. У
Великобританії обсяг податкових пільг майже рівний
обсягу прямого державного фінансування НДДКР [21].
За даними Королівської Податково�Митної Служби Ве�
ликобританії за період з 2000 по 2013 роки більш ніж 100
тис. компаній отримали податкового кредиту на загаль�
ну суму 9,5 млрд ф. ст. [17]. В Італії податковий кредит
на НДДКР було запроваджено у 2006 році, згідно якого
за період з 2006 по 2012 роки було надано знижок в об�
сязі 1,73 млрд євро [13, с. 39]. На період з 2015 по 2019 ро�
ки запроваджено нову систему податкового стимулюван�
ня дослідно�інноваційної діяльності, яка включає подат�
ковий кредит у розмірі 25% на приріст витрат на НДДКР
(у розмірі до 5 млн євро щорічно на окрему компанію�
бенефіціара) [13, с. 39—40]. У Нідерландах діє три про�
грами фіскального стимулювання науково�інноваційної
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діяльності. Перша з них — Податковий кредит на НДДКР
(The tax credit for R&D — WBSO) із річним бюджетом
близько 800 млн євро, згідно якого від оподаткування
повністю звільняються витрати на оплату праці науко�
вого персоналу. Друга програма "Пільга на дослідження
та розробки" (The Research & Development Allowance —
RDA) запроваджена у 2012 році з метою підвищення при�
вабливості приватних вкладень у НДДКР. Третя програ�
ма "Податкові пільги для інновацій" (The tax relief for
innovation) передбачає зменшену ставку корпоративно�
го податку на прибутки, отримані від розроблених ком�
панією нематеріальних активів. Щорічний плановий об�
сяг недоотриманих податків складає близько 600 млн
євро [10, с. 56].

Четверта група країн характеризується найбільш
потужною орієнтацією на приватні НДДКР та іннова�
ційну діяльність. Також важливим є конкурсне фінан�
сування дослідних проектів. Склад групи є неоднознач�
ним, оскільки тут країни з передовими технологічними
досягненнями (Австрія, Бельгія, Данія) поєднуються з
доволі стриманими новаторами (Чехія, Угорщина, Пор�
тугалія та Іспанія). Проте остання підгрупа країн знач�
но активніше підтримує капіталовкладення у приватні
НДДКР, порівняно з новими країнами�членами ЄС із
п'ятої групи (Болгарія, Литва, Румунія, Словаччина).
Порівняно із третьою групою країн, зорієнтованих на
комерціалізацію інноваційних розробок, у четвертій
групі значно відстає рівень розвитку ринків венчурного
капіталу. Так, в Австрії існує нестача як пропозиції, так
і попиту на венчурний капітал [16]. З метою подолання
даної проблеми державне агентство "Австрія Бізнес�
Сервіс" координує діяльність цілої низки мереж венчур�
них інвесторів: "Grunderfonds" (інкубаційний стартап
фонд), "Business Angel Funds" (фонд бізнес�ангелів),
"AWS Seedfinancing" (фінансування стартапів), "AWS
PreSeed" (достартове фінансування). Найбільшим капі�
талом володіє Gr?nderfonds — 65 млн євро для інвестицій
на початкових стадіях венчурних проектів та ще 45 млн
євро для капіталовкладень на більш пізніх етапах імпле�
ментації інноваційних проектів [19, с. 91].

Домінуючі у п'ятій групі, Східноєвропейські країни
(Болгарія, Литва, Румунія, Словаччина) належать до по�
мірних та слабких новаторів за класифікацією Табло
інноваційного союзу [7, с. 6]. Їх загальною характерис�
тикою був і залишається сьогодні низький рівень НДДКР
у бізнесі, що мало б визначати відповідну орієнтацію їх
інноваційної політики. Разом з тим, провідним фінансо�
вим інструментом розвитку науки в цих країнах є тради�
ційне (інституційне) виділення коштів для академічних
організацій на реалізацію їх функцій. Так, у Болгарії пе�
реважна частка фінансування НДДКР надходить з боку
структурних фондів і рамкових програм ЄС. Протягом
планового періоду з 2007 по 2013 роки Болгарія отрима�
ла від структурних фондів ЄС 250 млн євро комплемен�
тарного фінансування на реалізацію інноваційних кон�
курентоспроможних проектів [23, с. 60]. Державне фінан�
сування інноваційного розвитку є значно меншим за об�
сягами: у Болгарії на період з 2015 по 2017 роки щоріч�
ний обсяг видатків Національного інноваційного фонду
визначено у розмірі 5,11 млн євро. У Литві також фінан�
сування структурних фондів ЄС є визначальним у роз�
витку національної інноваційної системи [20]. Загальний
обсяг фінансування дослідно�інноваційних проектів у
Литві за 2014 рік склав 130,43 млн євро, з яких 118,44 млн
євро — за рахунок структурно�інвестиційних фондів ЄС,
і лише 11,99 млн євро за рахунок національних джерел. У
Румунії структурні фонди за період 2007—2013 рр. проф�
інансували лише 20 % від вартості державних витрат на
НДДКР. В абсолютному вимірі внески структурних
фондів протягом згаданого періоду склали 805 млн євро,
що значно менше, порівняно з Польщею (4,9 млрд євро)
та Чехією (2,9 млрд євро), проте значно більше, порівня�
но з Болгарією (196 млн євро) та Угорщиною (85 млн євро)
[6, с. 36]. У Словаччині структурні фонди ЄС забезпечи�

ли близько третини фінансування науково�інноваційних
заходів у плановому періоді 2007—2013 рр. При цьому
загальний обсяг державного фінансування науки склав
1,663 млн євро, а фактичні видатки за операційною про�
грамою розвитку досліджень і розробок склали 891,6 млн
євро за аналогічний період [1, с. 31]. Переважна частка
наднаціонального фінансування була спрямована на
підтримку загальнонаціональної інфраструктури науко�
вих досліджень, приватний сектор отримав від фондів ЄС
третину від загального обсягу витрат на НДДКР [1, с. 37].

Як зазначалося раніше п'ята група країн характе�
ризується відсутністю, або низьким рівнем застосуван�
ня непрямих фінансових стимулів інноваційного розвит�
ку, внаслідок неоднозначності тлумачення видів витрат,
котрі підлягають вирахуванню з податкової бази, а та�
кож недостатнього рівня обізнаності приватних ком�
паній про діючі фіскальні стимули [6, с. 34].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Підводячи підсумок результатів аналізу моделей

інноваційних політик європейських країн, доходимо
висновку, що логіка інноваційної теорії Й. Шумпетера,
згідно з якою національні інноваційні політики мали б
суттєво диференціюватися, відображаючи різні рівні
технологічного розвитку, не справджується у практиці
ЄС. На нашу думку, поясненням цього може бути той
факт, що крім рівня технологічного розвитку країни її
інноваційна політика залежить ще й від ряду інших
факторів: обмін найбільш успішною практикою, ефек�
ти залежності від минулої траєкторії розвитку, націо�
нальні цивілізаційно�культурні особливості тощо.

Ефекти локалізації "рецептів" стимулювання інно�
ваційного розвитку у національних середовищах країн
з різним технологічним рівнем можуть слугувати під�
твердженням нашого висновку про відсутність ідеаль�
ної моделі інноваційної політики, яка могла б задоволь�
нити усіх. Навіть для країн із близькими структурою та
рівнем ефективності інноваційних систем важко запро�
понувати стандартний ефективний портфель інстру�
ментів інноваційної політики. Таким чином, можна по�
годитися з твердженням європейських дослідників, що
навіть блискуча найсучасніша концепція інноваційної
політики не здатна забезпечити високі досягнення краї�
ни в сфері інноваційного розвитку, за умови браку на�
лежного рівня розвитку науково�технічного потенціалу
та середовища, що спонукає національні компанії до
інтенсифікації конкурентно�коопераційних відносин на
основі впровадження інноваційних стратегій. Відтак,
розробка ефективної політики інноваційного розвитку
країни є складним комплексним процесом, що вимагає
критичної об'єктивної оцінки рівня національної інно�
ваційної спроможності, стану національної інновацій�
ної системи (її переваг та слабких ланок), а також
шляхів інтеграції інноваційної політики у полірівневу
систему державного регулювання соціального та еко�
номічного розвитку країни.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах євроінтеграції одним із головних та пріо�

ритетних завдань для економіки України стає підвищен�
ня рівня транзитності її транспортних систем, удоско�
налення транспортно�митних технологій, що неможли�
во здійснити без поліпшення взаємодії різних видів
транспорту в транспортних вузлах і розвитку інтермо�
дальних систем міжнародних перевезень. Одним із інно�
ваційних способів вирішення цих завдань є здійснення
контрейлерних перевезень.
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PIGGYBACK TRANSPORTATION AS A TOOL OF THE INKED TRANSPORT SYSTEMS DEVELOPMENT

У статті розглядаються питання, які присвячені аналізу світового та вітчизняного досвіду здійснення

контрейлерних перевезень. Визначено поняття та основні види контрейлерних перевезень. Проаналізо=

вані провідні світові та вітчизняні контрейлерні технології та відзначено, що в світовій практиці набули

поширення такі технології, як: RoLa (або "біжуче шосе"), LoLo, Flexiwaggon, CargoBeamer, CargoSpeed,

Modalohr, MegaSwing, а в Україні використовується лише технологія з торцевою рампою.

У дослідженні згруповано переваги та недоліки здійснення контрейлерних перевезень, а також відміче=

но, що, не дивлячись на значні переваги комбінованих перевезень, географічне положення та потенціал

країни для розвитку торговельно=транспортної мережі, Україна не в повній мірі використовує ці переве=

зення через низку проблем. Для розв'язання цих проблем можна запропонувати чотири групи завдань, а

саме: економічні, технологічні, організаційні та законодавчі.

This article treats some questions which are devoted to the evaluation of global and domestic experience for

piggyback transportation burden. It defines a concept and the main types of piggyback traffic. The lead global

and domestic piggyback technologies were analyzed, and it was made a point that in the world practice the

technologies, which gained currency, are RoLa (or "rolling road"), LoLo, Flexiwaggon, CargoBeamer, CargoSpeed,

Modalohr, MegaSwing, but in Ukraine only the technology with an end ramp is in use.

In this research we structured the advantages and disadvantage of piggyback transportation burden, and

also mentioned that despite the balance of advantage for combined transportation of cargo, the geographical

location and the country's potential for the trade and transportation system's development, in Ukraine these

transportations aren't used in full measureby reason of a number of problems. To solve these problems it is possible

to offer four groups of tasks, that is: economic, technologic, organizational and legislative.

Ключові слова: знімний автомобільний кузов, контрейлерні перевезення, контрейлерні технології, на�
півпричіп, причіп, тягач.

Key words: demountable car body, piggyback transportation, piggyback technologies, semi�trailer, trailer, tractor
trailer.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У різні роки питаннями розвитку контрейлерних

перевезень займалися такі науковці, як: Т.В. Бутько,
М.І. Данько, Ю.В. Дьомін, А.М. Котенко, Г.М. Кірпа,
Д.В. Ломотько, Л.Н. Матюшин, Н.А. Нефедов, Н.В. По�
номарьова, Б.Н. Стрекалов, Ю.О. Сілантьєва, Т.В. Хар�
ченко. Доставку вантажів з використанням технологій
контрейлерних перевезень досліджували такі вчені, як:
Е.М. Воєвудський, А.І. Воркут, В.К. Мироненко, Є.В. На�
горний, М.Я. Постан, Н.В. Правдін та інші. Нині в Ук�



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

71www.economy.in.ua

раїні та закордоном виконуються ряд досліджень, по�
в'язаних з організацією контрейлерних перевезень, а
саме: розробкою спеціального рухомого складу та терм�
інальних технологій, проходженню митних кордонів [4].

Незважаючи на те, що існує чимало наукових праць,
в яких розглянуто різні питання щодо розвитку кон�
трейлерних перевезень в Україні та світі, але, на нашу
думку, недостатньо систематизовані знання щодо пере�
ваг та недоліків контрейлерної технології. Крім цього,
мало уваги було приділено дослідженню контрейлер�
них перевезень як інструменту розвитку інтегрованих
транспортних систем.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз і систематизація світових си�

стем організації контрейлерних перевезень, окреслен�
ня переваг, недоліків, проблем та шляхів їх подолання,
а також визначення вітчизняного досвіду здійснення
контрейлерних перевезень.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Контрейлерні перевезення — це перевезення визна�

ченими маршрутами автопоїздів, автомобілів, автопри�
чепів, напівпричепів, знімних автомобільних кузовів (в
навантаженому або порожньому стані) завантажених
одним відправником на станції відправлення на адресу
одного одержувача на одну або декілька станцій при�
значення без переробки на шляху прямування на сор�
тувальних станціях.

Розрізняють два основні види контрейлерних пере�
везень:

1) з супроводом, коли при перевезенні транспорт�
ного засобу водій прямує разом з ним в окремому паса�
жирському вагоні;

2) без супроводу, до яких відносяться перевезення
контейнерів, знімних кузовів, причепів та напівпричепів.

Ефективність перевезень за другим варіантом знач�
но вища, ніж за першим, але у цьому разі станції відправ�
лення і отримання потягів мають бути забезпечені облаш�
тованими об'єктами інфраструктури для накопичення і
збереження напівпричепів, а також тягачами і водіями [2].

Інтенсивне впровадження контрейлерних переве�
зень у розвинених країнах (США, Канада, Німеччина
тощо) почалося 30—40 років тому, щорічний приріст цих
перевезень складає близько 20% [8, с. 324—325]. Нині
момент контрейлерний вантажообіг в Європі оцінюєть�
ся в 70 млн тонн [12]. З метою збереження чистоти ат�
мосфери, навколишнього середовища, автошляхів Уря�
дами європейських країн приділяється значна увага роз�
витку таких перевезень. Залізничному транспорту за
здійснені контрейлерні перевезення надається держав�
на фінансова дотація, оскільки такі перевезення для за�
лізничного транспорту є збитковими [8, с. 325], а влас�
никам автомобільного транспорту з боку держави ком�
пенсується половина витрат, відносячи їх на статтю за�
хисту навколишнього середовища і збереження експ�
луатаційної якості автомобільних доріг [7].

В Україні контрейлерні маршрути існують майже 15 ро�
ків, але з певними проблемами. Першим проектом став

поїзд "Вікінг", запущений у лютому 2003 року між украї�
нськими і литовськими портами Іллічівськ і Клайпеда
(транзитом через Білорусь). Однією з цілей проекту було
залучити вантажі для перевезення залізничним транспор�
том у напрямку Європа — Кавказ — Азія по коридору
TRASECA, а також перевезення вантажів з Туреччини і
країн Близького Сходу в північні країни Європи та в зво�
ротному напрямку [2]. Зараз по території України кур�
сують 13 контейнерних поїздів (у т. ч., 1 комбінованого
типу) та 1 контрейлерний потяг за маршрутом Іллічівськ�
Поромна — Ізов/Ужгород. Ведуться переговори про
організацію контрейлерних перевезень між Україною та
Угорщиною з можливістю їх продовження до Австрії і
північних районів Італії [11]. Основні дані по контрей�
лерним перевезенням в Україні представлені в таблиці 1.

Необхідно зазначити, що контрейлерні маршрути
для внутрішніх перевезень України не дуже перспек�
тивні, оскільки використовувати потяг має сенс лише
для подолання відстаней у тисячу кілометрів і більше,
тому контрейлер в країні орієнтований в основному на
транзитний потенціал [2].

У сучасних умовах у світовій та вітчизняній прак�
тиці набули поширення такі контрейлерні технології, які
систематизовані в таблиці 2.

Стосовно контрейлерних технологій, які будуть
найкращими для використання в Україні, не існує єдиної
думки науковців: деякі [8, с. 330] вважають, що опти�
мальною є технологія Modalohr (Франція), оскільки
вона найбільше пристосована для перевезення і як
окремих напівпричепів, так і автопоїздів, а також має
розгалужену мережу діючих маршрутів, а деякі [4, с. 90]
вважають, що ні одна світова технологія не може бути
використана на українських залізницях через своїї кон�
струкційні особливості, які не відповідають специфіці
експлуатації парку рухомого складу, особливостям
кліматичних умов або ціновим характеристикам.

Але в будь�якому випадку при виборі контрейлер�
ної технології для використання перевізникам потрібно
враховувати такі вимоги: можливість швидкого перехо�
ду поїздом стиків при різній ширині колії; скорочення
часу для навантаження та розвантаження рухомого
складу; відносно низькі витрати для побудови платфор�
ми та будівництва терміналів [4, с. 90].

Оскільки контрейлерні перевезення є одним із ін�
струментів розвитку інтегрованих транспортних систем
в Україні, то їх здійснення вимагає гармонійного роз�
витку всіх його складових. А це неможливо досягти без
розуміння переваг, недоліків, проблем, з якими зіштов�
хуються перевізники при здійсненні даних перевезень,
та окреслені шляхів їх подолання.

Аналіз джерел [3, с. 12; 5; 7; 9, с. 140—142; 12] доз�
волив згрупувати переваги та недоліки контрейлерних
перевезень та представити їх у вигляді таблиці 3.

Але не дивлячись на значні переваги комбінованих
перевезень, потенціал країни для розвитку торговель�
но�транспортної мережі, унікальне та вигідне транспор�
тно�географічне положення, Україна не в повній мірі
використовує контрейлерні перевезення. Основними
причинами цього є:

Маршрут Періодичність 
курсування 

Станція Тривалість, год. Швидкість, км/доба Тариф за автопоїзд, $
відправлення прибуття Україна загалом Україна загалом Україна загалом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Іллічівськ-
Поромна-
Клайпеда 

3 рази на 
тиждень, при 
необхідності 
щоденно 

Іллічівськ-
Поромна 

Бережесть 25,8 63,4 703 661 133 299

Бережесть Іллічівськ-
Поромна 

25,0 57,5 726 733 133 299 

Іллічівськ-
Поромна-
Ізов/ 
Ужгород 

при 
необхідності 
щоденно 

Іллічівськ-
Поромна 

Ізов 20,0 - 1155 - 1274 -
Ужгород 22,1 - 1155 - 1330 -

Ізов Іллічівськ-
Поромна 

19,5 - 1182 - 1274 - 
Ужгород 20,7 - 1232 - 1330 -

Таблиця 1. Основні дані про контрейлерні перевезення в Україні

Джерело: сформовано автором за [11].
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1) обмежений попит на контрейлерні перевезення;
2) існуючі умови торгівлі;
3) незбалансованість контрейлерного потоку;
4) складність митних процедур;
5) низький рівень ефективності координації та

співробітництва між різними видами транспорту;
6) нестабільність транспортних тарифів;
7) відсутність обов'язкових елементів інфраструк�

тури необхідної якості (відсутність шляхів, транспорт�
но�логістичних центрів, недосконалість прикордонних
пунктів пропуску);

8) неприпустимий стан транспортних засобів, серв�
існої інфраструктури та різниця в технічних вимогах до
них в Україні та в країнах ЄС;

9) різниця в дозвільних системах, в системах стра�
хування, наявності квотування, контролю тощо [9, с.
145];

10) нестача залізничного рухомого складу для пе�
ревезення контейнерів — фітингових платформ [10, с.
99];

11) неналежний рівень якості збереження вантажів
при транспортуванні та розкрадання вантажів [5].

 Для подолання існуючих бар'єрів можна запропо�

нувати вирішити такі групи завдань, які представлені на
рисунку 1 [9, с. 155].

Розглянемо їх більш детально.
Економічні завдання передбачають: розробку

єдиної гнучкої тарифної політики (тобто впроваджен�
ня дегресивної тарифної шкали, гнучкі форми ціно�
утворення, включаючи надання знижок, встановлення
наскрізних тарифних ставок, виключних і договірних та�
рифів, тарифів, встановлених на паритетній основі
тощо); розробку науково�обгрунтованих напрямків під�
вищення конкурентоспроможності вітчизняних транс�
портних підприємств в системі міжнародних перевезень
на основі витрат, часу доставки та якості виконуваних
транспортних робіт.

Технологічні завдання передбачають: розробку
спеціалізованого рухомого складу з врахуванням кон�
структивних особливостей контрейлерних перевезень
(конструкція візка має передбачати можливість приско�
реного переходу з однієї колії на іншу, а також альтер�
нативні способи переходу: застосування розсувних ко�
лісних пар, заміна колісних пар або заміна візка) [9, с.
155], а також з врахуванням недоліків самого процесу
транспортування — забруднення автомобільного рухо�

мого складу, розкрадення ван�
тажу (конструкція залізнич�
ної платформи повинна мати
такі додаткові елементи, як:
знімний (розбірний) каркас,
ребра жорсткості, тент тощо)
[5].

Організаційні завдання
передбачають: консолідацію
інтересів залізничного і авто�
мобільного транспорту; удос�
коналення логістики кон�
трейлерних перевезень; орга�
нізацію об'єднаних підпри�
ємств залізничного та авто�
мобільного транспорту; орга�
нізацію управлінських струк�
тур, що здійснюють контроль
та оцінку ефективності кон�
трейлерних перевезень; роз�
робку комплексу програмно�
го забезпечення контрейлер�

Переваги Недоліки 
1 2 

1. Невисока, у порівнянні з іншими видами транспорту, вартість перевезень, 
оскільки контрейлерні технології обслуговування рухомого складу на терміналах 
не вимагають дорогих мостових кранів або платформ для перевантаження 
вантажів. 
2. Фіксований графік перевезень, незначний транзитний час. 
3. Безпека перевезення, збереження вантажів на шляху транспортування. 
4. Прискорені митні та прикордонні процедури оформлення документів 
(наприклад, середній час очікування митних процедур для автомобільних 
перевізників займає 40 годин, а при проходженні контрейлерного потягу «Вікінг» 
через білорусько-литовську границю витрачається лише 30 хвилин). 
5. Зменшення негативного впливу на оточуюче середовище через скорочення 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 
6. Економія палива. 
7. Відсутність такого обмеження для руху по автошляхах, як осьове навантаження. 
8. Можливість використовувати більші швидкості за рахунок використання 
безвагонних технологій на противагу двох’ярусним вагонам, оскільки центр 
тяжіння таких вагонів розташований на меншій висоті. 
9. Використання для транспортування у важкодоступні райони, коли виявляється 
більш економічним провезти автопоїзд через залізничні тунелі замість довгого 
серпантину по гірській дорозі. 
10. Зниження ймовірності дорожньо-транспортних випадків (ризик виникнення 
нещасного випадку на залізниці в 40 разів нижчий за автомобільний, що особливо 
важливо для перевезення небезпечних вантажів). 
11. Гарантування безпеки та збереження вантажів під час руху 

1. Необхідність перевезення самого автомобіля 
(зменшується коефіцієнт використання 
вантажопідйомності вагона), а також водія, для 
якого необхідно створити комфортні умови. 
2. Менша маневреність, оперативність, швидкість 
руху, ніж у автомобільного транспорту. 
3. Необхідність первинних фінансових вкладень в 
розробку і створення спеціалізованого рухомого 
складу, а також перевантажувальних терміналів. 
4. Невідпрацьованість правової бази, тобто 
відсутність єдиного законодавчого поля в галузі 
контрейлерних перевезень. 
5. Невідповідність європейських та українських 
обмежень на вантажні габарити (наприклад, 
висота вагону з інтермодальною транспортною 
одиницею в Європі складає 4,18 м, а в Україні – 
5,3 м; ширина колії в Україні – 1520 мм, а в 
країнах Європи – 1435 мм) 

Таблиця 3. Систематизація переваг та недоліків контрейлерних перевезень

Джерело: сформовано автором за [3, с. 12; 5; 7; 9, с. 140—142; 12].

Завдання, необхідні для розвитку контрейлерних 
перевезень 

Економічні завдання Технологічні завдання 

Організаційні завдання Законодавчі завдання 

Рис. 1. Основні групи завдань, які необхідні для розвитку контрейлерних перевезень
в Україні



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 5/201774

них перевезень, який забезпечував би стиковку даних
щодо відправлення, пересування та прибуття вантажів
та представлення даних клієнтові в режимі реального
часу [2]; створення та використання уніфікованої
єдиної накладної, яка може заповнюватися на різних
мовах та надає право перевозити вантаж по одному
документу по всьому просторі від Китаю до Західної
Європи.

Законодавчі завдання передбачають: формування
нормативно�правової бази здійснення контрейлерних
перевезень; розробку документації для прискореного
митного оформлення [9, с. 155].

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Отже, для ефективного здійснення контрейлерних

перевезень як одного із інструментів розвитку інтегро�
ваних транспортних систем країни потрібно досліджу�
вати світовий та вітчизняний досвід організації переве�
зень, проблеми, з якими стикаються українські ванта�
жоперевізники, а особливо зосередити увагу на подаль�
шому врегулюванні митних процедур перетину кор�
донів, розподілу доходів між учасниками перевізного
процесу, а все це неможливо без державної підтримки
у вирішенні окремих питань нормативно�правової бази.
Рішення цих питань зацікавить нових замовників, інве�
сторів, підвищить конкурентоспроможність контрей�
лерних перевезень, що вплине на формування ефектив�
ної транспортної системи країни.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Мережеві структури є найбільш адаптованими до

умов глобальної конкуренції формами побудови бізне�
су, що посилено розвиваються у світовій економіці. Їх
головними перевагами є можливість зниження всіх видів
витрат, формування сприятливих умов для інновацій�
ного оновлення продукції, технологій, методів органі�
зації та управління, спрямованість на розвиток людсь�
кого капіталу, а також формування соціального капі�
талу та інтенсифікація соціальних взаємовідносин. Ме�
режеві структури являють собою сукупності взаємопо�
в'язаних компаній, що добровільно узгоджують свою
господарську діяльність з метою співпраці задля отри�
мання позитивного синергетичного ефекту. Практика
показує, що генерування такого ефекту відбувається на
різних рівнях: підприємницькому, галузевому, регіо�
нальному та загальнонаціональному. З метою оптимі�
зації впливу мережевих структур на економіку держа�
ви, постає завдання їх ретельного вивчення та іденти�
фікації.
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NETWORK STRUCTURE IN BRANCH: IDENTIFICATION AND EVALUATION CRITERIA
INTERCOMPANY RELATIONS SUMMARY

Статтю присвячено розробці методики аналізу міжфірмових взаємовідносин з метою ідентифікації

мережевих структур на галузевому рівні. Автором запропонована система із десяти індикаторів мережі,

які характеризують рівень економічного, соціального та інституційного внутрішньо мережевого середо=

вища. Представлено залежність між типами мережевих структур, що діють в економіці України та мірою

посилення в них жорсткості взаємозв'язків. Проведено експертну оцінку міжфірмових відносин ком=

паній з погляду тривалості, стійкості, рутинізації, регулярності, комплементарності тощо їх взаємовід=

носин. Оцінено виробничі та торгові взаємозв'язки сукупності компаній трикотажної галузі з метою іден=

тифікації галузевої мережевої структури. Ідентифіковано відсутність мережевої структури в досліджу=

ваній групі компаній.

The article is devoted to developing methods of analysis intercompany relationships to identify network

structures at branch level. The author suggested system of ten indicators that characterize the level of economic,

social and institutional internal network environment. The author presents the relationship between the types of

network structures operating in Ukraine's economy and way they enhance the rigidity relationships. Conducted

peer review intercompany relations companies in terms of durability, stability, formalization, frequency, etc.

complementarity of their relationship. Reviewed by industrial and commercial companies knitting industry

relationships to identify the branch network structure. Identified the lack of a network structure in the studied

group of companies.

Ключові слова: мережева структура, ідентифікація, індикатори взаємовідносин, міжфірмові взаємовід�
носини, галузева мережа.

Key words: network structure, identification, indicators relations, intercompany relationships, the branch network.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми функціонування та розвитку мережевих
структур активно досліджуються як зарубіжними, так і
вітчизняними вченими. Особливо відчутні наукові ре�
зультати знайшли своє відображення в працях М. Пор�
тера, М. Енрайт, А. Равалд, К. Гринрус, Х. Хаканссона,
М. Шерешової, К. Соколенко, К. Січкаренко, М. Вой�
наренко.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Значна кількість досліджень ідентифікує та вивчає
мережеві структури з погляду регіональних аспектів їх
діяльності, як кластерні мережі. В той же час, світова
практика демонструє активний розвиток їх на галузе�
вому рівні. Оскільки головною відмінністю сформова�
ної і ефективно діючої мережевої структури, що
відрізняє її від звичайної господарської кооперації, є
рівень розвитку міжфірмових взаємозв'язків, то постає
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актуальне наукове завдання розробки адекватних ме�
тодичних підходів та індикаторів їх оцінки.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка методичного підходу до

ідентифікації галузевої мережевої структрури на основі
оцінки рівня розвитку міжфірмових взаємовідносин.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інтенсивний розвиток інформаційно�комунікацій�

них технологій зробив ефективною міжфірмову взає�
модію на великих відстанях, оскільки з'явилася мож�
ливість підтримки постійного прямого і зворотного
зв'язку. Це означає, що споживачі можуть задавати па�
раметри кінцевого продукту і фактично брати участь у
створенні споживчої цінності продукції, а виробники
успішно координувати свою виробничу діяльність та
логістичну інфраструктуру. Крім того, інформаційні
технології дозволяють отримати значно більший обсяг
інформації від великої і географічно розпорошеної ме�
режі партнерів. При цьому зазначена інформація над�
ходить за коротший час, ніж навіть, якби ці господарські
суб'єкти мали можливість фізично взаємодіяти.

Перевагою інтернет�технологій є істотна економія
на транзакційних витратах, яка забезпечується за до�
помогою своєчасно здійснених взаєморозрахунків з
партнерами, що дає змогу отримати вигідніші ціни на
сировину, устаткування, комплектуючі. Інформаційні
технології сьогодні активно використовується і в про�
ектах спільних науково�технічних розробок, і як вип�
робувальний майданчик для нових продуктів. Переваги
інформаційно�комунікаційних технологій полягають та�
кож і в значних можливостях пошуку інформації про
конкурентів, зокрема, їх ціни та асортимент, відгуки
споживачів, техніко�технологічні характеристики [1].

Все зазначене вище, доводить економічну та техно�
логічну закономірність розвитку мережевих структур
на галузевому та міжгалузевому рівнях. Для ефектив�
ної підтримки їх розвитку з боку держави, галузевих
асоціацій та інших групових інститутів, виникає не�
обхідність напрацювання методичних підходів, які б да�

вали можливість ідентифікувати наявність галузевих
мереж, що мають ознаки добровільної координації взає�
модії економічно незалежних господарських суб'єктів.
Для виконання цього завдання нами було проведено
аналіз та відбір критеріїв ідентифікації мережевих
структур організацій.

З позиції теорії систем, мережеві організаційні
структури можуть бути сформовані з різних складових
елементів, які поєднані різноманітними зв'язками. Це
робить мережеві організаційні структури категоріями
такого ж порядку спільності, що й сама система,
відрізняючись від неї лише більшою конкретизацією за
однією ознакою — зв'язками, їх якістю та структурою
[2].

Наявність чи відсутність господарських зв'язків з
певними ознаками дає підстави стверджувати чи запе�
речувати існування мережевої структури. Таким чином,
саме взаємозв'язки можуть бути виділені із загальної
системи елементів і покладені в основу ідентифікації
мережевих організаційних структур. Для мережевих
структкр галузевого рівня це є особливо актуальним,
оскільки для них характерною є відсутність юридично�
го закріплення коопераційно�інтеграційних взаємовід�
носин між господарськими суб'єктами. Проведене нами
опитування групи малих підприємців показало, що у
більшості випадків при проведенні спільної діяльності
вони не укладають юридичні угоди зі своїми партнера�
ми. В описаній ситуації наше завдання зводиться до вста�
новлення переліку критеріїв (індикаторів), за якими
можна було б оцінювати найбільш важливі властивості
мережі на основі існуючих господарських взаємозв'язків
та визначення певних їх меж, за якими можна кваліфі�
кувати їх як мережеві. Таким чином, якщо певна харак�
теристика виявленого взаємозв'язку перевищує певну
межу і відтворюється протягом тривалого часу, то до�
сліджувану групу підприємств з великою ймовірністю
можна вважати мережевою структурою.

Але при цьому варто зазначити, що взаємозв'язки
не повинні бути надзвичайно жорсткими, оскільки в та�
кому випадку вони будуть властиві ієрархічно�центра�
лізованим структурам, що не відповідає об'єкту нашого
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Рис. 1. Залежність між типами міжфірмових мереж та мірою посилення
в них жорсткості взаємозв'язків
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дослідження. Суб'єкти мережі мають зберігати свобо�
ду в прийнятті рішень, а також мати альтернативи у ви�
борі мережевих партнерів.

Вибір системи індикаторів оцінки міжфірмових взає�
мозв'язків та встановлення їх верхніх та нижніх меж
дозволить на основі статистичної обробки вихідної
інформації достатньо чітко зробити висновки щодо на�
явності чи відсутності мережевої структури. Крім того,
індикативний аналіз може бути використаний також для
оцінки динаміки мережі, встановлення її типу та дослі�
дження трансформаційних процесів. На основі індика�
тивного аналізу можна робити висновки щодо поточ�
ного стану групи компаній, в якому вона знаходиться:
розпаду на окремі організаційні фрагменти чи поглиб�
лення інтеграційних відносин.

Мережеві структури можуть мати різну конфігу�
рацію, що передбачає включення різнорідних еле�
ментів, які забезпечують найвищий рівень синергії. Такі
елементи в кожному конкретному випадку будуть мати
свій унікальний перелік, який забезпечує отримання
синергії лише в конкретній ситуації. Сумарний синер�
гетичний ефект буде залежати не лише від того, з яких
елементів складається мережа, а від характеру та
якості зв'язки між ними. Дослідники мереж досить ча�
сто виділяють "жорсткі" та "м'які" взаємозв'язки. Як
правило, для мережевих структур, що складаються з
незалежних господарських суб'єктів характерними є
гнучкі економічні форми взаємодії, які забезпечують
високу адаптивність до ситуації. Варто зазначити, що
вони не повинні бути занадто "м'якими", оскільки в
такому випадку не забезпечуватиметься довгостроко�

ва взаємодія і мережа набуватиме ознак тимчасового
союзу для реалізації поточних господарських інте�
ресів.

Для централізованих мереж, що побудовані на
контролі через механізми власності більш властиви�
ми є "жорсткі" зв'язки, які виключають багатоварі�
антність взаємодій, породжуючи однозначність у ви�
борі партнерів та механізмах координації й контро�
лю. На рисунку 1 представлено залежність між типа�
ми міжфірмових мереж та мірою посилення в них
жорсткості взаємозв'язків. Міра "жорсткості" може
бути охарактеризована набором індикаторів, які ви�
мірюють якісні характеристики взаємодій між компа�
ніями. Збільшення значення одного чи декількох по�
казників по осі абсцис означає збільшення міри "жор�
сткості" взаємодій та відповідає руху вверх по осі ор�
динат. Варто зазначити, що наведений на рисунку 1
розподіл має досить умовний характер, оскільки
відображає загальну тенденцію. На практиці межі між
типами мереж можуть бути досить розмитими і
відмінності будуть залежати від стилю керівництва,
особистих відносин між керівниками та домінуючих
цінностей в корпоративній культурі. Тобто одному й
тому ж різновиді мереж можуть зустрічати взаємоз�
в'язки різної жорсткості.

Таким чином, взаємозв'язки в мережах визначають�
ся не лише економічними чинниками, а й соціальним та
інституційними характеристиками внутрішньомереже�
вого середовища, зокрема, рівнем довіри між керівниц�
твом, який в свою чергу залежить від тривалості парт�
нерських відносин, їх регулярності, стійкості, сили взає�

Таблиця 1. Індикатори оцінювання мережевих взаємозв'язків компаній

Назва 
індикатора 
мережі 

Ін
ди
ка
то
р 

Характеристика індикатора Формула 
обчислення 

Тривалість ділових 
взаємозв’язків  

І1 Відношення кількості довгострокових 
(більше 3-х років) ділових угод компанії з 
учасниками мережі до загальної кількості 
фактичних угод компанії за певний період 

 

Стійкість 
взаємозв’язків 

І2 Кількість угод реалізованих з одним 
партнером з мережі до загальної кількості 
фактичних угод компанією за певний період 

 

Міра рутинізації 
взаємодії 

І3 Відношення кількості угод укладених 
компанією без попередніх переговорів до 
загальної кількості угод укладених 
компанією в межах мережі за певний період 

 

Густота 
взаємозв’язків  

І4 Відношення кількості парних взаємодій 
компанії з учасниками мережі до загальної 
кількості всіх можливих за певний період 

 

Регулярність 
локальних 
взаємодій 

І5 Відношення кількості партнерів, з якими 
співпраця здійснюється на постійній основі 
до загальної кількості компаній в мережі 

 

Сила ділових 
взаємозв’язків  

І6 Відношення кількості взаємозв’язків 
обумовлених наявністю спільної власності 
до числа компаній у мережі 

 

Тіснота взаємодії І7 Відношення кількості спільних проектів, у 
яких брала участь компанія до загального 
числа спільних проектів реалізованих у 
мережі за певний період 

 

Рівень 
взаємозв’язків 
побудованих на 
довірі  

І8 Відношення кількості неформальних угод з 
партнерами по мережі до загальної кількості 
угод компанії за певний період  

 

Рівень 
інвестиційних 
взаємозв’язків  

І9 Відношення обсягу інвестування в активи 
партнерів по мережі до загального обсягу 
інвестування компанії за певний період 

 

Комплемен-
тарність 
взаємозв’язків  

І10 Відношення кількості компаній-партнерів 
по вертикальній взаємодії до загальної 
кількості компаній у мережі 
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модії тощо. Саме ці характеристики будуть визначати
особливості як конфігурації мережі, так і механізму
координації та здатності до відтворення спільної діяль�
ності.

Важливою якісною характеристикою мережевої
структури є наявність у ній як регламентованих, так і
нерегламентованих правил взаємодії, які реалізуються
через соціальні, переважно неформальні відносини. Чим
вищий індикатор рівня довіри, тим частіше взаємозв'�
язки будуть мати неформальні ознаки, а прийняття
рішень набуватиме рутинного характеру.

Для дослідження якості ділових взаємозв'язків між
компаніями з метою підтвердження чи заперечення існу�
вання мережі, нами було проведено аналіз взаємодій у
групі незалежних компаній, що функціонують в тек�
стильній промисловості України. Сьогодні в зазначеній
промисловості України функціонує близько 350 ком�
паній різних за формою власності, організаційно�пра�
вовим устроєм, розміром. Для дослідження було
відібрано групу з восьми компаній: ПАТ "Трикотажна
фабрика "Роза" (м. Київ), ТОВ "RITO" (м. Київ), ТОВ
"Kora" (м. Запоріжжя), ПП "СоМа�Текс" (м. Горішні
Плавні), ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика"
(м. Горішні Плавні), компанія "Текстиль�Контакт"
(м. Київ), ПП "Фламінго — текстиль" (м. Горішні
Плавні), ТОВ "Лютик" (м. Хмельницький), які протягом
останніх трьох років мали різної інтенсивності співпра�
цю між собою. Їх ділова взаємодія була оцінена за до�
помогою попередньо сформованої сукупності індика�
торів, які подано в таблиці 1. Індикатори підбиралися і
розраховувалися таким чином, щоб можна було оціни�
ти економічні, соціальні та інституційні складові
міжфірмових взаємовідносин з позицій таких якісних
характеристик, як тривалість, тіснота, стійкість та фор�
мальність. Перелік запропонованих індикаторів містить
також оцінки комплементарності та сили взаємозв'�
язків. Перший індикатор покликаний оцінити відносну
міру домінування вертикальних зв'зків, а другий — оці�
нити силу взаємовідносин з позицій наявності спільно�
го володіння майном. Обидва індикатори дають змогу
встановити переважаючий тип відносин координації та
контролю у мережі. Якщо зазначені індикатори набли�
жаються до одиниці, то це означає, що мережа орієн�
тована на відносини вздовж ланцюга створення вартості,
а також є централізованою на основі перехресних чи
спільних володінь активами.

Всі представлені індикатори можуть змінюватися в
діапазоні: 0 ≤ Іn ≤ 1. Чим ближче індикатор наближаєть�
ся до значення 1, тим більшою мірою можна стверджува�
ти, що наявні взаємовідносини носять мережевий харак�
тер і навпаки. В цілому на наш погляд, ідентифікувати
наявність міжфірмової мережі можна за умови, коли не

Компанії 
Індикатори оцінювання 

 І1 І2 І3 І4 І5 І6 І7 І8 І9 І1О 

К1-М 0,02 0,07 0,29 0,13 0,38 0 0 0,02 0 0,25 0,12 

К2-М 0,02 0,04 0,45 0,21 0,25 0 0 0,03 0 0 0,10 

К3-М 0,02 0,09 0,13 0,10 0,13 0 0 0,02 0 0 0,05 

К4-М 0,08 0,16 0,5 0,05 0,25 0 0 0,08 0 0 0,11 

К5-М 0,02 0,02 1 0,05 0,25 0 0 0,03 0 0 0,14 

К6-М 0,02 0,05 0 0,25 0,5 0 0 0,01 0 0,25 0,11 

К7-М 0,03 0,06 0,16 0,07 0,38 0 0 0,11 0 0 0,18 

К8-М 0,04 0,04 1 0,04 0,25 0 0 0,19 0 0 0,16 

Таблиця 2. Значення індикаторів наявності мережевих організаційних відносин

Примітка: К — Компанії; М— мережа.

менше восьми індикаторів лежать у діапазоні: 0,5 ≤ Іn ≤
1 [3]. Аналіз відносин між підприємствами досліджува�
ної нами групи показав, що незважаючи на існування
певних господарських взаємозв'язків на даний момент
їх не можна кваліфікувати, як мережеві. Розраховані се�
редні оціночні індикатори компаній заходяться в межах
до 0,2 (табл. 2), що засвідчує тимчасовий та нестійкий
характер зв'язків, їх обумовленість поточними ринко�
вими інтересами.

ВИСНОВКИ
Запропонована у представленому дослідженні ме�

тодика аналізу взаємозв'язків на основі індикаторів
може використовуватися для компаній різних галузей
промисловості та інфраструктури. Варто зазначити, що
залежно від ситуації перелік індикаторів може зміню�
ватися, скорочуватися чи доповнюватися новими. Не�
доліками методики є необхідність використання для
розрахунку масиву ділової інформації, збір якої вияв�
ляється проблематичним для керівників та менеджерів
компаній через значні витрати часу на нього, з одного
боку, та побоювання розголошення комерційної інфор�
мації — з іншого. До переваг методики можна віднести
простоту в обчисленні індикаторів та досить високу
точність оцінки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання взаємодії різних видів транспорту між собою

та з іншими економічними агентами не втрачають своєї ак�
туальності протягом багатьох років і потребують розробки
нових підходів і напрямів їх реалізації, особливо в умовах
швидкого розвитку інформаційно�комунікаційних техно�
логій. Розвиток торговельного, культурного, туристично�
го, наукового та технічного співробітництва неможливий
без створення сприятливих умов для активізації взаємови�
гідного партнерства суб'єктів транспортного сектору з
іншими секторами національної економіки. Ефективне фун�
кціонування транспорту, з одного боку, залежить від по�
казників розвитку підприємств різних видів економічної
діяльності, з іншого — суттєво впливає на стан соціально�
економічного розвитку держави в цілому. При цьому транс�
портна складова у ціні товарів, робіт, послуг відіграє вирі�
шальну роль під час обгрунтування доцільності розвитку
зовнішньоекономічних відносин, формування стратегії ви�
ходу на нові і більш віддалені ринки збуту, що є особливо
актуальним враховуючи євроінтеграційні наміри України [1;
2].

В умовах низької конкурентоспроможності національ�
них перевізників, дефіциту коштів на оновлення рухомого
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складу, монополізації окремих сегментів ринку транспорт�
них послуг, недостатнього рівня застосування інформацій�
но�комунікаційних технологій у транспортному секторі за�
безпечити повне і якісне задоволення потреб споживачів
досить складно. Дослідження питань взаємодії суб'єктів
транспортного сектору з іншими економічними агентами
дасть змогу забезпечити захист економічних інтересів взає�
модіючих сторін, покращити фінансово�економічні резуль�
тати їх діяльності, збільшити податкові надходження до дер�
жавного і місцевих бюджетів.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

 Питання взаємодії різних видів транспорту у складі
транспортної системи стали об'єктом дослідження ба�
гатьох національних і зарубіжних вчених, зокрема, А.І. Вор�
кута, В.Г. Галабурди, В.М. Гурнака, В.Л. Диканя, О.П. Кута�
ха, В.О. Персіанова, М.Т. Примачьова, Ю.М. Цвєтова,
В.Г. Шинкаренка та багатьох інших.

Стан та перспективи розвитку взаємодії транспорту з
суб'єктами інших видів економічної діяльності досліджували
О.П. Абрамов [3], Н.М. Бондар [4], В.Г. Коба [5], Є.М. Сич
[6], Д.О. Сугоняко [6; 7], Н.В. Якименко [8] та ін.
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 х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 
х1 1 0,305 0,564 0,447 0,578 0,379 0,428 0,496 0,491 
х2 0,305 1 0,814 0,374 0,616 0,411 0,421 0,368 0,370 

х3 0,564 0,814 1 0,578 0,821 0,567 0,581 0,658 0,696 
х4 0,447 0,374 0,578 1 0,796 0,792 0,638 0,802 0,775 
х5 0,578 0,616 0,821 0,796 1 0,831 0,791 0,803 0,809 
х6 0,379 0,411 0,567 0,792 0,831 1 0,874 0,726 0,766 
х7 0,428 0,421 0,581 0,638 0,791 0,874 1 0,672 0,866 
х8 0,496 0,368 0,658 0,802 0,803 0,726 0,672 1 0,859 
х9 0,491 0,370 0,696 0,775 0,809 0,766 0,866 0,859 1 

Таблиця 3. Матриця парної кореляції транспорту з іншими видами економічної діяльності

Джерело: розроблено автором.

Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених взає�
модії різних видів транспорту між собою та з іншими еконо�
мічними агентами, питання формування і розвитку стійких
взаємовідносин між підприємствами транспорту і підприєм�
ствами�споживачами транспортних послуг в умовах динамі�
чності змін у внутрішньому і зовнішньому середовищі їх фун�
кціонування потребують проведення подальших досліджень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження взаємодії підприємств

транспорту з суб'єктами інших видів економічної діяльності
на основі розрахунку парної кореляції між ними та розробка
напрямів розвитку їх подальшої співпраці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для виявлення взаємодії і взаємовпливу діяльності

підприємств транспорту з суб'єктами інших видів економічної
діяльності, де перевезення відіграють значну роль, спочатку
проаналізуємо їх кількість за останні п'ять років (див. табл. 1).

Як видно з наведених у таблиці 1 даних найбільша
кількість підприємств зосереджена в сільському, лісовому
та рибному господарстві, промисловості, будівництві, оп�
товій та роздрібній торгівлі.

Для виявлення рівня взаємодії транспорту з іншими ви�
дами економічної діяльності використаємо парну кореля�

цію. За основу розрахунків візьмемо показники валової до�
даної вартості, що наведені в таблиці 2.

Для приведення наведених даних до єдиного масштабу
останні були нормовані за формулою:

minmax

minn
n bb

bba
−
−

= (1),

де a
n
 — нормоване значення показника;

 b
n
 — значення показника валової доданої вартості за

видами економічної діяльності, який нормується;
 b

min
, b

max
 — відповідно мінімальне та максимальне зна�

чення показника за статистичними спостереженнями.
Розрахунки парної кореляції транспорту з іншими ви�

дами економічної діяльності наведені у таблиці 3, були ви�
конані за допомогою програмного забезпечення Statistical
Package for the Social Sciences (версія 17).

Для складання таблиці парної кореляції введені на�
ступні позначення:

x
1
 — Сільське господарство, лісове господарство та рибне

господарство; x
2
 — Добувна промисловість і розроблення

кар'єрів; x
3
 — Переробна промисловість; x

4
 — Будівництво; x

5
— Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів; x

6
 — Тимчасове розміщування й органі�

зація харчування; x
7
 — Інформація та телекомунікації; x

8
 —

Види економічної діяльності Роки
2011 2012 2013 2014 2015

Сільське господарство, лісове господарство та рибне 
господарство 41677 47656 49848 46012 46744 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 1560 1612 1918 1408 1485
Переробна промисловість 40713 36767 41399 35878 36000
Будівництво 37544 34077 36185 29785 29165
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 111638 103798 110414 93972 93643 

Тимчасове розміщування й організація харчування 9880 9495 10096 7885 7700 
Інформація та телекомунікації 14372 13448 14885 13319 13617
Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 14792 15472 16810 14909 15148 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2214 2027 2341 1946 2089

Таблиця 1. Кількість підприємств за основними видами економічної діяльності, одиниць

Джерело: складено автором на основі [9].

Види економічної діяльності Роки
2011 2012 2013 2014 2015

Сільське господарство, лісове господарство та рибне 
господарство 106555 109785 128738 161145 239806 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 84872 81660 81259 79120 95141 
Переробна промисловість 154645 173912 165055 194050 236692
Будівництво 39575 39049 36902 36876 38928
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 193357 200763 212090 233702 273989 

Тимчасове розміщування й організація харчування 10256 10122 10150 9927 11946
Інформація та телекомунікації 38390 43379 48372 52724 72596 
Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 103179 98859 104483 100889 134978 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 7161 9727 12704 12339 12357

Таблиця 2. Валова додана вартість підприємств за основними видами економічної діяльності, млн грн.

Джерело: складено автором на основі [9].
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Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська
діяльність; x

9
 — Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.

Ступінь взаємодії транспорту з іншими видами еконо�
мічної діяльності визначимо на основі наступної шкали зна�
чень — високий ступінь взаємодії 0,8 < х

ij
≤ 1; середній

ступінь взаємодії 0,5 < х
ij
≤ 0,8; низький ступінь взаємодії 0

< х
ij
 ≤ 0,5. Результати аналізу наведених розрахунків зведе�

мо в таблицю 4.
Як видно з даних наведених у таблиці 4, високий рівень

взаємодії транспорту спостерігається у сферах: — будівниц�
тва; оптової та роздрібної торгівлі; мистецтва, спорту, роз�
ваг та відпочинку. Такі види економічної діяльності, як
сільське господарство, добувна промисловість і розроблен�
ня кар'єрів мають низький рівень взаємодії з суб'єктами
транспортної діяльності по причині здійснення перевезень в
основному власним транспортом. Виходячи з отриманих ре�
зультатів, у першу чергу необхідно вдосконалити транспор�
тне обслуговування підприємств тих видів економічної діяль�
ності, де спостерігається найбільш високий рівень їх взаємо�
залежності. При цьому треба враховувати той факт, що по�
казники діяльності зазначених підприємств є взаємопов'яза�
ними з результатами функціонування суб'єктів інших видів
економічної діяльності, які мають середні або низькі значен�
ня кореляції з транспортом. Наприклад, ефективна діяльність
в сфері будівництва багато в чому залежить від стабільної
співпраці з підприємствами переробної і добувної промис�
ловості; суб'єкти туристичної діяльності тісно взаємодіють з
підприємствами з тимчасового розміщування й організації
харчування тощо. Транспортні витрати у вартості продукції,
робіт, послуг коливаються залежно від виду транспорту,
відстані перевезень, складності і рівня механізації послуг з
розвантаження і завантаження вантажів.

ВИСНОВКИ З ЦЬОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Враховуючи складність міжсекторальних зв'язків між
зазначеними видами економічної діяльності, розглянемо
напрямки підвищення взаємодії суб'єктів транспортної
діяльності з підприємствами споживачами транспортних по�
слуг, основними серед яких, на наш погляд, є наступні:

— створення мережевих структур на транспорті у виг�
ляді транспортно�промислових, транспортно�логістичних,
транспортно�туристичних та інших кластерів на міждержав�
ному, транскордонному, міжрегіональному рівнях;

— впровадження нових транспортних технологій в сфе�
ру вантажо� і пасажироперевезень;

— забезпечення дієвого механізму захисту інтелекту�
альної власності та комерціалізації інноваційних розробок
у сфері транспортного і логістичного обслуговування;

— сприяння розвитку добросовісної конкуренції та усу�
нення монополістичних структур на ринку транспортних
послуг;

— перенесення транспортних бізнес�процесів у вірту�
альну сферу завдяки створенню транспортних супермар�
кетів та застосуванню хмарних технологій;

— підвищення транспортної безпеки за рахунок засто�
сування системи ризик�менеджменту.

Реалізація зазначених напрямків на практиці потребує
суттєвої фінансової, технічної, консультаційної підтримки
з боку різноманітних державних інститутів, що здійснюють
державне регулювання і контроль за діяльність суб'єктів
транспортної і інших видів економічної діяльності; прийнят�
тя нормативно�законодавчих актів спрямованих на розви�
ток взаємодії транспортного та інших секторів економіки.
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Ступінь взаємодії транспорту з іншими видами економічної діяльності
Високий Середній Низький 

Будівництво Переробна промисловість Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство 

Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів 
і мотоциклів 

Тимчасове розміщування й організація 
харчування 

Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

Інформація та телекомунікації

Таблиця 4. Результати аналізу кореляції взаємодії транспорту з іншими видами економічної діяльності

Джерело: складено автором.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За умови розвитку глобалізаційних процесів у су�

часній економіці фінансові кризи є руйнівними для
багатьох підприємств у всьому світі. В результаті за�
гострення негативних чинників у зовнішньому та
внутрішньому середовищі, Україна, як і багато інших
держав, зазнала найбільш сильного негативного
впливу в області фінансової та соціально�економіч�
ної діяльності. Проблеми національної економіки,
серед яких помітний спад індексів ринку цінних па�
перів, курсу національної валюти, почастішання ма�
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FORMATION OF CRISIS MANAGEMENT IN THE MODERN BUSINESS ENVIRONMENT

У статті розглянуто основні проблеми формування системи антикризового управління підприємством

у сучасних умовах господарювання. Проаналізовано позитивні та негативні аспекти мeтодик аналізу
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сових вилучень депозитів та неповернення кредит�
них коштів, спричинили розвиток кризових явищ ве�
ликої кількості підприємств та організацій. За таких
умов значну актуальності набуває вивчення антикри�
зового управління з теоретичної та практичної точ�
ки зору.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам антикризового менеджменту присвяти�

ли свої доробки такі науковці: Василенко В., Киричен�
ко В., Коротков Е., Лігоненко Л., Мітрофф І., Паттер�
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сон Б., Покритан П., Терещенко О., Чернявський А.,
Хамфріс К. та багато інших. Зважаючи на значний до�
робок вчених у галузі антикризового управління
підприємством та аналізу і прогнозування банкрутству
підприємства виникаю необхідність досліджувати ці
питання для розвитку конкретних підприємств з ураху�
ванням нестабільного зовнішнього середовища.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є обгрунтування пропозицій щодо

формування системи антикризового управління
підприємством у сучасних умовах господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За проведеним аналізом наукових праць, які присвя�

чені антикризовому управлінню, можна зробити вис�
новок, що певного сталого тлумачення антикризового
управління немає. На думку відомих вітчизняних нау�
ковців П. Покритана [1] та О. Терещенка [2], антикри�
зовий менеджмент можна прирівнювати до арбітраж�
ного, і з метою виконання заходів в межах цього менед�
жменту обираються уповноважені арбітражні керівни�
ки.

Формування системи антикризового управління
підприємством, до якої входить як рання діагности�
ка, так і мінімізація впливу кризових явищ, надасть
можливість підприємству уникати кризових ситуацій
на ранніх етапах їх виникнення, так само, як і
збільшувати результативність своєї господарської
діяльності.

Система антикризового управління підприємством
передбачає наявність наступних підсистем:

— підсистему аналізу фінансової діяльності під�
приємства;

— підсистему аналізу та обрання оптимальної ме�
тодики для проведення процедури діагностики кризо�
вого або передкризового стану підприємства;

— підсистему ранньої діагностики банкрутства
підприємства;

— підсистему аналізу проведених розрахунків та
розробки рекомендацій щодо стабілізації фінансового
стану підприємства та попередження процедури банк�
рутства з урахуванням здатності підприємства викори�
стовувати свій внутрішній потенціал.

Формування кожної із перелічених підсистем потре�
бує науково�методичного обгрунтування та розробки

алгоритмів проведення розрахунків. Доцільно прове�
дення розрахунків здійснювати за допомогою спеціаль�
ного розробленого програмного забезпечення.

Підсистема аналізу фінансової діяльності підприє�
мства формується за рахунок систематизації вже відо�
мих методик оцінки фінансового стану підприємства [3]
та адаптується до умов конкретного підприємства.

Підсистему аналізу та обрання оптимальної мето�
дики для проведення процедури діагностики кризового
або передкризового стану підприємства доцільно фор�
мування з урахуванням виду діяльності підприємства.
Застосування вітчизняних та закордонних методик ана�
лізу фінансового стану підприємства та оцінювання
ймовірності банкрутства потребує проведення поперед�
нього аналізу (табл. 1). У результаті порівняння різно�
манітних методик можна зробити висновки про супе�
речність їх одна одній, і в силу цього, що при викорис�
танні різних методик, в розрахунках можна одержати
зовсім протилежні результати відносно можливості
банкрутства підприємства.

Підсистему ранньої діагностики банкрутства під�
приємства доцільно було б скласти із обраної саме для
конкретного підприємства методики оцінки ймовірності
настання банкрутства.

Підсистему розробки рекомендацій щодо стабілі�
зації фінансового стану підприємства та попередження
процедури банкрутства доцільно формувати у вигляді
підсистеми стандартних рішень та підсистеми нестан�
дартних рішень. Такий поділ дозволить апарату управ�
ління прискорити прийняття управлінських рішень та
підняти їх ефективність. Результати розрахунків з ана�
лізу фінансового стану підприємства та аналізу ймовір�
ності банкрутства забезпечує базу для формування
ефективних антикризових заходів для конкретного
підприємства. В якості антикризових заходів можна
рекомендувати наступні: економію всіх видів ресурсів
та скорочення витрат, мобілізацію капіталу для підтрим�
ки виробничих, науково�дослідних, маркетингових та
інших заходів, максимальне зростання ефективності
господарської діяльності.

В управлінні підприємством, а особливо у антикри�
зовому управлінні завжди існує ризик, адже соціально�
економічна система розвивається циклічно, динамічно
змінюється зовнішнє середовище, співвідношення керо�
ваних і некерованих процесів. Саме тому, можна виді�
лити певні як зовнішні, так і внутрішні фактори, які ви�

Таблиця 1. Позитивні та негативні аспекти мeтодик  аналізу фінансового стану

Методика аналізу Позитивні аспекти Негативні аспекти 
Методика, затверджена Наказом 
Агентства з питань попередження 
банкрутства підприємств і 
організацій України [3] 

Повний розрахунок 
показників фінансового стану 
підприємства 

Немає необхідності розраховувати коефіцієнт автономії і 
коефіцієнт фінансової стабільності одночасно, тому що при 
задоволенні першої нерівності автоматично зважується і друге 

Модель Терещенка [2] Методика складання на базі 
дослідження українських 
підприємств 

Нормативні значення дискримінантні моделі диференційовані 
за видами діяльності 

Модель Альтмана [4] Інтегрує показники різних 
аспектів діяльності 
підприємства 

Розходження в обліку окремих показників, що визначається 
впливом інфляції на їхнє формування, невідповідністю 
балансової і ринкової вартості окремих активів і інших 
об'єктивних причин, що визначають необхідність корегування 
коефіцієнтів значимості показників, приведених у моделі 
Альтмана, і обліку ряду інших показників оцінки кризового 
розвитку підприємства 

Модель Бівера [5] Інтегрує показники різних 
аспектів діяльності 
підприємства 

Велика питома вага в засобах підприємства належить 
довгостроковим кредитам. Для українських підприємств це не є 
характерним, тому що банки видають короткострокові кредити, 
або тільки під забезпечення власними засобами 

Модель Пратта [5] Детальний аналіз  Дуже громіздка і незручна у використанні. Крім того, вона 
містить тільки фінансові показники, що дають оцінку факту 
банкрутства підприємства чи його неплатоспроможності 

Метод розрахунку забезпечення 
запасів та витрат власними 
коштами [5] 

Визначається забезпечення 
власними обіговими коштами 

Можна зробити висновок лише про надлишок чи недолік 
запасів і витрат, що є тільки однією з ознак неспроможності 
підприємства 

Модель Спрінгейта і універсальна 
дискримінантна функція [5] 

Інтегрують показники різних 
аспектів діяльності 
підприємства 

Не враховують (як, утім, і вищезгадані моделі) галузевих 
особливостей розвитку підприємств 
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значають доцільність формування системи антикризо�
вого управління для конкретного підприємства.

До зовнішніх чинників впливу на процес формуван�
ня антикризової системи управління можна віднести
такі: поширення глобалізаційних процесів у світовій еко�
номіці і, як наслідок, підвищення рівня глобалізації Ук�
раїни, перерозподіл та спад кон'юнктури в економіці в
цілому; значний рівень інфляції; неефективна система
державного регулювання суспільного виробництва; не�
стабільність законодавства; нестабільність фінансово�
го, фондового і валютного ринків; посилення конку�
ренції в галузях та криза окремих галузей. Зовнішнє
середовище характеризується як сукупність пере�
мінних, які перебувають за межами і не є сферою без�
посереднього впливу з боку менеджменту, тому для
підсилення ефективності антикризового менеджменту
на підприємстві для конкретного підприємства на пер�
ше місце висувається проблема гнучкості, адаптованості
до постійних змін зовнішнього середовища.

Внутрішні чинники пов'язані із неефективним менед�
жментом керівництва, низьким рівнем кваліфікації пра�
цівників та нездатності керівництва вчасно реагувати на
зміни зовнішнього середовища. Внутрішні чинники є
підконтрольними апарату управління підприємством,
тому можуть бути повністю змінені. Ефективність анти�
кризового управління визначається, у першу чергу,
людським фактором. Усвідомлена діяльність людини доз�
воляє шукати і знаходити шляхи виходу з критичних си�
туацій, концентрувати зусилля на вирішенні найбільш
складних проблем, використовувати накопичений досвід
як світовий, так і вітчизняних підприємств подолання
криз, пристосовуватися до ситуацій. Підприємство — це
насамперед соціальна система, ефективність якої зале�
жить від головної її ресурсу — людини. Завдання менед�
жерів організувати ефективну спільну роботу, у процесі
якої кожна людина здатна розкрити свій потенціал у мак�
симальному ступені. Ефективність антикризового управ�
ління визначається і знанням циклічного характеру роз�
витку соціально�економічних систем. Це дозволяє перед�
бачати кризові ситуації, вчасно готуватися до них. Іноді
криза є поштовхом до інновацій. Тому для антикризово�
го управління дуже важливим є своєчасне вирішення про�
блем. Інакше кажучи, треба вчасно прийняти рішення і
правильно розрахувати час його виконання. Адже в кри�
зових ситуаціях не розв'язані вчасно або довго розв'язу�
вані проблеми тільки погіршують становище фірми. Ан�
тикризове управління повинно бути спрямоване на стаб�
ілізацію хитливих ситуацій, підвищення керованості, тоб�
то адекватної реакції об'єкту управління на управлінські
рішення.

ВИСНОВКИ
Ключовими аспектами формування системи анти�

кризового управління на підприємстві є наступні: вибір
методики оцінки фінансового стану підприємства; вибір
методики оцінки ймовірності банкрутства підприємства;
проведення розрахунків за обраними методиками;
аналіз результатів проведених розрахунків та обрання
подальших дій — розробки заходів запобігання банк�
рутству підприємства та покращення його фінансового
стану за рахунок повного використання потенціалу
підприємства. При розробці системи антикризового
управління підприємством потрібно враховувати те, що
найбільш цінним для підприємства є людський капітал.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Серед важелів розвитку національної економіки ва�

гоме місце посідають інвестиційні, оскільки недостатнє
інвестування веде до втрати її конкурентоспромож�
ності, занепаду основних фондів, спаду виробництва та
збільшення собівартості продукції. Потреба у зниженні
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CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF INVESTMENT STRATEGIES IMPROVEMENT OF THE NATIONAL
ECONOMY AND IMPLEMENTATION MECHANISMS

Розглянуто змістовне навантаження терміну "інвестиційна стратегія". Обгрунтовано вимоги до роз=

робки інвестиційних стратегій на різних економічних рівнях та механізмів їх реалізації. Розкрито сутність

інвестиційного клімату у контексті зовнішнього середовища виконання інвестиційних програм, визна=

чено фактори, які його визначають. Надано критичну оцінку інвестиційного клімату в Україні з позицій

податкової складової та привабливості для іноземного інвестора. Запропоновано принципи ефективно=

го здійснення інвестицій за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів. Сформульовано основну

ідеєю теорії стратегічного інвестиційного планування, формалізовано елементи бюджетних інвестицій=

них програм і застосування результативних показників, а також призначення інвестиційних стратегій в

рамках програмно=цільового методу. Охарактеризовано зміст інформаційно=методичного забезпечення

моніторингу реалізації проектів в інвестиційному періоді. В основу концептуальних засад удосконален=

ня інвестиційних стратегій розвитку економіки України та механізмів їх реалізації запропоновано по=

класти синтез програмних інвестиційних стратегій макро= і мезорівнів, корпорацій реального і фінансо=

вого секторів національної економіки.

The meaningful workload term "investment strategy" are considered. The requirements for developing

investment strategies at different economic levels and implementation mechanisms are grounded. The essence

of the investment climate in the context of environmental implementation of investment programs, the factors

that determine it are revealed. The critical assessment of the investment climate in Ukraine from the standpoint

tax component and attractiveness for foreign investors is given. The principles of effective investment by the

state and local budgets are offered. The basic idea of the theory of strategic investment planning, budget items

formalized investment programs and the use of performance indicators, and appointment of investment strategies

within the program=target method are formalized. The content of information and methodological support

monitoring of projects in the investment period is characterized. The basis of the conceptual bases of improvement

of investment strategies of economic development of Ukraine and implementation mechanisms proposed putting

synthesis software investment strategies macro= and meso= level, corporate real and financial sectors of the

national economy.

Ключові слова: національна економіка, розвиток, концептуальні засади, інвестиційні стратегії, механі�
зми, удосконалення, реалізація.

Key words: national economy, development, conceptual foundations, investment strategies, mechanisms,
improvement, implementation.

рівня економічних, соціальних та екологічних загроз
національній безпеці вимагає забезпечення випереджа�
ючого зростання інвестицій в реальний сектор еконо�
міки порівняно з темпами зростання валового внутріш�
нього продукту. Це неможливо без удосконалення ме�
ханізмів державного регулювання розвитку інвестицій�
ного потенціалу національної економіки та розробки
інвестиційних стратегій.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Проблеми інвестиційного розвитку національної
економіки знаходяться в центрі уваги багатьох вчених.
Зокрема Глущевський В.В. [1, c. 19] досліджує метод
економіко�математичного моделювання в процесі фор�
мування ефективної інвестиційної політики, спрямова�
ної на: скомплексне використання природно�сировин�
них ресурсів; довгострокове підтримання належного
рівня продуктивності праці, максимальний рівень утил�
ізації відходів та нейтралізацію негативного впливу на
довкілля тощо. Норд Г.Л., Кравченко Т.В. [2, c. 63] роз�
глядають концептуальні аспекти розробки моделі стра�
тегічного управління оборотним капіталом як інстру�
менту покращення інвестиційної привабливості підприє�
мства. Янов В.В. [3] рекомендує до використання Дер�
жавному агентству з інвестицій та управління національ�
ними проектами України для реалізації Державної
цільової економічної програми розвитку інвестиційної
діяльності комп'ютерну програму Project Expert, яка є
стандартним інструментом для розробки бізнес�планів,
вибору та моніторингу інвестиційних проектів.

У багатьох працях акцент робиться на використанні
програмно�цільового методу для реалізації галузевих
інвестиційних програм. Антипенко Є.Ю., Доненко В.І.,
Поколенко В.О., Чуприна Ю.А., Приходько Д.О. акцен�
тують увагу на тому, що при розрахунку економічної
ефективності або обгрунтуванні доцільності реалізації
проектів та програм будівельного комплексу слід вра�
ховувати наявність лагу капітальних вкладень на кож�
ному з етапів життєвого циклу реалізації проектів, що
розглядаються [4, c. 8].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є обгрунтування концептуальних за�
сад удосконалення інвестиційних стратегій розвитку на�
ціональної економіки та механізмів їх реалізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Узагальнюючи та систематизуючи існуючі сучасні

підходи, можна виокремити два основних підходи до
визначення інвестиційної стратегії: перший — це уза�
гальнений план розподілу інвестицій між різними кла�
сами активів (акції різних типів, облігації різних класів,
нерухомість, золото тощо), в результаті чого формуєть�
ся інвестиційний портфель; другий — це цілісний план
управлінських дій, набір правил та процедур вибору
інвестиційного портфеля, модель поведінки інвестора
на ринку [5, c. 7].

До параметрів інвестиційного клімату на макрорівні
відносять характеристики політичного та економічно�
го становища країни та соціального клімату — держав�
ну політику щодо інвестицій, традиції дотримання
міжнародних угод, участь у системі міжнародних дого�
ворів, сталість державних інституцій та спадковість полі�
тичної влади, прагматичність економічної політики дер�
жави, ефективність роботи державного апарату тощо
[6, c. 152]. Особливе значення мають характеристики,
які впливають на рівень невизначеності інвестиційної
діяльності: сталість і несуперечливість умов господарсь�
кої діяльності (правової бази), стабільність економіч�
ного розвитку країни в сукупності його параметрів, то�
лерантність соціальної складової економіки щодо інве�
стицій, приватної власності тощо.

Сьогодні для України важливо враховувати існуючі
геополітичні інтереси провідних країн світу та їх угру�
повань, суперечності при обгрунтуванні власної зовніш�

ньоекономічної стратегії, укладанні відповідних між�
державних договорів, у тому числі інвестиційних угод
та угод про взаємний захист інвестицій.

Першочергові завдання державної інвестиційної
політики полягають в тому, аби створити сприятливі
умови для запровадження інвестиційно�інноваційної
моделі розвитку національної економіки, у тому числі
шляхом стимулювання внутрішніх інвесторів та залучен�
ня закордонних інвестицій через реалізацію інвести�
ційних проектів разом із міжнародними фінансовими
організаціями, а також приватними інвесторами інших
країн. Для цього потрібно: мобілізувати позабюджетні
джерела інвестиційного фінансування, за рахунок яких
в розвинених країнах забезпечується основна частина
капіталовкладень в економіку; удосконалити бюджет�
ну інвестиційну політику; розробити державну страте�
гію розвитку інвестиційного потенціалу регіонів Украї�
ни та галузей національної економіки.

Інвестиційна стратегія розвитку національної еко�
номіки повинна передбачати: забезпечення макроеко�
номічних умов, сприятливих для ведення підприємниць�
кої діяльності в економічному просторі України, отри�
мання прийнятної норми прибутку, стимулів утворен�
ня та нагромадження фінансових ресурсів у країні; спря�
мування ресурсів кредитно�фінансової сфери на здійс�
нення інвестицій в реальний сектор економіки, узгод�
ження грошово�кредитної та бюджетно�податкової
політики із завданнями інвестиційної стратегії; збіль�
шення фінансових ресурсів населення, національних
підприємств і держави та їхнього спрямування на здійс�
нення інвестицій до реального сектора економіки; впро�
вадження режиму найжорсткішої економії бюджетних
коштів, підвищення їхньої ролі як макроекономічного
регулятора і складової інвестиційного потенціалу; ство�
рення сприятливих умов для залучення іноземних інве�
стицій та їхнього використання для здійснення наміче�
них структурних зрушень, підвищення здатності націо�
нальної економіки до сприйняття цих інвестицій; при�
тягнення у відкриту економіку капіталу, що ухиляється
від оподаткування і вивезений за кордон, перекриття
каналів нелегального відпливу грошей за кордон; віднов�
лення та розвиток мотивації суб'єктів господарювання
та населення до інвестування, спрямування інвестицій
до реального сектора економіки, на здійснення пози�
тивних структурних зрушень.

Вимоги до розробки інвестиційної стратегії розвит�
ку національної економіки:

визначення активних заходів із сприяння формуван�
ню основних джерел інвестицій: кошти державного та
місцевих бюджетів; власні кошти підприємств та орга�
нізацій; ресурси фінансово�кредитної сфери; кошти іно�
земних інвесторів; кошти інвестиційних фондів; кошти
населення;

розробка заходів із забезпечення достатнього на�
повнення державного бюджету, гармонізації його ви�
тратної частини, підвищення ефективності використан�
ня державних інвестицій;

сприяння зростанню обсягів виробництва націо�
нальних товаровиробників, зниженню рівня витрат ви�
робництва та підвищенню його ефективності, орієнта�
ція на активізацію процесів капіталотворення на
підприємствах;

пріоритетність забезпечення завдань інвестиційної
й структурної політики при здійсненні заходів моне�
тарної, валютної та фінансово�кредитної політики,
орієнтація на утворення стимулів до спрямування аку�
мульованих ресурсів на інвестиції в реальний сектор
економіки з урахуванням визначених структурних
орієнтирів;

забезпечення для іноземних інвесторів сприятливих
умов для діяльності в економічному просторі України
нарівні з українськими інвесторами;

орієнтація на надання виважених преференцій дов�
гостроковим інвестиційним проектам, які розраховані
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на подальше реінвестування частини одержаного при�
бутку і спрямовані у сфери економіки, визначені як пріо�
ритетні;

підвищення рівня доходів населення та орієнтація
на збільшення схильності до заощадження та акумуляції
тимчасово вільних грошових ресурсів населення на по�
треби інвестування.

Основною ідеєю теорії стратегічного інвестиційно�
го планування є постійний розвиток і вдосконалення
системи управління національною економікою, підви�
щення її конкурентоспроможності шляхом оптималь�
ного використання ресурсів, що, у свою чергу, забезпе�
чує економічну ефективність інвестиційного процесу [7,
c. 99].

Значний вплив на інвестиційний клімат в країні має
податкова система. Наприкінці 2016 року внесено зміни
до Податкового кодексу України [8] щодо покращен�
ня інвестиційного клімату в Україні, які передбачають,
зокрема, запровадження Реєстру заяв про повернен�
ня суми бюджетного відшкодування податку на дода�
ну вартість, що дасть змогу в автоматичному режимі
перераховувати кошти, які підлягають відшкодуванню
з державного бюджету, і Єдиного реєстру податкових
консультацій, що мінімізує кількість податкових спорів
шляхом якісного роз'яснення законодавства, а також
ліквідацію податкової міліції та утворення нового орга�
ну з питань боротьби з фінансовими злочинами. Разом
із тим потреба у подальших ефективних заходах для
усунення системних недоліків у податковій системі є
актуальною.

Факторами, що знижують привабливість національ�
ної економіки для іноземного інвестора, є: велика
кількість перешкод під час інвестування та виведення
коштів, включаючи необхідність використання нерези�
дентом�інвестором локальної депозитарної установи та
розрахункової інфраструктури для інвестицій в об�
лігації внутрішньої державної позики; жорсткі прави�
ла встановлення особи покупців KYC (know your client),
що вимагають від українського контрагента фізичної
ідентифікації нерезидента, та бюрократичні процедури.
Для виправлення ситуації на краще доцільно забезпе�
чити відкриття провідним європейським депозитарієм
рахунка в депозитарії Національного банку для
здійснення розрахунків та спрощення інвестування іно�
земними інвесторами в облігації внутрішньої держав�
ної позики, номіновані в національній валюті.

Підвищенню ефективності загальнонаціональних
інвестиційних стратегій сприятиме удосконалення ре�
гіональної інвестиційної політики. Необхідною умовою
виконання даного завдання є посилення інституційної
спроможності органів місцевого самоврядування та
підвищення рівня кваліфікації службовців місцевого
самоврядування з питань середньо� та довгостроково�
го планування, аналізу фіскальної політики, підготов�
ки інвестиційних проектів, бюджетних програм із по�
дальшим здійсненням аналізу їх виконання.

Здійснення нових державних інвестицій передбачає
дотримання вимог Закону України "Про державну до�
помогу суб'єктам господарювання", формою якої є збі�
льшення державної частки в статутному капіталі суб'єк�
тів господарювання або збільшення вартості державної
частки на умовах, неприйнятних для приватних інвес�
торів [9].

У рамках обгрунтованих інвестиційних стратегій
розробляють бюджетні інвестиційні програми, складо�
вими елементами яких є:

 мета бюджетної програми — основні цілі, яких не�
обхідно досягти у результаті реалізації інвестиційного
проекту;

завдання бюджетної програми — конкретні цілі,
яких необхідно досягти у результаті реалізації інвести�
ційного проекту протягом відповідного бюджетного
періоду і оцінити які можна за допомогою результатив�
них показників;

 напрями діяльності — конкретні дії, спрямовані на
виконання завдань бюджетної інвестиційної програми,
з визначенням напрямів витрачання бюджетних коштів
головним розпорядником бюджетних коштів у межах
коштів, виділених на цю мету;

 результативні показники — кількісні та якісні по�
казники, які характеризують результати виконання бю�
джетної інвестиційної програми і підтверджуються ста�
тистичною, бухгалтерською та іншою звітністю і які
дають можливість здійснити оцінку використання кош�
тів на виконання бюджетної програми.

Призначенням інвестиційних стратегій в рамках
програмно�цільового методу є:

визначення загальних цілей бюджетної політики в
інвестиційній сфері та забезпечення відкритості у їх
досягненні впродовж багатьох років;

 визначення і дотримання чітких пріоритетів у сфері
державних видатків на реалізацію інвестиційних про�
ектів;

удосконалення розподілу бюджетних коштів, спря�
мованих на досягнення стратегічних інвестиційних пріо�
ритетів, між регіонами і галузями національної еконо�
міки;

підвищення відповідальності головних розпоряд�
ників бюджетних коштів за ефективне та раціональне
фінансування і реалізацію інвестиційних проектів;

 посилення загального бюджетного контролю в
інвестиційній сфері.

Моніторинг реалізації проектів в інвестиційному
періоді проводиться шляхом порівняння фактично
отриманих результатів із запланованими на звітну
дату для своєчасного виявлення можливих відхилень
з метою забезпечення ефективного управління про�
ектом. Для проведення моніторингу реалізації про�
ектів розпорядниками бюджетних коштів подається
до центрального уповноваженого органу з державно�
го планування така звітна інформація: 1) план�графік;
2) звіт з моніторингу; 3) зведена довідка з моніторин�
гу. План�графік містить затверджені в установлено�
му порядку планові обсяги виконання робіт і фінан�
сування по всьому проекту, за його компонентами та
заходами (видами робіт) для кожного компонента.
При цьому обсяги виконання та фінансування на пла�
нований рік узгоджуються з відповідною бюджетною
програмою і мають поквартальний розподіл. Звіт з
моніторингу містить інформацію про фактичні й пла�
нові обсяги виконаних робіт і суми освоєння фінан�
сових коштів за проектом за звітний період. Таким
чином забезпечується звітність розпорядників коштів
не лише за напрямами витрачання коштів, а й за от�
римані результати бюджетної інвестиційної програ�
ми. Це значно підвищує мотивацію розпорядників до
оптимізації фінансування програми за всіма проекта�
ми у межах їх життєвих циклів, а також контроль
якості виконання кожного етапу програми. Щодо
оцінювання ризиків, що виникають у зв'язку з реалі�
зацією інвестиційних програм, їх варто здійснювати
поетапно на основі стадій життєвого циклу проектів,
що входять до складу програми [10, c. 91]. При цьому
враховуються особливості кожного етапу, фази або
стадії проекту, що визначає вибір методів і показників
оцінювання ризику.

Метою розробки інвестиційних стратегії розвитку
національної економіки на основі програмно�цільово�
го методу є встановлення безпосереднього зв'язку між
виділенням бюджетних коштів на реалізацію інвести�
ційних проектів та результатами їх окупності.

Запровадження програмно�цільового методу в інве�
стиційному процесі спрямовано на:

забезпечення прозорості використання бюджетних
коштів;

оцінку діяльності виконавців інвестиційних проектів
щодо досягнення поставлених цілей та виконання зав�
дань;



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 5/201788

упорядкування організації діяльності головного
розпорядника бюджетних коштів щодо формування і
виконання інвестиційного проекту шляхом чіткого роз�
межування відповідальності за реалізацію кожного його
етапу;

 посилення відповідальності головного розпорядни�
ка бюджетних коштів за забезпечення ефективності
реалізації інвестиційного проекту;

 підвищення якості розроблення інвестиційних стра�
тегій розвитку національної економіки та ефективності
розподілу і використання бюджетних коштів.

Середньострокове бюджетне планування є необхі�
дним елементом впровадження програмно�цільового
методу в інвестиційному процесі, який надасть його
учасникам можливість узгодити свої інвестиційні стра�
тегії з наявними бюджетними коштами як у рамках
підготовки проекту бюджету на відповідний рік, так і
на наступні періоди, що сприятиме переходу до форму�
вання довгострокової бюджетної політики.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
В основі концептуальних засад удосконалення інве�

стиційних стратегій розвитку економіки України та ме�
ханізмів їх реалізації лежить синтез програмних ін�
вестиційних стратегій макро� і мезорівнів, корпорацій
реального і фінансового секторів національної еконо�
міки. Це потребує розробки ієрархічно�діалектичного
підходу до узгодження інвестиційних стратегій на різ�
них економічних щаблях, науково�практичних рекомен�
дацій з розвитку форм і методів державно�приватного
партнерства в інвестиційному забезпеченні стратегічно�
го розвитку національної економіки, а також адаптації
міжнародних стандартів оцінки інвестиційних ризиків
та стандартів колективного інвестування до вітчизня�
них умов.

Перспективами подальших досліджень є визначен�
ня рекомендацій із розробки інвестиційних стратегій
інститутів спільного інвестування.
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ВСТУП
Страховий ринок є складовим елементом економі�

ки нашої країни і є відокремленою частиною ринкової
економіки. Сучасний стан ринку страхування вимагає
від страховиків підвищення стандартів роботи через
впровадження інноваційних продуктів. Інноваційний
підхід у вітчизняному страхуванні на сьогодні є безаль�
тернативною умовою виживання страхового бізнесу в
умовах відкритого міжнародного страхового ринку.

Актуальність теми статті обумовлена необхідністю
пошуку та створенням нових підходів для активізації
діяльності страхової компанії на інноваційній основі. У
теперішній час існує ряд проблемних питань, що стосу�
ються діяльності страховика, пов'язаних з активізацією
та впровадженням інноваційних продуктів у своїй діяль�
ності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Використання інноваційних технологій у діяльності

страхових компаній досліджувалися Р.В. Кокшаровим,
О.В. Охріменком, С.В. Завьяловим та іншими науковця�
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ми. Незважаючи на те, що теоретичним основам стра�
хової діяльності присвячено чимало досліджень, але
розвитку страхового бізнесу на інноваційній основі при�
ділено поки недостатньо уваги. Саме інноваційний підхід
дає змогу розширити масштаби і спектр надаваних стра�
хових послуг, підвищити його ефективність і адресність.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є визначення місця інновацій в

страховій діяльності, особливостей інноваційного роз�
витку страхової компанії, та характеристика сучасних
тенденцій інноваційного розвитку страхової діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Страховий бізнес та його розвиток тісно пов'язаний
із рівнем соціально�економічного розвитку країни. В
умовах економічного спаду в Україні, розвиток саме
інноваційного бізнесу є одним із ключових факторів
подолання стагнації та кризових проявів вітчизняної
економіки.
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Незважаючи на це, на сьогодні слід констатувати
відсутність у чинному законодавстві визначення інно�
ваційної діяльності, зокрема і у страхуванні. Поняття
інновації та інноваційної діяльності широко використо�
вуються сучасною наукою.

Залежно від сфери практичної діяльності, в якій ці
поняття вживаються, вони розуміються по�різному. Це
може бути і винахід абсолютно нового, і поліпшення вже
існуючого продукту; інновація може мати відношення
як до сфери інтелектуальної діяльності, так і до матері�
ального виробництва. Крім того, цим поняттям можуть
визначатися інновації в соціально�політичній сфері.

Однак слід зазначити, що численні зусилля, що вжи�
ваються з метою уніфікації використання понять "інно�
вація" та "інноваційна діяльність", на цей час ще не при�
вели до єдиного розуміння їх сутності.

Залежно від об'єкта та предмета дослідження інно�
вації розглядаються з самих різних сторін: як процес,
як система, як зміна, як результат. З цієї причини одні
автори підкреслюють творчу складову інновації, інші —
виробничу, треті — споживчу.

Інновацію можна визначити і як цінність, яка нині, в
цій галузі сприймається суспільством, як нововведення з
покращеними споживчими властивостями, отримане з
меншими витратами, або як нововведення, отримане в ре�
зультаті фундаментальних або прикладних досліджень.

У сучасному суспільстві інновації застосовуються в
багатьох сферах життя: соціальні, промислові, управ�
лінські, організаційні та інші.

При розгляді цієї проблеми важливо мати на увазі і
істотну відмінність між поняттями "продукт�новинка" і
"інноваційний продукт". Повною мірою інноваційним є
той продукт, який базується на суттєвих змінах в його
виробництві і дозволяє споживачу отримати нові спо�
живчі якості, на відміну від продукту�новинки як версії
вже існуючого продукту.

Таким чином, залежно від ступеня інноваційності
того чи іншого продукту можна говорити про декілька
різновидів нововведень. По�перше, це можуть бути
абсолютно нові продукти, обумовлені виникненням по�
треби нового типу, яка раніше не зустрічалася. Як пра�
вило, кількість таких продуктів невелика і виникають
вони досить рідко. Такі інновації прийнято називати "ра�
дикальними інноваціями". По�друге, це можуть бути
продукти, що поєднують в собі найкращі риси кількох
товарів, які отримали найбільшу споживчу при�
хильність. Такі інновації прийнято називати "комбіна�
торними інноваціями". І, по�третє, це можуть бути вдос�
коналені продукти, що раніше використовувалися на
ринку. Їх прийнято називати "модифіковані інновації".

М.П. Денисенко та О.П. Коргун пропонують під
інноваційною страховою послугою розуміти комплекс
системних заходів, спрямованих на гармонізацію всіх
етапів страхового процесу з метою отримання фінан�
сово�економічного і соціально�правового ефекту від
страхування [1, c. 80]. Інноваційна страхова послуга має
більш привабливі споживчі властивості у порівнянні з
іншими, здатна задовольнити раніше неохоплені потре�
би потенційного страхувальника та базується на вико�
ристанні нових технологій.

Інновації в страхуванні відповідно до їх функціо�
нальної спрямованості можуть бути поділені на ко�
мерційні, технічні, фінансові, організаційні та соціальні
зміни в суспільстві і державі, які обумовлюють створен�
ня нового страхового продукту.

Страхові інновації полягають у наявності таких
аспектів удосконалення, як поліпшення якості спожив�
чих характеристик корисності; науково�технологічна
новизна; керованість; ризикостійкість; економічність;
ефективність; соціально�економічна значимість; вироб�
нича реалізація; комерційна застосовність [2, с. 21].

Інновації у страхуванні класифікують за різними
ознаками з урахуванням напрямів діяльності, яку
здійснює страхова компанія: створення страхового то�

вару, супровід страхового продукту, розвиток каналів
збуту послуг страхування, організаційно�управлінська
діяльність страхової організації, взаємодія страхової
фірми з елементами зовнішнього середовища.

Інноваційний процес передбачає поступове форму�
вання конкурентоспроможної страхової послуги, яка за
своїми кількісними та якісними ознаками буде перевер�
шувати свої аналоги. Забезпечення конкурентоспро�
можності страхової послуги залежить від рівня задо�
волення страхувальників отриманим страховим продук�
том.

На сьогоднішній день український ринок страхових
послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших не�
банківських фінансових ринків. Загальна кількість стра�
хових компаній станом на 2016 рік становила 323, у тому
числі СК "life" — 43 компанії, СК "non� life" — 280 компа�
нії, у 2015 році — 368 компаній, у тому числі СК "life" —
50 компаній, СК "non�life" — 318 компаній [3]. Основні
доходи страхові компанії одержують безпосередньо від
діяльності по страхуванню, а також за рахунок вкладен�
ня коштів у надійні й високоліквідні інструменти банків.

Основною тенденцією протягом 2015—2016 рр. є
зниження доходу страхових компаній. За даними Нац�
комфінпослуг, у 2016 р. порівняно з 2015 р. обсяг над�
ходжень збільшився на 2 842,0 млн грн. (17,0%). Збіль�
шення валових страхових премій відбулося майже за
всіма видами страхування. Збільшення відбулося май�
же за всіма видами страхування.

Питома вага чистих страхових премій у валових
страхових преміях за 9 місяців 2016 року становила
78,8%, що на 1,7 в.п. більше в порівнянні з 9 місяцями
2015 року.

Обсяг валових страхових виплат/відшкодування у
порівнянні з 9 місяцями 2015 р. збільшився на 1 596,5
млн грн. (34,2%), обсяг чистих страхових виплат
збільшився на 1 468,4 млн грн. (32,1%). Зростання об�
сягів валових страхових виплат за 9 місяців 2016 р. мало
місце у більшості основних видів страхування.

Рівень валових виплат у порівнянні з аналогічним
періодом 2015 р. збільшився на 3,7 в.п. та становив 25,2%.
Рівень чистих страхових виплат станом на 30.09.2016
становив 30,9%, що більше на 3,6 в.п. у порівнянні з ана�
логічним періодом попереднього року.

Високий рівень валових та чистих страхових виплат
спостерігається з медичного страхування — 52,8% та
53,9%, за видами добровільного особистого страхуван�
ня — 38,6% та 40,2%, з обов'язкового страхування цивіль�
ної відповідальності власників транспортних засобів —
36,8% та 36,9% відповідно.

Операції вихідного перестрахування за 9 місяців 2016
р. збільшилися з 6 726,3 млн грн. до 8 460,6 млн грн. за ра�
хунок збільшення на 283,4 млн грн. перестрахування в се�
редині країни та збільшення на 1 450,9 млн грн. операцій з
перестрахування із страховиками�нерезидентами.

Страхові резерви станом на 30.09.2016 зросли на
12,9% у порівнянні з аналогічною датою 2015 р., при
цьому технічні резерви — на 8,5%, а резерви зі страху�
вання життя — на 20,9%.

У порівнянні з аналогічною датою 2015 року зменши�
лись такі показники, як загальні активи страховиків на 5
211,7 млн грн. (8,6%); активи, визначені ст. 31 Закону Ук�
раїни "Про страхування" для представлення коштів стра�
хових резервів — 3 380,5 млн грн. (9,0%) та обсяг сплаче�
них статутних капіталів — 1 855,8 млн грн. (12,8%) [3].

Учасники страхового ринку були змушені перегля�
нути стратегії розвитку, у тому числі оптимізувати свої
видатки, а в багатьох випадках — скоротити перелік
пропонованих страхових продуктів. Так, певна кількість
страхових компаній відмовились від медичного страху�
вання через його дорожнечу й невелику затребуваність
серед населення України.

С.В. Завьялов відмічає ряд особливостей страхової
діяльності, що негативно впливають на розробку й впро�
вадження інновацій. До них вчений відносить неефек�
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тивний менеджмент, обмеженість механізму інвестуван�
ня страхових резервів, відсутність прозорості з погля�
ду обліку й звітності, стимулювання інноваційної актив�
ності колективів страхової компанії, недолік кваліфіко�
ваних кадрів інноваційної сфери й відсутність довго�
строкового стратегічного планування інноваційної
діяльності в страхових компаніях, слабка розвиненість
інфраструктури страхового ринку [4, c. 11].

Слід визнати, що інновації у страховій сфері повинні
бути спрямовані на підвищення цінності страхових по�
слуг, отримання якісно нових послуг, більш повну
відповідність страхового продукту потребам страху�
вальника, скорочення строків надання послуги, знижен�
ня загальних затрат на її отримання, підвищення при�
бутковості страхових організацій, розширення масш�
табів та спектру їх підприємницької діяльності тощо.

Водночас впровадження інноваційних продуктів є
однією з найризикованіших сфер підприємницької
діяльності. Високі ризики викликані невизначеністю
чинників, здатних вплинути на результати цієї діяль�
ності. При цьому невизначеність є не тільки негативною,
але і позитивною. Така альтернатива обумовлює висо�
ку привабливість інноваційної діяльності насамперед
для тих страхових компаній, які готові і мають мож�
ливість ризикувати [5, с. 3].

Окремо хотілося б відзначити недостатню конку�
рентоспроможність більшості українських страхових
компаній. Розміри порівняно невеликих страхових ком�
паній не дозволяють їм на рівних боротися з "гранда�
ми" страхового бізнесу, вкладаючи значні кошти в ри�
зиковані інновації. Таким чином, самостійно розробля�
ти нові інноваційні продукти можуть дозволити собі
тільки великі компанії, але вони в цьому теж не зацікав�
лені, тому що і так є успішними. Тому варто визнати,
що потреба в інноваційній діяльності в страхуванні сьо�
годні недостатньо активно виражена. Деякий виняток
становлять страхові компанії, які є дочірніми компа�
ніями іноземних інвесторів.

У тому, що український страховий ринок є інновац�
ійно відсталим, порівняно із аналогічними ринками за�
хідних країн, можна знайти і деякі переваги. Так, вико�
ристовувати передовий досвід багато в чому простіше і
ефективніше — це дозволяє уникнути власних помилок.
Однак використовувати закордонні страхові продукти
можна лише з урахуванням рівня економічного розвит�
ку нашої країни і страхової культури. В умовах відсут�
ності розвиненої страхової культури в Україні і не�
сприйняття відношення до страхування проти здорово�
го економічного глузду, а також беручи до уваги неви�
сокий рівень життя основної частини населення краї�
ни, складно впроваджувати навіть ті продукти, які ши�
роко використовуються за кордоном. Наприклад, в
Європі користується популярністю такий страховий
продукт, як страхування фінансових ризиків, що вини�
кають у зв'язку із необхідністю звернення страхуваль�
ника за юридичною допомогою (із будь�яких потенцій�
них питань, включаючи представництво в суді).

Саме тому найважливішою передумовою створен�
ня нового страхового продукту є, в кінцевому рахунку,
потреба страхувальника в його існуванні. Без зміни су�
спільних потреб важко розраховувати на затребуваність
нових страхових продуктів. Зміна потреб суспільства
може бути спричинена серйозними змінами в сфері соці�
ально�економічних і політичних відносин, що здатне в
значній мірі як прискорити, так і загальмувати розви�
ток страхового ринку.

Ключова роль у вирішенні цього завдання належить
страховому менеджменту, який повинен превентивно
систематизувати і узагальнювати передовий досвід
вітчизняної і зарубіжної практики управління страхо�
вою справою. Загострення конкурентної боротьби на
вітчизняному страховому ринку об'єктивно висуває зав�
дання вдосконалення організації та ефективності робо�
ти страхової компанії.

У силу специфіки страхових послуг, практично не�
можливо уявити на ринку щось абсолютно нове. Проте
продукти, пропоновані страховиками на ринку, пост�
ійно змінюються, з'являються нові послуги, канали про�
дажів, способи залучення споживача. Інноваціями на
страховому ринку сьогодні називають створення нових
продуктів, способів і каналів продажів, нові маркетин�
гові рішення, а також вдосконалення бізнес�процесів.

Це можуть бути як глибокі зміни, які безпосеред�
ньо впливають на діяльність компанії, її місце на ринку
і т.п., так і поверхневі, що зачіпають властивості певно�
го продукту або виду продажів, як відповідь на незначні
коливання попиту [6].

У нинішніх умовах найбільш актуальними є інно�
вації, які спрямовані на розвиток нових каналів збуту.
Щоб збільшити обсяги продажів страхового продукту
на етапі його виведення на ринок, варто сформувати нові
методи збуту продукту.

Необхідним є також впровадження інновацій, пов'я�
заних з новітніми інформаційними технологіями для за�
безпечення високої якості надання страхових послуг. При�
кладом таких інновацій є CRM�технологія супроводу
клієнтів, під якою розуміється сукупність методів управ�
ління процесами комплексного обслуговування клієнтів.

Один з таких перспективних методів — організація
продажів через Інтернет. Оскільки мережа Інтернет роз�
вивається активними темпами, страховим організаціям
варто звернути увагу на розвиток і своєчасне вдоскона�
лення своїх електронних веб�сайтів. Усе поширенішим
стає укладення договорів страхування в електронній
формі. Крім того, в електронній формі можуть створю�
ватися документи, необхідні як для укладення договору
страхування, так і для отримання страхової виплати. Це
революційне нововведення, яке дозволяє вести страхо�
вий документообіг відповідно до традицій ділового обо�
роту більш розвинених країн. Модель direct�страхуван�
ня — це безпосередня взаємодія з клієнтами. Формати
цієї взаємодії можуть бути різними: проникнення в соц�
іальну мережу, онлайн�консультування або чат на сайті
компанії, введення уповноважених страхових посеред�
ників�брокерів, через представників страховика та ін.

Крім збільшення обсягів продажів, на зростання
прибутку страховика, який активно використовує Інтер�
нет, безпосередньо впливає скорочення витрат на веден�
ня діяльності (відсутність виплат винагород страховим
посередникам), що досягається за допомогою інтернет�
продажів.

Важливе значення має впровадження інновацій, по�
в'язаних з взаємодією страхової компанії із зовнішнім
середовищем. Показовим прикладом такої взаємодії є
створення альянсів з іншими ринковими гравцями, зок�
рема з банками. Інтеграція страхового бізнесу з компа�
ніями суміжних галузей стає найбільш прогресивним
напрямком інноваційного розвитку. Це дозволяє уріз�
номанітнити канали збуту страхових послуг, що дося�
гається через організацію продажів страхових продуктів
представництвами банку — учасника альянсу.

Сьогодні в страхуванні спостерігається досить ви�
сока інноваційна активність. При цьому слід розрізня�
ти внутрішні локальні інновації, що вводяться окремим
страховиком у рамках власної продуктової лінійки ("для
компанії"), а також інновації, що вперше вводяться на
ринок ("для ринку").

Одним із цікавих нововведень на ринку страхових
продуктів можна назвати аналоги західних інвестицій�
но�страхових продуктів. Одна за одною провідні ком�
панії представили продукти страхування життя з інвес�
тиційною складовою, прибутковість яких може бути
прив'язана до біржового індексу, вартості нафти або
золота. Такі продукти, надають стандартне страхове
забезпечення та дозволяють також в разі зростання
фондового або товарного ринку отримати значний
дохід. При падінні фондового ринку вони гарантують
100% повернення вкладених коштів.
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Цікавою технологічною новинкою, яку корисно
впроваджувати у страхових компаніях, є використання
міні�терміналу. Міні�термінал — це пристрій для зчиту�
вання платіжних карток, який можна підключити до
смартфону або планшета на базі Apple iOS чи Android,
а також до персонального комп'ютера. В Україні, на�
приклад, можливість приймати оплату за платіжними
картками Visa або MasterCard за допомогою безкоштов�
ного міні�термінала пропонує ПриватБанк. Міні�термі�
нал працює, як звичайний POS�термінал. Але при цьо�
му страховий агент отримує змогу приймати платежі від
клієнтів там, де зручно, а не тільки у фіксованій точці
продажу. Під час переказу гроші потрапляють на банк�
івський рахунок страхової компанії.

Використовуючи можливості Інтернет�ресурсів
можна суттєво покращувати якість обслуговування
клієнтів. Так, наприклад, використання Skype надає
клієнтам можливість безоплатних дзвінків у страхову
компанію із будь�якої точки світу.

Деякими страховими компаніями були розроблені
мобільні додатки для смартфонів. Функції програми
дозволяють знайти найближчий офіс компанії, дізнати�
ся послідовність дій при настанні страхового випадку,
заявити про нього або зв'язатися з лікарем страхової
компанії для отримання консультації, отримати перелік
необхідних документів для виплати відшкодування, а
також викликати агента для оформлення страхового
поліса і багато іншого.

Якщо говорити про довгострокові тенденції в інно�
ваційній діяльності на страховому ринку, то в першу
чергу треба виділити такі напрями:

— розширення використання IT і мобільних при�
строїв (планшетів, смартфонів і т.п.), як в бізнес�проце�
сах компанії її співробітниками для зв'язку між собою і
з офісом, так і для підтримки комунікацій з клієнтами;

— повне використання внутрішньої і зовнішньої ста�
тистичної інформації, збільшення обсягу доступної
інформації про клієнтів, пошук нових джерел інформа�
ції про споживачів (наприклад, у соціальних мережах);

— інновації в сфері клієнтського обслуговування,
"багатоканальна" взаємодія з клієнтом, винагорода клі�
єнта за лояльність;

— скорочення часу "відгуку" компанії на клієнтські
запити, надання швидкого і якісного обслуговування —
що, в свою чергу, вимагає істотних вкладень у IT і мо�
дернізацію бізнес�процесів у страховій компанії.

ВИСНОВКИ
Таким чином, Україна має можливість врахувати

помилки розвинених економічних країн у сфері надан�
ня страхових послуг та вибрати з накопиченого світо�
вого досвіду те, що в більшій мірі відповідає нашому
рівню соціально�економічного розвитку і вітчизняному
менталітету. Однак безсумнівним викликом для здійс�
нення страхової діяльності в умовах відкритих ринків є
необхідність впровадження інноваційних технологій та
рішень на всіх етапах здійснення страхової діяльності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стабільність банківської системи є одним із ключо�

вих факторів стабільності всієї економічної та соціаль�
ної системи країни. Через специфіку банківської діяль�
ності, банк як установа, наражається на багато ризиків,
управління якими є запорукою не лише ефективної
діяльності, але й стійкості до негараздів різного роду.

Одним із методів управління як окремими ризика�
ми банку, так і сукупним ризиком банку є резервуван�
ня. Формування та використання резервів в бухгалтерсь�
кому обліку створює захист від ризиків через відобра�
ження можливого або вже зазнаного рівня останніх у
вартості активів. Тому економічний аналіз резервів є
необхідною складовою аналізу банківської діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Аналізу банківської діяльності присвячено чимала

кількість посібників, підручників та статей у науковій
періодиці, авторство яких належить відомим вітчизня�
ним та зарубіжним науковцям, зокрема А.М. Гераси�
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Методика стану резервів розглядалася як один із напрямів оцінки впливу ризиків на якість відповідних

активів. Аналіз використання та руху резервів розглядається не лише як напрям оцінки якості активів,

але й як напрям впливу резервів на прибутки банку. В статті досліджено зовнішні нормативні умови для

аналізу достатності резервів та внутрішні умови повноти формування резервів. Враховуючи особливості

класифікації резервів, автором запропоновано показники для удосконалення та поглиблення аналізу

сукупного впливу резервів на активи та прибутки банку.

The author deals with analysis of state, dynamics and use of reserves formed in accounting. These types of

analysis are carried out in the context of individual groups of reserves, including loss allowance, revaluation

reserves and general reserves and funds of the bank. The method of reserves' state is considered as one of the

areas of assessment of risk impact on the quality of related assets. The analysis of the use and change of reserves

is seen not only as the direction of assessing the quality of the assets, but also as the direction of reserves' impact

on profit of the bank. In the article the external regulatory conditions for analysis of the reserves' adequacy and

internal conditions of completeness provisioning are examined. Considering the classification of reserves, the

author proposed indicators for improving and deepening the analysis of the overall impact of reserves on the

assets and earnings of the bank.
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мовичу, І.М. Парасій�Вергуненко, В.М. Кочетковій,
Л.О. Примостці [2; 7; 8].

Тут частково аналізуються резерви очікуваних або
зазнаних збитків за кредитами та цінними паперами.
Але, тут ці резерви є ключовим елементом при оцінці
якості, а деяких випадках ще ефективності кредитної
діяльності банку. В аналізі капіталу інколи розглядають
окремо резервний капітал, який частково збігається із
загальними резервами. Але, як правило, вчені обмежу�
ються аналізом динаміки резервного капіталу.

Сукупні резерви для цілей аналізу розглядаються в
основному в дисертаціях вітчизняних дослідників та
дослідників ближнього зарубіжжя, зокрема Белозерце�
вої І.Б. [3], Дячек С.М. [4], Ісаєнко О.М. [6], Романо�
вої С.В. [10], Русієвої І.Б. [11].

Особливістю аналізу резервів у дисертаціях є те, що
кожен дослідник вкладає власне тлумачення у сутність
резервів. Це створює різний склад резервів, як об'єктів
аналізу, що в кінцевому підсумку впливає на показники
необхідні для аналізу резервів.
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ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Вважаємо, що доцільно поглибити вже існуючі ме�
тоди аналізу виокремивши резерви в окремий напрям
економічного аналізу. Слід також врахувати специфіку
діяльності банку, що вплине на методику аналізу. Крім
того, враховуючи перехід від МСБО №39 "Фінансові
інструменти: визнання та оцінка" до МСФЗ 9 "Фінансові
інструменти", змінюється підхід до резервування. У
зв'язку з цим, вважаємо за необхідне перегляд методи�
ки обчислення або трактування деяких вже існуючих та
застосовуваних показників

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є удосконалення та поглиблення ме�

тодики аналізу резервів банку. З цією метою слід роз�
глянути вже існуючі методики аналізу резервів та зміни,
що відбулися в нормативному забезпеченні формуван�
ня резервів і які мають значення для аналізу. На основі
отриманої інформації запропонувати показники, які
дозволяють здійснити якісний аналіз з урахуванням
змін, що відбулися, та за напрямами, які до цього де�
тально не розглядалися.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Економічний аналіз є основою ефективного управ�

ління банком та вихідною базою для прийняття управ�
лінських рішень. З позиції комерційного банку завдан�
нями аналізу резервів є визначення на скільки якісно
резерви дозволяють мінімізувати ризики; як резерви
впливають на фінансову стійкість банку; аналіз струк�
тури резервів та причин їх виникнення; контроль за дот�
риманням вимог контролюючих органів щодо форму�
вання та використання резервів.

Для клієнтів банку резерви, а особливо резерви під
кредити, завжди були індикатором якості активів. Ра�
зом з тим, у сучасних умовах при переході до форму�
вання резервів за моделлю очікуваних збитків, резерви
не завжди є індикатором якості, але й індикатором
можливості створювати резерви суттєвого розміру за
рахунок витрат. Для розуміння того, власне що означа�
ють суттєві або навпаки несуттєві обсяги резервів і
здійснюється аналіз.

Аналіз резервів здійснюється на декількох рівнях:
на рівні банку, на рівні окремих агрегованими об'єктів
обліку, на рівнях окремих портфелів активів та рівні
окремих активів. Вважаємо, що для початку слід роз�
глянути показники аналізу резервів за окремими агре�
гованими групами активів, тобто за резервами очікува�
них або зазнаних збитків, резервами переоцінки та за�
гальними резервами.

Розуміємо, що резерви очікуваних або зазнаних
збитків формуються під велику кількість активів, які
різняться за своєю методикою розрахунку, а також спе�
цифікою самих активів. Відповідно, деякі з показників
слід адаптувати до особливостей оцінки та управління
активами, а деякі з показників є актуальними лише для
аналізу резервів. Розглянемо показники для аналізу
резервів очікуваних або зазнаних збитків та резервів
уцінки на прикладі кредитів (табл. 1). Аналіз кредитів є
одним з найбільш розроблених напрямів аналізу активів,
що пов'язано із їх провідною роллю в отриманні при�
бутку та їх суттєвою часткою в структурі активів.

Частка резервів у сукупній вартості кредитів є показ�
ником, який виділяють у більшості підручників з аналізу не
лише банківської діяльності, але й аналізі інших комерцій�
них підприємств, де кредити замінюються на дебіторську
заборгованість. Назва цього показника варіюється від кое�
фіцієнту забезпеченості витрат за рахунок резервів [2, с. 471]
до коефіцієнту захищеності від кредитного ризику [8, с. 549].
Вважаємо, що найбільш вдалим є назва "коефіцієнт покрит�
тя позик резервами", що за своєю математичною сутністю
є часткою резервів у сукупній вартості кредитів.

Слід врахувати, що за МСФЗ 9, резерв формується
як за активами за якими вже визнано зменшення корис�
ності, так і за такими активами, за якими немає факту
зменшення корисності [1]. Таким чином, за активами,
де немає факту зменшення корисності формують резер�
ви очікуваних збитків. А за кредитами, де визнано змен�
шення корисності, резерв формується як на суму непо�
вернених частин активу, так і на суми очікувань щодо
майбутніх грошових потоків. Тут резерв є резервом очі�
куваних і зазнаних збитків (рис. 1).

Якщо розглядати відношення відповідних резервів
до відповідних кредитів, то трактування дійсно змі�
нюється. Для активів, за якими немає факту зменшення

Таблиця 1. Показники стану резервів очікуваних або зазнаних збитків
та уцінки на звітну дату (на прикладі кредитів)

Джерело: * запропоновано автором.
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корисності, це коефіцієнт обачливого покриття кредитів
резервами, оскільки фактично ніяких збитків немає. А
резерви створені на основі передбачень, а в багатьох
випадках на основі ретроспективної інформації щодо
збитковості аналогічних кредитів. За активами, за яки�
ми є зменшення корисності, це коефіцієнт покриття
збитків від позик резервами.

Для управлінського аналізу, вважаємо також до�
цільним розрахунок частки резервів сформованих як під
активи зі зменшенням корисності, так і без зменшення
корисності. Тобто розрахунок структури, яка частина
резервів сформована саме через вже визнаний факт
зменшення корисності, а яка саме через необхідність
завчасного резервування.

У методиці аналізу кредитів часто використовуєть�
ся такий показник як коефіцієнт забезпеченості позик,
що розраховується як співвідношення вартості забез�
печення та сукупної заборгованості по кредитам [7, с.
93; 2, с. 149]. Для резервів забезпечення є тією величи�
ною, що дозволяє не формувати резерв. Тобто, якщо з
формули розрахунку резерву власне забрати саму суму
кредиту, то вийде сума резерву, яку немає необхідності
формувати через наявність застави: формула 1.

 (1),

де k
п.кр.р.р.

 — коефіцієнт покриття кредитного ризи�
ку резрвами;

 PD — ймовірність дефолту, кредитний ризик;
 к

л.
 — коефіцієнт ліквідності.

Друга частина перетвореної формули це частка кре�
дитів, яка мала б резервуватися, але не резервується
через наявність забезпечення.

Важливим показником, що можливо знайти в бага�
тьох джерелах є коефіцієнт покриття збитків за пози�
ками, що характеризує рівень покриття сформованих
резервів кредити, які знаходяться в групі дефолту, тоб�
то визнані як такі, що не будуть повернені, які є підста�
ви списувати за рахунок резервів.

Слід зазначити, що показники, які розглядалися на
прикладі кредитів, цілком справедливо застосовувати і
для інших активів, під які формуються резерви очікува�
них або зазнаних збитків. Звичайно, що необхідність об�
числення таких показників пропорційна обсягам активів
та їх участю в отриманні доходів. Єдиним показником,
що не можливо застосувати для аналізу резервів очіку�
ваних або зазнаних збитків деяких активів є показник
покриття активів забезпеченням. Це пояснюється наяв�
ністю забезпечення лише для кредитів та інколи цінних
паперів.

Єдиний показник, що включений у таблицю 1, про
який ще не йшла мова, це показник повноти формуван�
ня резервів. Оскільки всі резерви так чи інакше вплива�
ють на прибуток, як правило, зменшуючи його, форму�
вання резервів завжди є дилемою. З одного боку, фор�

Рис. 1. Взаємозв'язок зменшення корисності активів та назви резервів
Джерело: сформовано автором.

Джерело: сформовано автором.

Рис. 2. Умови достатності та повноти формування резервів банку
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мування резервів дає вищий рівень захисту від ризиків,
а з іншого боку — це витрати та зменшення прибутків.
Тому сума розрахованих резервів часто не збігається із
відображеною в обліку.

Показник повноти формування резервів доцільно
розраховувати як за окремими видами активів, так і за
агрегованими групами. При цьому існують як норма�
тивні обмеження, так і власне внутрішні норми повноти
формування резервів (рис. 2). Під зовнішнім умовами до�
статності формування резервів маємо на увазі умови, що
регламентуються контролюючими органами або прави�
лами та стандартами бухгалтерського обліку. Для ре�
зервів переоцінки, це умова необхідності здійснення пе�
реоцінки. Якщо справедлива вартість відрізняється від
балансової більше ніж на 10%, то слід здійснювати пе�
реоцінку. Відповідно, якщо справедлива вартість
відрізняється від балансової менше ніж на 10%, то ре�
зерви сформовані на достатньому рівні. Для загальних
резервів такою законодавчою умовою є вимога мати
резерв, що дорівнює 25% регулятивного капіталу.

Для резервів очікуваних або зазнаних збитків такою
умовою вважаємо взаємозв'язок резервів розрахованих
за МСФЗ 9 та кредитними ризиками розрахованими По�
ложенням про визначення банками України розміру
кредитного ризику за активними банківськими опера�
ціями № 351 [9]. При переважанні сум кредитного ри�
зику, розрахованих за вітчизняною Інструкцією, регу�
лятивний капітал слід зменшити на різницю, що вважає�
мо негативним фактором і неприпустимою умовою не�
доформування резервів.

Внутрішні умови — це умови, які встановлює кожна
окрема установа. Разом з тим, вважаємо, що є умови,
які необхідні для виконання всім установам виходячи із
потреб ведення прибуткової діяльності. Для резервів пе�
реоцінки, це можливість дооцінки активів в межах умо�
ви достатності, що дозволяє збільшити вартість активів
та інший сукупний дохід. Обсяг загальних резервів не
обмежується законодавчими умовами. Вважаємо, що
формування загального резерву в більшій мірі ніж пе�
редбачено зовнішніми нормами, цілком допустимо. При
цьому норма загального резерву змінюється в залеж�
ності від фази економічного циклу та цілей акціонерів
та власне самого банку.

Списання резервів є операцією із використання ре�
зервів, які також слід аналізувати. В цьому руслі до�
цільно використовувати показники ступеня використан�
ня резерву, ступеня використання резерву під збиткові

позики, коефіцієнт фактичної збитковості кредитів
(табл. 2). Останній показник відрізняється від коефі�
цієнту покриття збитків за позиками тим, що списання
є фактом визнання неможливості повернути заборго�
ваність на цей момент. При цьому рівень списань
відрізняється від кредитів класифікованих у найгіршу
групу якості. Списувати можливо всі кредити, навіть,
ті, які є якісними. І навпаки, деякі із відверто неякісних
активів можливо повернути через реалізацію забезпе�
чення чи модифікацію умов кредитування.

Зміна сум резервів за період виникає не лише через
формування та використання резервів, але й через опе�
рації з коректування сум резервів. Коректування відбу�
вається як у сторону збільшення, так і в бік зменшення
резервів. Причинами коректувань�зменшень є або
збільшення корисності активів, тобто відновлення
якості кредитів, а також власне скорочення сум окре�
мих кредитних портфелів. Причинами зростань резервів
є протилежні до вище згаданих дії. В управлінському
обліку зарубіжних країн часто використовують понят�
тя "дохід від відновлення корисності". Тобто рух ре�
зервів за період розглядають не сукупно, агрегуючи усі
результати змін на одному синтетичному рахунку, як у
вітчизняному обліку, а окремо: статті зростання резер�
вів та статті зниження резервів. В аналізі пропонуємо
застосовувати показники, які дозволяють виокремити
вплив окремих факторів на кінцеві суми резервів на ра�
хунках витрат. В економічному аналізі співвідношення
витрат або доходів до сум активів розглядається як вит�
рати або доходи на 1 гривню активів. Вважаємо цей по�
казник буде корисним при аналізі резервів (табл. 3).

Вважаємо, що для цілей аналізу також є корисним
співвідношення витрат направлених на формування ре�
зервів до доходів, що виникли в результаті відновлення
корисності за окремими активами або групами активів.
В економічній літературі співвідношення витрат до до�
ходів називається коефіцієнтом дієздатності і його нор�
мативне значення має становити не більше 0,95 [7, с. 140].
В аналізі резервів пряма калька назви не буде доречною.
При цьому значення показника вище одиниці не озна�
чає обов'язково погіршення якості кредитного портфе�
лю, бо зростання витрат на формування резервів може
бути логічним при збільшенні кредитів.

У більшості досліджень аналіз загальних резервів
полягає в обчисленні частки загальних резервів у регу�
лятивному та власному капіталі [3; 10]. І це цілком дос�
тупимо і достатньо. З урахуванням останніх змін на полі

Таблиця 2. Показники використання резервів очікуваних або зазнаних збитків та уцінки (на прикладі кредитів)

Таблиця 3. Показники руху резервів очікуваних або зазнаних збитків та уцінки (на прикладі кредитів)

Джерело: запропоновано автором.
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регулювання банківської діяльності [5], зазначимо про
зміну в майбутньому в структурі загальних резервів та
фондів банку. Відповідно пропонуємо формулу резер�
ву відповідно до регулятивних змін (табл. 4).

Найбільш цікавим вважаємо аналіз сукупного впли�
ву резервів. Резерви, що формуються в обліку банків
мають взаємозв'язки різного роду, створюючи додат�
ковий буфер, що не створено іншими резервами. Так, у
статті І.М. Парасій�Вергуненко та О.М. Левченко, в
аналізі кредитів розглядається коефіцієнт захищеності
кредитів не лише через формування очікуваних або заз�
наних збитків, але й інших резервів банку [8, с. 549].

Як вже зазначалося, в дисертаціях використовують�
ся показники резервного забезпечення [4] та резервно�

го навантаження [11]. Вважаємо, що найкращим чином
цей показник обчислюватиметься як сукупність всіх ре�
зервів, що створюються на випадок втрати активів, до
активів банку. Це дозволяє зрозуміти, яка частина
активів піддається негативному впливу ризиків і з дея�
кою вірогідністю буде втрачена. Оскільки суму резервів,
що уречевлюють негативний вплив на активи, можемо
порахувати двома способами, то в таблиці 5, наведено
два варіанти розрахунку показника негативного резер�
вного навантаження. В знаменнику показника вказано
про необхідність збільшення активів на суми деяких із
резервів. Це пов'язано із тим, що в балансі банку активи
відображаються в чистому вигляді зменшенні на суму
резервів, тоді як для розрахунку даних необхідно вра�

Таблиця 4. Показники аналізу загальних резервів

Джерело: * запропоновано автором.

Таблиця 5. Аналіз сумарного впливу резервів

Джерело: * запропоновано автором.
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ховувати вартість до зменшення резервів. Якщо аналіз
проводиться власне установою, яка має доступ до за�
лишків на рахунках, то розрахунок слід адаптувати
відповідно до вихідних даних виходячи з логіки розра�
хунку.

 Показник резервного навантаження дозволяє зро�
зуміти як суми дооцінок впливають на вартість активів у
порівнянні із показником негативного резервного наван�
таження. Іншими словами показник резервного наван�
таження оцінює результати впливу ризиків, які не підда�
ються банківському контролю. Оскільки ризик може
спрацювати в обидві сторони, тобто як збільшити, так і
зменшити актив, маємо оцінити саме сукупний вплив.

Враховуючи, що резерви обліковуються протягом
всього терміну обліку активів, під які вони створюють�
ся, а в випадку загальних резервів прив'язки до строків
повернення активів не має, слід також розраховувати
показники відволікання ресурсів саме за певний звітний
період. Найпростіше це зробити через розрахунок зміни
резервів за період. При розрахунку відволікання при�
бутків на формування резервів, слід спиратися саме на
прибуток, що залишився після розподілу. Це необхідно
через те, що формування загальних резервів та фондів
банку здійснюється після затвердження прибутку та
його розподілу акціонерами. Це означає, що зміна за�
гального резерву та фондів банку, що належить до од�
ного звітного періоду, фактично виникає в обліку лише
у наступному періоду. Звідси і різниці в обчисленні змін
загальних резервів та фондів банку у порівнянні із зміна�
ми інших резервів.

ВИСНОВКИ
Аналіз резервів банку здійснюється на різних рівнях

укрупнення резервів та відповідних активів. Ступінь
деталізації залежить від факторів суттєвості та необхі�
дності проведеного аналізу. В статті наведено показни�
ки, які актуальні при аналізі окремих груп резервів в
розрізі таких напрямів, як аналізу стану, руху та вико�
ристання резервів. Аналіз сумарного впливу резервів
банку дозволяє оцінити взаємозв'язок резервів із вар�
тістю активів та прибутку банку. Запропоновані показ�
ники дають можливість глибше проаналізувати якість
активів з урахуванням створених резервів, а також зро�
зуміти на скільки вплив ризиків змінює вартість активів
та пасивів банку. Ця інформація вважаємо буде корис�
ною при прийнятті управлінських тактичних та страте�
гічних рішень.

Аналіз достатності та повноти формування резервів
залежить від як зовнішніх нормативних вимог, так і роз�
роблених в середині банку інструкцій. При цьому аналіз
резервів в більшості випадків нерозривно пов'язаний із
аналізом відповідних активів. У випадку аналізу сукуп�
них резервів банку — це можуть бути або прибутки, або
активи банку, або сукупні ризики.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Молочні продукти є основним продуктом харчуван�

ня українського народу і водночас є важливим компо�
нентом харчової промисловості країни. Молоко є дже�
релом отримання білків, вітамінів, кальцію та мінералів
і є незамінним продуктом на кожному столі. Вже бага�
то років рівень споживання та виробництва молока та
молочних продуктів тримається на дуже високому рівні,
але за останні кілька років через кризові явища та змен�
шення обсягів виробництва продукції молочна промис�
ловість стрімко падає. Виробництво продукції тісно по�
в'язане з якісною сировинною базою, технологією ви�
робництва, станом ринкової інфраструктури та платос�
проможністю споживачів. Дефіцит сировини та зрос�
тання цін на молоко і молочну продукцію, погіршення
якості сировини та виробництва молочної продукції
говорить про негативні тенденції в розвитку молочного
ринку.

УДК. 338.637.1

С. О. Степанчук,
старший викладач кафедри маркетингу,
Національний університет харчових технологій
Ю. Ю. Єфісько,
студентка ННІ ЕіУ напряму маркетинг,
Національний університет харчових технологій

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

МОЛОЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

S. Stepanchuk,

Senior lecturer in Marketing National University of Food Technologies

Y. Yefisko,

student at the Institute EiU towards marketing, National University of Food Technologies

STATUS AND PROSPECTS OF THE DAIRY MARKET OF UKRAINE

У статті йдеться про сучасний стан та перспективи розвитку молочного ринку України в умовах кон=

курентного середовища, бо молоко та молочна продукція є невід'ємною частиною щоденного раціону

людини. Розглядається проблематика виробництва та реалізації продукції між діючими промисловими

підприємствами. Зазначаються особливості формування молочної промисловості та конкурентного се=

редовища. Особливу увагу в статті приділено проблематиці виготовлення, експорту та імпорту сирови=

ни та готової продукції, адже виготовлення натурального молока та скорочення поголів'я корів спричи=

няють гальмування харчової промисловості і скорочення національного виробництва. Досліджено су=

часний стан ринку, його структуру та причини гальмування розвитку. Проаналізовано перспективи роз=

витку та обгрунтовано основні заходи для покращення функціонування українського молочного ринку.

The article refers about the current state and prospects of the dairy market Ukraine in a competitive

environment, as well as milk and dairy products are an integral part of daily human diet. Сonsider the problems

of production and sales among existing industries. Indicate the features of formation of the dairy industry and

the competitive environment. Particular attention paid to the problems in the production, exports and imports of

raw materials and finished products, as natural milk production and reduce the number of cows causing inhibition

of the food industry and reduce national production. Investigated the modern state of the market, its structure

and inhibition of reasons. Analysis of development prospects and reasonably basic measures to improve the

functioning of the Ukrainian dairy market.

Ключові слова: молочна промисловість, проблеми розвитку, харчова промисловість, виробництво, дина�
міка виробництва.

Key words: dairy, development issues, food processing, manufacturing, production dynamics.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Молочні продукти займають питому вагу у щоден�

ному раціоні населення, тому велику увагу вчених було
прикуто до вивчення цього питання. Дослідженням про�
блем формування, функціонування та розвитку молоч�
ної промисловості України займались такі науковці, як:
Н.С. Бєлінська, С.В. Васильчак, Т.Г. Дудар, В.О. Рибін�
цев, Е.С. Смирнов, В.Б. Смолінський, Т.Л. Мостенська та
інші.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення сучасного стану молоч�

ного ринку України та окреслення основних напрямків
його розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Молочна промисловість — галузь харчової промис�

ловості, що об'єднує підприємства з виробництва моло�
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ка та молочних продуктів. До складу промисловості вхо�
дять підприємства з виробництва тваринного масла, су�
цільномолочної продукції, молочних консервів, сухого
молока, сиру, бринзи, морозива, казеїну та іншої мо�
лочної продукції. Саме молочний ринок є складовою
продовольчого ринку, оскільки молочні продукти й мо�
розиво споживаються 97% дорослого населення, а за
обсягами реалізації вони займають перше місце серед
інших продуктів харчування.

На сьогоднішній день функціонує близько 350
підприємств з переробки молока, з яких 80 виробляють
90% суцільномолочної продукції. У зв'язку із значною
конкуренцією на ринку можна виділити ряд лідерів, які
займають найбільші частки ринку: ТОВ "Юнімілк Украї�
на", ДП "Мілкіленд�Україна", ПАТ "Вімм�Білль�Данн Ук�
раїна", ПрАТ "Геркулес", ТОВ ТД "Західна молочна гру�
па", ДП "Лакталіс�Україна", ТОВ "Люстдорф", ДП "Рейн�
форд", ПАТ "Галичина", комбінат "Придніпровський",
група ТОВ "Danone" та багато інших. Ці підприємства вкла�
дають значні кошти в модернізацію виробництва з метою
покращення виробництва продукції, швидко реагують на
зміни в кон'юнктурі ринку, постійно покращують та роз�
ширюють асортимент продукції. Середній рівень рента�
бельності виробництва незбираної молочної продукції на
молокопереробних підприємствах становить 3—8% [4].

За 2016 рік сформувалися лідери у виробництві та
реалізації молочної продукції:

1. ТОВ "Danone".
2. ТОВ УК "Терра�Фуд".
3. ТОВ "Техмолпром".
4. ТОВ "Гадячсир".
5. ПАТ "Вімм�Білль�Данн Україна".
Ринок молочної продукції у 2016 році має високі

конкурентні позиції. На першому місці найбільших ви�
робників ринку компанія ТОВ "Danone" з річним дохо�
дом більше ніж 2,5 млрд грн. На другому ТОВ УК "Тер�
ра�Фуд" з річним доходом 2,3 млрд грн. Наступне місце
у рейтингу найбільших виробників займає компанія ТОВ

"Техмолпром", фінансовий стан якої за
2016 рік досягнув 1,7 млрд грн.

Частки ринку виробників молочної
продукції у відсотковому значені зображе�
но на рисунку 1.

Основними проблемами, які на сьо�
годнішній день присутні на ринку молочної
промисловості, можна назвати: застаріле
обладнання, нерозвиненість ринкової
інфраструктури, падіння попиту на про�
дукцію через низький рівень платоспро�
можність населення, погане забезпечення
сировиною молокозаводів для виготовлен�
ня молочної продукції. Останнє пов'язане
із зменшенням поголів'я корів, адже
більшість сировини для виготовлення мо�

лочної продукції закуповується у сільського населен�
ня, близько 45%. Хоча, ще 4—5 років тому молоко від
населення складало 60—70% від загального обсягу за�
купівель.

З початку 2016 року виробництва молока у натураль�
ному виразі за даними [2] зросло на 1,1%. І хоча, вироб�
ництво молочних продуктів зросло, продати їх було дуже
важко, більшість товаровиробників працювали на склад,
або зовсім не виготовляли таку продукцію.

Оскільки в останнім часом, спостерігається активний
експорт молочної продукції, залишається відкритим пи�
тання узгодження належного рівня закупівельної ціни,
яку не бажають платити імпортери, тому більшість
підприємств намагаються працювати виключно на націо�
нальному ринку. За звітний період в Україні спостері�
гається невеликий профіцит молочної продукції.

Обсяги виробництва молочної продукції помісячно у
2016 році скоротилися в порівнянні з аналогічним обся�
гом виробництва минулого року. Цей фактор пов'язаний
зі зменшенням поголів'я корів в країні та гальмуванням
розвитку молочної галузі через кризові процеси в державі
в цілому, такий показник, звичайно, є негативним.

На 1 січня 2017 року в країні нараховувалось близь�
ко 2192,3 тис. корів, що на 3,6% менше минулорічного
показника. Динаміка зменшення практично рівнознач�
на для всіх категорій: �3,4% в сільгосппідприємствах та
�3,7% в господарствах населення [7].

Загалом середня базова ціна на закупівлю молока у
підприємств та сільських господарств має невеликі роз�
біжності і сягає не більше 3—4 грн./кг (рис. 2).

Як бачимо на рисунку 2, чітко прослідковується се�
зонне коливання цін на молоко. Ціна залежить від ви�
робництва молока в різні пори року: в літній період —
найменша, в осінній, зимній та весінній — найбільша.
Така ситуація пов'язана з тим, що в літній та кінець ве�
сіннього періоди, тварини отримують свіжу зелень, яка
сприяє збільшенню виробництва молока, а в осінній та
зимній періоди — через суху їжу спостерігається змен�

шення виробництва.
Якщо розглянути середні реалізаційні

ціни в Україні на молоко та молочні про�
дукти в гривнях за тону за 21 рік, то про�
слідковується динаміка зосереджена в таб�
лиці 1.

Аналізуючи дані таблиці, можна засві�
дчити, що середня реалізаційна ціна на мо�
локо та молочну продукцію стрімко росте
з кожним роком. Середні реалізаційні ціни
на молоко та молочні продукти починаю�
чи з 1996 року мають значні зміни, це по�
в'язано зі зміною структури господарства
та розвитком молочної промисловості.
Позитивна динаміка росту ціни на молоко
та молочні продукти пов'язана не з тоталь�
ним розвитком галузі, така ситуація спри�
чинена загальними економічними тенден�
ціями в країні: криза в економіці та недо�
сконалість законодавства.
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Рис. 1. Частки ринку виробників молочної продукції, 2016 рік
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Рис. 2. Середня базова ціна на молоко 2014—2016 рр., грн./ кг
Джерело: молочна динаміка України [5].
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Закриття російського ринку у 2015 році, на який
припадало біля 85% експортної продукції з України,
змусило вітчизняних виробників шукати нові ринки збу�
ту. Найбільшим імпортером молочної продукції, який
залишився на сьогоднішній день є Білорусь.

З впровадженням тісних зв'язків з ЄС в Україні
відбуваються позитивні зміни, так як починаючи з 10
січня 2016 року почали експортувати молочну продук�
цію до Європи 10 українських виробників: ПАТ "Жито�
мирський маслозавод", ПАТ "Яготинський маслозавод",
ТОВ "Люстдорф, ТОВ "Молочний дім", ТОВ "Гадячсир",
ПАТ "Золотоношський масловиробничий комбінат",
філія "Мінський сир" ПП "Прометей", філія "Роменсь�
кий молочний комбінат" ПП "Рось" та інші [1].

Україна має високий потенціал для розвитку експор�
ту молочної продукції. У 2016 році було експортовано
продукції на суму 177,9 млн дол. США, а імпортовано
значно менше, лише 34,3 млн дол. Сальдо у 2016 році
сягало 143,5 млн дол.

Дані таблиці свідчить, що у 2016 році позитивне сальдо
за молочною продукцією зафіксовано в таких товарних гру�
пах: "Молоко та вершки, незгущені" (3,8 млн дол. США),
"Молоко та вершки, згущені" (87,7 млн дол. США), а також
"Молочна сироватка" (13,4 млн дол. США) та "Масло вер�
шкове" (27,4 млн дол. США). Від'ємне сальдо зафіксовано
лише у групі "Сири" і "Маслянка, ферментовані або сква�
шені молоко та вершки" 20,1 і 0,3 млн дол. США.

Найбільший імпорт продукції у 2016 році відбував�
ся з: Німеччини, Молдови, Польщі, Франції, Чехії, Вір�
менії та Бельгії.

Обсяг та склад імпорту з Німеччини за минулий рік
склав: Молоко та вершки, не згущені (431 тис. дол.
США), Молоко та вершки, згущені (186 тис. дол. США),
Молочна сироватка ( 269 тис. дол. США), Масло верш�
кове (632 тис. дол. США), Сири (6073 тис. дол. США). З
Франції: Молоко та вершки, не згущені (165 тис. дол.
США), Масло вершкове (571 тис. дол. США), Сири (3537
тис. дол. США). З Бельгії: Молоко та вершки, не згу�
щені (125 тис. дол. США). З Білорусії: Молоко та верш�
ки, згущені (818 тис. дол. США). З Вірменії: Молоко та
вершки, згущені (175 тис. дол. США). З Росії: Маслян�
ка, ферментовані або сквашені молоко та вершки (1948
тис. дол. США). З Польщі: Маслянка, ферментовані або
сквашені молоко та вершки (881 тис. дол. США), Сири
(4886 тис. дол. США). З Греції: Маслянка, ферментовані
або сквашені молоко та вершки (205 тис. дол. США). З
Португалії: Молочна сироватка (856 тис. дол. США). З
Чехії: Молочна сироватка (541 тис. дол. США). З Рес�
публіки Молдова: Масло вершкове (549 тис. дол. США).

У 2016 році в Україна головним чином експортувала
молочну продукцію в такі країни, як: Казахстан, Молдо�
ва, Грузія, Азербайджан, Єгипет, Пакистан та Бангладеш.

Згідно з джерелом [3] держава здійснює постійну
роботу над відкриттям нових ринків для українських ви�
робників. Зокрема у 2016 році відкрито нові ринки Ки�
таю та Марокко, було отримано дозвіл на експорт мо�
лочної продукції в ЄС. За минулий рік українськими
компаніями було експортовано на зовнішні ринки мо�
лочної продукції на загальну суму 214,4 млн дол. США.

Експорт за групами товарів молочної продукції у
2016 році проводився в наступних обсягах. Республіка

Молдова: Молоко та вершки, не згущені (2400 тис. дол.
США), Маслянка, ферментовані або сквашені молоко
та вершки (2316 тис. дол. США), Сири (6598 тис. дол.
США). Грузія: Молоко та вершки, не згущені (1181 тис.
дол. США), Молоко та вершки, згущені (7705 тис. дол.
США), Маслянка, ферментовані або сквашені молоко
та вершки (496 тис. дол. США). Лівія: Молоко та верш�
ки, не згущені (348 тис. дол. США). Бангладеш: Молоко
та вершки, згущені (10546 тис. дол. США). Казахстан:
Молоко та вершки, згущені (7561 тис. дол. США), Мо�
лочна сироватка (1858 тис. дол. США), Сири (13551 тис.
дол. США). Азербайджан: Маслянка, ферментовані або
сквашені молоко та вершки (209 тис. дол. США), Масло
вершкове (4688 тис. дол. США). Пакистан: Молочна си�
роватка (1780 тис. дол. США). В'єтнам: Молочна сиро�
ватка (1594 тис. дол. США). Марокко: Масло вершкове
(5663тис. дол. США). Єгипет: Масло вершкове (4542 тис.
дол. США). Росія: Сири (9526 тис. дол. США).

За останні роки відбулася переорієнтація українсь�
кої продукції з російського ринку на країни Азії, Афри�
ки та Європи. В минулому році найбільша кількість мо�
лочної продукції українськими компаніями експортува�
лася в Казахстан (25,9 млн дол. США), Молдову (17,2 млн
дол. США), Грузію (13 млн дол. США), Азербайджан (11,6
млн дол. США) та Бангладеш (10,9 млн дол. США).

За окремими позиціями молочної продукції Украї�
на в 2016 році збільшила експорт на 25%. Так, сухого
молока експортували на 37 тис. т більше в порівнянні з
2015 роком. За даними Державної фіскальної служби, в
2016 році Україна імпортувала молоко на суму 0,830 млн
дол. США, експорт склав 4,618 млн дол. США [5].

На думку експертів, молочна галузь, на сьогоднішній
день, потребує підтримки з боку держави. Одним із кри�

№ з/п Найменування групи товару Імпорт Експорт 
1 2 3 4 

1. Молоко та вершки, незгущені 830,00 4618,00 
2. Молоко та вершки, згущені 1669,00 89377,00 
3. Маслянка, ферментовані або сквашені молоко та вершки 3680,00 3341,00 
4. Молочна сироватка 2096,00 15529,00 
5. Масло вершкове 2577,00 29964,00 
6. Сири 23464,00 2577,00 
7. Разом по всій групі 34136,00 1766874,00 

Таблиця 2. Частка основних товарних позицій у вітчизняному експортіKімпорті молочної продукції
за 2016 рік в дол. США

Джерело: за даними [6].

Таблиця 1. Середня ціна реалізації молока та молочних
продуктів у 1996—2016 рр.

Джерело: Державна статистика України [2].

№ з/п Роки 
Середні ціни молока 

та молочних 
продуктів, грн. за т 

1 2 3 
1 1996 191,5 
2 1997 239,5 
3 1998 284,1 
4 1999 360,4 
5 2000 536,4 
6 2001 603,7 
7 2002 541,0 
8 2003 696,9 
9 2004 835,3 
10 2005 1126,9 
11 2006 1070,2 
12 2007 1660,6 
13 2008 2065,1 
14 2009 1888,8 
15 2010 2938,7 
16 2011 3041,6 
17 2012 2662,2 
18 2013 3364,0 
19 2014 3588,4 
20 2015 4347,3 
21 2016 4452,5 
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теріїв позитивного впливу держави, будуть зміни в по�
датковій системі та очікувані дотації для виробників
молока та молочної продукції. Очевидно, що молочній
галузі потрібні кредитні ресурси для розвитку, яких
наразі не вистачає. Позитивним зрушенням у напрямку
підтримки галузі державою є опублікування та почат�
кові етапи втілення проекту стратегії розвитку молоч�
ного бізнесу України, згідно з яким підприємці�молоч�
ники можуть отримувати державні дотації на виробниц�
тво молочної продукції, починаючи з квітня 2017 року
за новими правилами.

З 2011 року Кабінет Міністрів України запровадив
спеціальну бюджетну дотацію, закріплену постановою
Кабінету міністрів від 1 серпня 2011 № 899, яка перед�
бачає за приріст корів молочного та комбінованого на�
пряму в розмірі до 5 тис. грн. за голову. Ця дотація ви�
плачувалася за умови середнього надою на одну коро�
ву не менше 4,3 тис. кг молока за рік. Постанова також
передбачала виплату дотації за екологічно чисте моло�
ко, продане молокопереробним підприємствам для ви�
робництва продуктів дитячого харчування, в розмірі 750
грн./тонна.

З метою розвитку молочного бізнесу необхідно
здійснити суттєві зміни в існуючому законодавстві. Дер�
жава повинна створити нормальну законодавчу базу для
функціонування молочних кооперативів та вирішення
питання з реформування ветеринарної служби. Затягу�
вання часу для прийняття правильних рішень призведе
до втрати ринків збуту та ускладнить відкриття нових.
Також на сучасному рівні розвитку галузі, гостро по�
стає проблема з молоковмісними продуктами. Для
відновлення довіри споживачів, цю проблему можна
вирішити лише на законодавчому рівні. Важливим мо�
ментом у вдосконаленні законодавчої бази є не лише
написання потрібних, і правильних законів з боку дер�
жавних органів управління, але й забезпечення належ�
ного рівня дотримання норм та покарання порушників
за не виконання.

Отже, до найбільших проблем сучасного українсь�
кого ринку молочної продукції можна віднести:

1. Відсутність якісної сировини, для виробництва
продукції.

2. Невеликий ринок збуту продукції, що змушує біль�
шість підприємств скорочувати виробництво та працю�
вати на склади, чи навіть взагалі закрити виробництво.

3. Низький технологічний рівень на виробництвах,
відсутність сучасного обладнання.

4. Падіння рівня внутрішнього споживання через
кризові явища в країні.

5. Неструктуроване виробництво та брак кооперації.
Основними напрямками, які покращать стан молоч�

ного ринку України можна назвати наступні:
1. Удосконалення якості виробленої продукції, мо�

дернізація обладнання.
2. Пошук прибуткових каналів для експорту про�

дукції.
3. Вироблення продукції згідно з нормами ЄС, що

призведе до глобального виведення продукції на міжна�
родний рівень.

ВИСНОВКИ
Розглянувши основні проблеми та перспективи роз�

витку молочного ринку можна зробити висновки, що ця
галузь є прибутковою та пріоритетною для нашої краї�
ни. Головними завданнями для покращення розвитку
ринку молока та молочних продуктів є створення нор�
мальної, діючої законодавчої бази для підприємств;
припинення гальмування виробництва молочної про�
дукції; створення конкурентного середовища та захист
споживачів від неякісної продукції.

Надзвичайно важливим фактором є унормування
виробництва, покращення матеріально�технічної бази
та технології виробництва продукції, виведення про�
дукції галузі на міжнародний рівень.

Паралельно з цими заходами необхідно створити
ефективний механізм з контролю виконання та реалі�
зації програми щодо підвищення ефективності праці на
ринку молока та молочних продуктів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сформована у вітчизняному секторі економіки Ук�

раїни система лісокористування в останні роки харак�
теризується рядом проблем, у тому числі і еколого�еко�
номічного характеру, які перешкоджають підвищенню
ефективності лісогосподарської діяльності і переходу
до збалансованого розвитку галузі. Збалансоване кори�
стування лісовими ресурсами забезпечується не лише

УДК 338.2: 502.335: 630 (043.3)
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У статті здійснено аналіз еколого=економічної ефективності функціонування лісового господарства

України в розрізі регіонів. Результати аналізу виявили значну диференціацію регіонів України як за еко=
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ного розвитку лісового господарства.

In the article analyzed the environmental and economic efficiency of forestry in the regions Ukraine. The

analysis results revealed significant differentiation of Ukraine regions, both in economic and environmental

characteristics of forestry. Proposed the prospects during formation of environmentally sustainable forestry

development with taking into account the peculiarities of the development and reproduction of forest resources

as two key processes that are reflected in different types and forms of forest management according to the type

of region. Based on the matrix approach, identified groups of Ukrainian regions with priority of ecologically

sustainable forestry development.

Ключові слова: аналіз, регіон, еколого�економічна ефективність, екологічна збалансованість, лісове гос�
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процесами їх споживання, а й процесами відтворення,
які разом складають основу для розвитку лісового по�
тенціалу. Тому нині гостро постало завдання забезпе�
чення не просто ефективної, а екологічно збалансова�
ної системи управління лісовим господарством. За та�
ких умов виникає необхідність у проведенні детального
науково обгрунтованого аналізу стратегічно важливих
сфер та основних тенденцій розвитку лісового госпо�
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дарства з точки зору збалансованого лісокористування
та лісовідновлення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Значний внесок у дослідження теоретико�методич�

них засад лісокористування, в тому числі збалансова�
ного використання і відтворення лісових ресурсів вне�
сли такі вчені, як І. Антоненко, В. Голян, О. Дребот, Н. Зі�
новчук, Я. Коваль, П. Лакида, В. Пила, І. Синякевич,
В. Ткач, Ю. Туниця, О. Фурдичко, М. Шершун та ін. Еко�
номічні інструменти управління лісовим господарством
розглянуті в роботах Р. Дубаса, Я. Дяченка, Є. Мішені�
на, О. Шубалого, І. Ярової та ін. У роботах зазначених
авторів відображені дослідження, що сприяють розвит�
ку наукового розуміння вирішення завдань організації
лісогосподарського виробництва в цілому.

Сучасний стан розвитку вітчизняної лісової галузі
передбачає важливе наповнення природного простору та
системних зв'язків з іншими складовими національної
економіки, що в свою чергу впливає на структуризацію
та організацію різних рівнів економічного простору. При
цьому відтворення природних ресурсів лісових екосис�
тем має багаторівневе просторове значення. Проте еко�
лого�економічні особливості ефективного функціонуван�
ня (використання та відтворення) цього просторового
об'єкта до теперішнього часу є недостатньо вивченими.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Формування ефективної стратегії розвитку лісового

господарства в Україні зумовлено в першу чергу станом
суб'єктів господарювання в цій галузі економіки та різно�
манітністю чинників впливу на них. Тому дуже важливим

Рис. 1. Категорії і функції лісових ресурсів

Джерело: сформовано автором на основі [1; 2].
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Рис. 2. Обсяг продукції, робіт та послуг лісового господарства в розрізі регіонів України
у середньому за 2005—2015 рр., млн грн.

Примітка: * дані за 2005—2013 рр.
Джерело: сформовано за даними Державної служби статистики України.
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теоретико�прикладним аспектом є аналіз ефективності
функціонування лісового господарства та обгрунтування
перспектив його екологічно збалансованого розвитку.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Наявність багатьох цілей лісогосподарювання фор�

мує наукову та практичну необхідність розробки бага�

тоцільової організації лісівничої галузі. Такого роду
завдання надзвичайно складне, проте — необхідне для
забезпечення збалансованості лісогосподарювання,
оскільки останнє повинне забезпечити одночасне вико�
нання двох умов: забезпечення споживачів необхідною
кількістю природних ресурсів для підтримки їх діяль�
ності та охорону навколишнього середовища, що забез�

Рис. 4. Зонування регіонів України за часткою продукції, робіт та послуг лісового господарства, %

Примітка: * дані за 2005—2013 рр.
Джерело: сформовано за даними Державної служби статистики України.

Рис. 3. Обсяг продукції, робіт та послуг лісового господарства в розрахунку на 1 га лісових земель (у розрізі регіонів
України у середньому за 2005—2015 рр.), грн/га

Примітка: * дані за 2005—2013 рр.
Джерело: сформовано за даними Державної служби статистики України.
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печить безпечні умови для проживання людей, сталого
існування флори та фауни, усунення негативних
наслідків господарської діяльності та протидія еколо�
гічним загрозам.

Ефективна організація процесу ведення екологічно
збалансованого лісового господарства передбачає ви�
конання двох основних завдань: ресурсне забезпечен�
ня споживача необхідною продукцією, послугами та
іншими благами; охорона довкілля, поліпшення середо�
вища для існування людини, флори і фауни, що дозво�
ляє усунути екологічні загрози і дає можливість підви�
щити якість життя. Умовно ресурси та функції лісових
екосистеми поділяються на дві відмінні одна від одної
категорії (рис. 1).

До першої категорії відносять ринкові ресурси, тоб�
то ті ресурси, які мають ринкову вартість. Другу кате�
горію становлять не ринкові ресурси, які не мають рин�
кової вартості і які відносяться до "суспільних благ". Ці
блага неподільні між індивідуальними споживачами.

З огляду на вищесказане, можемо зробити висно�
вок, що екологічно збалансоване лісове господарство
— це безперервний процес невиснажливого використан�
ня лісових ресурсів для задоволення потреб лісової га�
лузі, що покликаний забезпечити найбільш повне вико�
ристання земельних ресурсів одночасно з ефективним
здійсненням процесів відновлення лісових ресурсів та
забезпечення підвищення їх продуктивності та якісних
характеристик.

Рис. 6. Матриця "частка ринку лісопродукції — індекс зміни площі лісів" у розрізі регіонів України

Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики України.

Рис. 5. Індекси змін площі лісів за регіонами України за 2005—2015 рр.

Примітка: * дані за 2005—2013 рр.
Джерело: сформовано за даними Державної служби статистики України.
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Рис. 5. Індекси змін площі лісів за регіонами України за 2005—2015 рр.
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Цілі та завдання дослідження визначають його
структуру, порядок та межі проведення. Тому розроб�
ка показників згідно з складовими дослідження є окре�
мим предметом наукових досліджень, і ці показники
будуть розглянуті нами в подальшому. Проте варіа�
тивність є однією з головних переваг запропонованого
нами підходу. Вона дає змогу обирати окремі показни�
ки для здійснення різних аналітичних робіт, що забез�
печує отримання потрібного результату. Освоєння та
відтворення як два основні процеси знаходять своє
відображення у різних видах і формах господарської
діяльності відповідно до типу регіону. В процесі розроб�
ки стратегії сталого розвитку екологічно збалансова�
ного розвитку лісового господарства необхідно врахо�
вувати особливості його реалізації згідно зі згаданими
вище основними стратегічними напрямами. Тому для
проведення аналізу з усієї сукупності показників, що ха�
рактеризують еколого�економічну ефективність лісо�
господарювання нами було обрано два основних показ�
ника. Перший показник ілюструє, економічний кри�
терій, який є основною метою ведення лісового госпо�
дарства, як і будь�якої галузі економіки — забезпечен�
ня його економічної ефективності, яка виражається,
зокрема обсягом продукції, робіт і послуг лісового гос�
подарства. Другий показник ілюструю екологічний ас�
пект лісової галузі та на противагу експлуатаційній
функції характеризує відтворювальні функції, що, на
нашу думку, можна виразити у динаміці змін площі лісів.

Лісогосподарські підприємства розміщуються в усіх
регіонах України. Але їх нерівномірне розташування зу�
мовлене в першу чергу наявністю достатніх обсягів лісо�
сировинної бази [2; 4], що безпосередньо впливає на об�
сяги лісогосподарського виробництва, асортимент го�
тової продукції та наданих послуг (рис. 2).

Проте результативність виконання лісами своїх еконо�
мічних функцій безпосередньо залежить від обсягів лісо�
вої продукції з одиниці площі лісів. І в порівнянні з сукуп�
ним обсягом продукції лісового господарства картина в
розрізі регіонів України за цим показником дещо змінюєть�
ся (рис. 3). Так, якщо за сукупним показником лідером є
Житомирська область (середнє значення обсягу продукції,
робіт та послуг лісового господарства за останні роки —
738,4 млн грн.) то вже за відносним показником з одиниці
площі земель лісогосподарського призначення лідером є
Чернівецька область з показником 865,5 грн. /га.

Однак для розрахунку, все ж таки було взято част�
ку окремого регіону в сукупному обсязі продукції, робіт
та послуг лісової галузі по Україні у середньому за
2005—2015 рр. (рис. 4). Це обумовлено присутністю того
чи іншого регіону на національному ринку лісопро�
дукції, що характеризує його стан щодо конкурентів.

Ліси та інші лісовкриті площі в Україні продовжу�
ють демонструвати динаміку до зростання. Зокрема за
період з 2005—2015 рр. площа лісових земель зросла
майже на 130 тис. га. Проте так само, як і в економічних

показниках в сфері відтворення і збереження лісів спо�
стерігається також значна диференціація регіонів. Так,
індекс динаміки площі лісів у розрізі регіонів України
за 2005—2015 рр. варіювався від �0,26% в Київській об�
ласті до 4,3% в Кіровоградській області (рис. 5).

Використовуючи матричний підхід (рис. 6), на основі
таких ознак, як частка ринку лісової продукції, робіт
та послуг і індекс зміни площі лісів за регіонами Украї�
ни, можна згрупувати лісогосподарські регіональні си�
стеми залежно від перспектив та пріоритетів розвитку
лісового господарства.

Відштовхуючись від двох основних індикаторів, що
характеризують процеси "освоєння — відтворення"
лісових ресурсів для кожного регіону визначаються
власні стратегічні пріоритети лісоуправління та основні
напрями їх реалізації (табл. 1).

Виходячи з категорій економічного простору, стра�
тегія освоєння потенціалу лісового господарства ви�
являється в насиченні території новими просторовими
структурами, пов'язаними з процесами безпосередньої
реалізації потенціалу лісового господарства, а саме: за�
готівлею деревних ресурсів, переробкою сировини,
споживанням недеревних ресурсів, використанням
відходів заготівлі, переробки та споживання. До перс�
пективних напрямів стратегії освоєння потрібно вклю�
чити глибоку переробку деревини. Обов'язковою умо�
вою, з огляду на технологічні особливості глибокої пе�
реробки (механічної, хімічної, енергетичної), є еконо�
мічне обгрунтування її просторової організації, вра�
ховуючи зміни зовнішніх умов, регіональних можли�
востей та особливостей розвитку представленого про�
цесу в окремих регіонах.

Наслідки освоєння ресурсів лісових екосистем обу�
мовлюють появу стратегії відтворення природних ре�
сурсів та розвитку захисних функцій лісового потен�
ціалу, або іншими словами — стратегія "відтворення —
захисту", яка є основою сталого еколого�економічного
розвитку. Окрім цього, необхідно враховувати негативні
наслідки інших видів господарювання на території зе�
мель лісогосподарського призначення, які зрештою
призводять до зникнення лісових екосистем, виснажен�
ня та деградації лісових комплексів.

Для забезпечення повноцінного відтворення лісів
необхідна організація повного та своєчасного проведен�
ня лісовідновлювальних робіт на тих ділянках, що не
вкриті рослинністю. З огляду на це, потрібно забезпе�
чити проведення комплексних аналітичних заходів в
сфері формування потенціалу лісових ресурсів та по�
рядку їх відтворення в процесі здійснення господарсь�
кої діяльності. Заходи з забезпечення відновлення лісо�
вих ресурсів повинні проводитись з циклічністю, яка
здатна забезпечити підтримку еколого�економічного
потенціалу лісових ресурсів на тій чи іншій ділянці для
формування передумов стратегічного розвитку всього
лісового комплексу [5, с. 62].

Таблиця 1. Стратегічні пріоритети формування
 та розвитку екологічно збалансованого лісового господарства

Джерело: сформовано автором.

Групи регіонів за умовами ведення 
лісівництва Стратегія розвитку Стратегічні пріоритети 

Житомирська, Чернігівська Стратегія збереження Екологізація лісогосподарської 
діяльності 

Кіровоградська, Полтавська, Тернопільська, 
Луганська, Хмельницька, Вінницька, 
Миколаївська, Запорізька, Сумська 

Стратегія освоєння потенціалу лісового 
господарства 

Підвищення економічної корисності 
лісових ресурсів 

Рівненська, Волинська, Чернівецька, 
Рівненська, Одеська, Харківська 

Стратегія «відтворення – захисту» з 
підвищенням ефективності лісокористування 

Екологізація лісогосподарської 
діяльності та підвищення економічної 
корисності лісових ресурсів 

Київська, Закарпатська, Львівська, Івано-
Франківська 

Стратегія «відтворення – захисту» Екологізація лісогосподарської 
діяльності 

Херсонська, АР Крим, Дніпропетровська, 
Донецька 

Стратегія освоєння потенціалу лісового 
господарства на екологічно збалансованій 
основі 

Підвищення економічної корисності 
лісових ресурсів за умов збалансованого 
відтворення природно-ресурсного 
потенціалу 
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Організація процесів відтворення лісових ресурсів
значно ускладнюється одночасно зі зростанням цілей
використання лісового потенціалу. Це зумовлено необ�
хідністю впровадження відтворювальних процесів
відносно кожного ресурсу чи послуги, що споживаєть�
ся в результаті господарської діяльності. Тобто систе�
ма відтворення включатиме в себе більшу кількість
підсистем, що ускладнить ефективний процес їх взає�
модії та забезпечення максимального загального рівня
відтворення лісових ресурсів, оскільки неможливо сяг�
нути максимального рівня відтворення одночасно по
кожні підсистемі. Окрім цього, відтворювальні процеси
ускладнюють тим, що можливості штучного відтворен�
ня лісових ресурсів значно поступається природному
[6—8].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, головна мета здійснення лісогосподарської
діяльності, що полягає в максимізації прибутків одно�
часно з дотриманням встановлених господарських
лімітів та обмежень, врахуванням законодавчо встанов�
лених вимог, може вважатись досягнутою лише за умо�
ви забезпечення необхідного рівня відтворення лісових
ресурсів.

Забезпечити екологічно збалансоване лісове госпо�
дарство можливо лише за рахунок узгодженості в діяль�
ності між сферами використання та відновлення лісо�
вих ресурсів. Загалом, результатом екологічно збалан�
совано лісогосподарської діяльності можна вважати
сформовані лісові насадження, які в майбутньому ста�
нуть джерелом ринкових лісових ресурсів для реально�
го сектора економіки, а також забезпечать середовище
для нормального існування суспільства, зокрема через
рекреаційні та природоохоронні функції. Необхідно
також звернути увагу на першочерговість пріоритетів
просторового та регіонального розвитку відносно га�
лузевих пріоритетів лісового господарства. Їх першо�
черговість зумовлює посилення значення імперативу
взаємопов'язаності документів стратегічного плануван�
ня на територіальному рівні.

Поряд з цим слід зазначити, що на поточний момент
часу залишається малодослідженою проблема органі�
зації екологічно збалансованого управління лісогоспо�
дарською діяльністю, в основу якої закладено розши�
рене відтворення лісів на основі інноваційних технологій
в лісівництві та лісозаготівлях, будівництво лісової
інфраструктури, лісовпорядкування тощо.
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