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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 6/20124

ВСТУП
Світова фінансово�економічна криза 2008—2009 рр. підірва�

ла можливості стабільного економічного розвитку країн і при�
звела до скорочення світового ВВП у 2009 р. проти попереднь�
ого 2008 р. на 22%, при цьому ВВП США знизився на 2,4%, країн
ЄС — на 4,2%, Росії — на 7,9%, України — на 14,1%. Значного
падіння набули і інші макроекономічні показники, які характе�
ризують фіскальну, монетарну, соціальну та зовнішньоеконо�
мічну ситуацію. Проте завдяки цілеспрямованим антикризовим
заходам урядів багатьох країн, сприятливій ситуації на
зовнішніх ринках протягом 2010—2011 рр. соціально�економі�
чна ситуація покращилася і відбулося закріплення позитивної
динаміки розвитку як в Україні, так і в більшості інших країн
світу. Натомість багатьох спеціалістів цікавлять питання про те,
яких перспектив необхідно очікувати в майбутньому, яка трає�
кторія розвитку буде притаманна країнам Європи та України,
коли Україна зможе "наздогнати" групу країн G20. Відповіді на
ці запитання відображені в даній статті.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
З 2000 р. із прийняттям Закону України "Про державне про�

гнозування і розроблення програм економічного і соціального
розвитку України" підвищується роль та значення макроеко�
номічних прогнозів для прийняття управлінських рішень і такі
дослідження набувають характеру системних. Проблеми мак�
роекономічного моделювання та прогнозування давно цікавлять
провідних закордонних та вітчизняних вчених. Грунтовні дос�
лідження в цій сфері належать В.Ф. Беседіну, В.М. Гейцю,
О.О. Бакаєву, Я.А. Жаліло, І.В. Крючковій, І.Г. Манцурову,
В.С. Міхалевичу, Б.Я. Панасюку, М.І. Скріпниченко, В.В. Юр�
чишину та іншим. Незважаючи на вагомість отриманих науко�
вих результатів зазначених авторів, на сучасному етапі потре�
бують свого подальшого дослідження питання прогнозування
економічного розвитку України в період посткризового розвит�
ку у порівнянні з окремими країнами ЄС та США.

Метою дослідження є виявлення тенденцій та прогнозуван�
ня довгострокових перспектив розвитку України на фоні світо�
вої економіки, обгрунтування можливостей входження Украї�
ни до групи країн G20.

РЕЗУЛЬТАТИ
Сучасна макроекономічна ситуація в Україні характери�

зується певними позитивними тенденціями, які свідчать про
відновлення посткризових стабілізаційних ознак розвитку еко�
номіки. В Україні, незважаючи на існуючі проблеми на світових
фінансових ринках, зберігається макроекономічна стабільність.

Так, економічне зростання вітчизняної економіки протя�
гом 2011 р. відбувалось за рахунок збалансування попиту та про�
позиції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках,
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the long?term prognosis of GDP of Ukraine is built on different scenario terms in the context of development of

world economy.

стійкості фінансово�банківської системи, стабільного валютно�
го курсу відносно долару та євро, випереджаючого розвитку
окремих видів економічної діяльності, стрімкого зростання інве�
стицій в основний капітал. За оперативними даними Державної
служби статистики України, в 2011 р. реальний ВВП досяг
105,2% порівняно з 2010 р., обсяг промислової продукції відпо�
відно становив 107,3%, валова продукція сільського господар�
ства — 117,5%, оборот роздрібної торгівлі — 113,7%, реальна
заробітна плата — 108,7%, інвестиції в основний капітал (3 кв.
2011 р. порівняно з 3 кв. 2010 р.) — 121,2%, а також будівництво
— 111,1%. Інвестиційний попит протягом 2011 р. та на період
2012 р. підтримуватиметься за рахунок бюджетного фінансу�
вання та корпоративного сектора, що пов'язано із виконанням
заходів Державної цільової програми підготовки та проведен�
ня в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з
футболу. Протягом 2011 р. імпорт товарів та послуг збільшив�
ся на 34,2% порівняно з попереднім роком, експорт товарів та
послуг мав також позитивну динаміку і збільшився на 30,0%,
що було пов'язано зі сприятливою ціновою ситуацією на світо�
вих сировинних ринках.

Порівнюючи темпи реального ВВП України та окремих
країн СНД протягом 2010—2011 рр., можна констатувати, що
Україна за темпами економічного розвитку випереджає Рос�
ійську Федерацію, а також перевищує середній показник у краї�
нах СНД (рис. 1).

Довгостроковий прогноз ВВП на період до 2030 р. базуєть�
ся на аналізі розвитку економіки в передпрогнозний період,
поточної внутрішньої та зовнішньої соціально�економічної си�
туації, оцінки майбутніх ризиків та напрямів розвитку за трьо�
ма сценаріями. На початок 2012 р. ситуація в світі складається
так, що Європа не справляється з борговою кризою швидко та
ефективно. Азіатські ринки дещо гальмують свій розвиток,
отже, ні фінансових ресурсів ззовні, ні сприятливої кон'юнкту�
ри для товарів традиційного українського експорту очікувати
не доведеться.

Реалістична оцінка майбутніх економічних умов є ключо�
вим елементом довгострокового прогнозування. При побудові
прогнозних сценаріїв макроекономічного розвитку велике зна�
чення приділяється вибору конкретних заходів, які будуть виз�
начати траєкторію подальшого розвитку економіки країни при
існуючих матеріальних, фінансових та трудових обмеженнях.
В залежності від того, які стратегічні цілі є пріоритетними для
виконання та у відповідності до основних концептуальних по�
ложень існуючих програмних документів Президента України
та уряду визначається перелік заходів економічної політики, що
покладені в основу сценарного прогнозування.

Перспективи економічного розвитку України залежати�
муть від якісних структурних зрушень у бік посилення ролі інве�
стиційно�інноваційної моделі розвитку, яка спрямована на си�
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стемну модернізацію та підвищення конкурентосп�
роможності України. За нашими оцінками, період
2011—2013 рр. буде етапом посткризового віднов�
лення фінансової і економічної системи країни, на�
томість період 2014—2030 рр. має стати етапом ре�
формування, реструктуризації і закріплення пози�
тивних тенденцій прискорення економічного та соц�
іального розвитку України. Адже політика стиму�
лювання внутрішнього ринку, привабливий інвести�
ційний клімат і модернізація виробництва дадуть
вітчизняній економіці достатній "запас міцності" для
стабільного економічного розвитку з певним наро�
щуванням темпів приросту ВВП щорічно.

При цьому на етапі 2011—2013 рр. першочерго�
вим є оздоровлення фінансових ринків та реально�
го сектора економіки, перш за все, експортно� та
внутрішньоорієнтованого, з виділенням аграрного.
Стратегічними цілями на період 2014—2030 р. ма�
ють стати посилення фундаментальних чинників
сталого розвитку з подальшим закріпленням стаб�
ільно стійких темпів зростання ВВП: створення
сприятливих рамкових умов для суб'єктів ринку та
інвесторів, сучасної інноваційної системи з посилен�
ням віддачі від національної наукової сфери, пол�
іпшення довкілля та якості життя з посиленням трудового по�
тенціалу і структурно�технологічною модернізацією економі�
ки. Результатом буде активізація виробництва, підвищення
продуктивності праці, рівня і якості життєвих стандартів насе�
лення; інтеграція України у світогосподарську систему, реалі�
зація конкурентних переваг України на міжнародній арені. Ук�
раїна має посилити свою адаптивність та здатність швидко реа�
гувати на світові виклики. Передбачається перехід економіки
України на більш стабільне і менш енергоємне економічне зро�
стання.

Прогнозні сценарії розвитку враховують також зовнішні
та внутрішні припущення на період до 2030 р. Зростання ВВП,
як вже зазначалося, забезпечуватиметься в основному активі�
зацією як внутрішнього, так і зовнішнього попиту. У прогнозо�
ваному періоді передбачається уповільнення цінової динаміки
на тлі зростання реальних наявних доходів населення. Лише по�
гіршення ситуації на світових фінансових ринках можуть ство�
рити перешкоди для реалізації стратегічних завдань. Якщо на
першому етапі головним джерелом інвестицій залишатимуться
власні кошти підприємств, то з 2016 р. очікується активізація
притоку прямих іноземних інвестицій та посилення державної
складової капітальних вкладень. Темпи зростання валових інве�
стицій мають суттєво перевищувати темпи приросту ВВП, рівень
нагромадження основного капіталу має досягти 30—35 % в 2020
р. В довгостроковій перспективі очікується поліпшення інвес�
тиційного та підприємницького клімату та у зв'язку з цим, уп�
ровадження більш стабільних та прозорих умов розвитку, що є
наслідком членства України у СОТ.

Зростання інвестицій як визначального чинника економіч�
ного розвитку та підтримки стабільної динаміки виробництва у
2015—2030 рр. має бути зумовлено:

— наявністю зацікавленості та фінансових ресурсів у вітчиз�
няних виробників до впровадження інновацій та активного онов�
лення основних фондів, зважаючи на посилення конкуренції на
внутрішньому ринку та враховуючи членство України у СОТ і
її спрямованість на європейську інтеграцію;

— активним впровадженням енергозберігаючих технологій;
— забезпеченням масштабного житлового будівництва за

допомогою поширення іпотечного кредитування;
— розширенням внутрішнього ринку;
— збільшенням на фінансових ринках "довгих" ресурсів

завдяки підвищенню рівня заощаджень населення та впливу
нарощування недержавних пенсійних фондів.

Очікується, що відновлення розвитку зовнішніх ринків за
умов збільшення ємності внутрішнього ринку при одночасному
стримуванні імпорту готових товарів сприятиме відновленню
зростання ВВП.

Прогнозні розрахунки ВВП враховують три сценарії роз�
витку.

Оптимістичний сценарій (сценарій модернізації виробниц�
тва в рамках випереджаючої моделі розвитку національної еко�
номіки). Метою розвитку за цим сценарієм є якісна реалізації
структурно�технологічної моделі економіки. Основним пара�
метром за цим сценарієм є досягнення обсягів ВВП в 2030 р. в
межах 4446,9 млн грн. в цінах 2007 р. Це буде досягнуто завдяки
системному реформуванню економіки, впровадженню високо�
технологічного виробництва, залученню інвестицій, використан�
ню конкурентоспроможної інноваційної моделі розвитку, роз�

ширеного відтворення та модернізації виробничого потенціалу
національної економіки.

Реалізація песимістичного сценарію можлива за умов роз�
витку ризикових ситуацій щодо цінової та курсової динаміки,
а також інерційної економічної політики, спрямованої на ви�
конання соціальних зобов'язань держави, реформування пен�
сійної системи, охорони здоров'я, житлової та освітньої ре�
форм. Зростання ВВП у 2013—2020 р. буде стримуватися
структурними змінами та екологізацією виробництва, які ра�
зом з інфраструктурними потребами відволікатимуть значні
ресурси, що дадуть менш відчутний ефект для зростання, але
більш значущий для екологічного стану та якості життя насе�
лення.

При цьому, за результатами аналітичних розрахунків, слід
зазначити, що в 2030 р. ВВП України досягне обсягу 2713,2 млн
грн. в цінах 2007 р. Це буде зростання без якісних економічних
зрушень на тлі низької інвестиційної активності з практично ви�
черпаними традиційними джерелами, а отже, можливими еко�
номічними кризами і негативними зовнішніми шоками в умовах
зростаючої міжнародної конкуренції. Такий розвиток подій
значно погіршить економічне становище України у світі, не доз�
волить їй модернізувати свою економіку та конкурувати з інши�
ми країнами.

Середнім є реалістичний сценарій розвитку, який частково
враховує заходи оптимістичного та песимістичного сценаріїв і
спрямований на підвищення рівня інтенсивності використання
інвестиційних вкладень не лише в існуючу технологічну базу ви�
робництва, але й у розробку якісно нових прогресивних техно�
логічних новацій, структурної перебудови економіки, підвищен�
ня рівня життя та екологічної безпеки населення. Важливим на�
прямом за цим сценарієм має стати зростання частки високо�
технологічної продукції у сукупному обсязі експорту України,
стимулювати імпортозаміщення, орієнтоване на створення но�
вих видів сучасної високо� і середньо технологічної продукції,
що не поступалися б іноземним аналогам.

Прогнозування світового розвитку базувалося на наступ�
них припущеннях.

Сучасний розвиток світової економіки та країн ЄС має су�
перечливий характер, який проявляється у зниженні глобаль�
них ризиків, а також у існуванні певних проблем соціально�еко�
номічного розвитку, спричинених фінансовою кризою, які мо�
жуть мати негативний вплив в середньо� та довгостроковій пер�
спективі. При цьому ряд ризиків можуть мати перехідний ха�
рактер: проявившись у кризовий період вони зберігаються (або
посилюються) у посткризовий.

Так, до основних факторів, які можуть стримувати еконо�
мічний розвиток світової економіки та країн ЄС в прогнозному
періоді, належать:

— землетрус і цунамі в Японії, а також політичні і військові
протистояння у ряді країн Північної Африки і Близького Сходу;

— низька економічна динаміка ВВП розвинутих країн та
країн ЄС, які не компенсували негативні наслідки фінансової
кризи;

— боргові проблеми у розвинутих країнах ЄС, не вирішен�
ня яких знижує довіру до європейських та світових фінансових
ринків та інститутів, що, в свою чергу, призводить до погіршен�
ня фінансових можливостей господарювання та поширення
стагнаційних процесів;
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Рис. 1.  Динаміка реального ВВП окремих країн СНД
протягом 2010—2011 рр., % до попереднього року

Джерело: [7; 8].
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— зростання розміру дефіциту бюджету, який виникає
внаслідок необхідності здійснення передбачених раніше заходів
"соціальних програм", які в країнах ЄС є набагато ширшими,
порівняно з іншими країнами світу;

— посилення ризиків щодо платоспроможності окремих
держав ЄС (Греція, Ірландія, Іспанія, Італія, Португалія) та ви�
сока залежність від іноземного капіталу для "нових" країн�
членів ЄС (Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Словенія, Угор�
щина, Чехія);

— висока і нестабільна ціна на енергоресурси, що призво�
дить до втрати цінових орієнтирів для бізнесу, погіршуються
споживчі настрої, знижується сукупний попит, що призводить
до зниження виробництва;

— валютна нестабільність та слабкий євро можуть стати
елементом макроекономічної нестабільності, поширення інфля�
ційних процесів;

— демографічна ситуація (очіку�
ване скорочення чисельності, "старі�
ння" та посилення навантаження на
працездатне населення) тощо.

Проте, незважаючи на різну
траєкторію розвитку країн світу в
докризовий період (до 2008—2009
рр.) та підвищення темпів розвитку
економік країн, що розвиваються, і
трансформаційних країн (в першу
чергу країни БРІК), все ж таки основ�
ним рушієм розвитку в прогнозному
періоді залишаться великі розвинуті
країни світу.

Відповідно до мети даної статті
нами здійснено порівняння резуль�
татів прогнозу розвитку економіки
України із прогнозними показника�
ми розвитку інших країн. Темпи роз�

витку економіки України прийняті відпов�
ідно до прогнозу за сценаріями. Темпи роз�
витку порівнювальних країн у перспективі
до 2030 р. практично відсутні, тому нами
були виконані експериментальні прогнозні
розрахунки розвитку економіки країн, що
були прийняті для порівняння.

 Для порівняння були відібрані країни,
що є світовими лідерами, а також наші тор�
говельні партнери: Німеччина, Франція,
США, Польща, Російська Федерація і Біло�
русь.

 Порівняння здійснювалось за показ�
ником ВВП на одну особу у дол. США за
ПКС 2005 р. Із�за відсутності даних темпи
зміни ВВП і темпи зміни кількості населен�
ня визначалися власними прогнозними оц�
інками. При стійкій динаміці розвитку тем�
пи зміни ВВП і темпи зміни населення про�
гнозувалися за трендом, в інших випадках
— за середніми приростами.

Результати прогнозу темпів росту ВВП
за окремими країнами світу та Україною
наведені у табл.1. Прогнозовані темпи ро�

сту ВВП України за сценаріями розвитку мають позитивний
тренд. Проте в умовах значного технологічного та економічно�
го відставання України від країн ЄС, Білорусі, Російської Феде�
рації перед нашою країною постає завдання "наздогоняючого"
розвитку.

При цьому першочерговими залишаються питання ліквідації
розриву в показниках ВВП на одну особу, рівня життя населен�
ня, підвищення ефективності економіки та продуктивності праці
зокрема, а також інших якісних індикаторів розвитку. Ситуація
ускладнюється тим, що вирішувати зазначені завдання необхід�
но в умовах прискореного переходу розвинутих країн до пост�
індустріального типу відтворення, глобалізації світової економі�
ки, збереженню високих темпів росту нових "індустріальних
лідерів" — економік Китаю та Індії. Прогнозовані високі темпи
росту ВВП України вже не можуть орієнтуватися тільки на екс�
портні можливості металургії та хімії, а необхідно підвищувати

частку кінцевої продукції інших
видів економічної діяльності, які
пов'язані із зростанням внутріш�
нього споживчого та інвестицій�
ного попиту.

Характерним є і той факт,
що темпи росту ВВП України
навіть за песимістичним сце�
нарієм розвитку значно виперед�
жають темпи росту ВВП таких
країн, як США, Німеччина,
Франція. Таке положення пояс�
нюється тим, що Україна веде
відлік від нищого використання
економічного потенціалу, і тому
в прогнозному періоді спостері�
гатимуться більш високі темпи
росту ВВП по відношенню до
країн з розвиненою економікою,
де економічний потенціал вико�
ристовується значно повніше.
Крім того, в Україні передбачені
додаткові заходи економічної

Таблиця 1. Середньорічні темпи росту ВВП України та окремих країн світу
на прогнозний період, %

Джерело: розраховано авторами.

Рис. 2. Темпи зростання ВВП України та світової економіки, % до 2010 року
Джерело: розраховано авторами.

Таблиця 2. ВВП на одну особу, дол. США за ПКС 2005 року

Джерело: розраховано авторами.
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політики, які спрямовані на розвиток націо�
нального господарства та реформування
економіки.

Для того, щоб повернутися до докри�
зових економічних тенденцій і до довгост�
рокової динаміки очікуваного підвищення
рівня добробуту, економіка України повин�
на забезпечити вищу (порівняно з докри�
зовим рівнем) економічну динаміку розвит�
ку.

Так, темпи зростання ВВП України за
період 2010—2030 рр. за оптимістичним
сценарієм (сценарієм економічного прори�
ву) збільшаться в 4,1 рази, песимістичним
(соціального спрямування) — в 2,5 рази, ре�
алістичним (структурно�технологічної пе�
ребудови) — в 3,1 рази, натомість ВВП роз�
винених країн буде збільшуватися більш
стриманими темпами (рис. 2).

У прогнозованому періоді обсяги ВВП і
чисельність населення прогнозувались за
темпами зміни, починаючи з базового 2010 р.

Результати розрахунків показника
ВВП на одну особу (за ПКС 2005 р.), наве�
дені у табл. 2 і показані на рис. 3, говорять
про те, що Україна у перспективі буде на�
ближатися до порівнювальних країн, але
відставання від них по досліджуваному по�
казнику залишиться досить значним.

Так, у 2010 р. розрив ВВП на одну осо�
бу між Польщею і Україною складає 2,9
рази, при реалізації сценарію економічно�
го прориву він скоротиться у 2030 р. до 1,5
разів і до 1,9 разів при реалістичному сце�
нарію. Відповідно, з Російською Федера�
цією розрив у 2,3 рази у 2010 р. скоротить�
ся до 1,6 разів і до 2,1 разів у 2030 р. У по�
рівнянні з Німеччиною розрив у 2010 р.
складає 5,5 рази, при реалізації сценарію
економічного прориву він скоротиться до
2,0 разів у 2030 р., а при реалістичному сце�
нарію розрив складатиме 2,5 рази.

Таким чином, можна стверджувати,
що перспектива розвитку економіки Украї�
ни хоча є і зростаючою, але діапазон роз�
риву ВВП на одну особу з іншими аналізо�
ваними країнами залишається занадто великим.

Цікавою є також перспектива входження України до G�20
(групи країн з найбільш високим рівнем ВВП). Якщо зараз G�20
складають такі країни, як Австралія, Аргентина, Бразилія, Ве�
ликобританія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Ки�
тай, Корея, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччи�
на, Франція, ПАР, Японія і Європейський союз і на їх долю при�
падає понад 85% світового ВВП й проживає понад 60% насе�
лення світу, то Україна зі своїм ВВП у розмірі 150 млрд дол.
США знаходиться на 50 місці і до 2030 р. може переміститися
лише на 40—45 місце. Звідси завдання про входження України
до G�20 в перспективі до 2030 р. неможливо ставити. Дану тезу
підтверджують здійснені нами розрахунки ВВП на одну особу
при різних темпах щорічного зростання ВВП.

Гіпотетичні розрахунки розвитку економіки України з тем�
пом щорічних змін у 7%, що показані на рис.4, не дають можли�
вості наздогнати навіть Білорусь за показником ВВП на одну осо�
бу. При щорічних темпах зростання 7—10% Україна має мож�
ливість вийти на обсяг ВВП на одну особу (за ПКС 2005 р.) у 2030
р., який буде дорівнювати аналогічному показнику Білорусі. Щоб
досягти рівня розвитку більш розвинених країн (Польща, Рос�
ійська Федерація, Франція), Україна повинна мати щорічні тем�
пи зростання ВВП в межах 10—14%, що взагалі нереально.

Якщо Україна у 80�х роках ХХ століття за потенціалом зна�
ходилася на 6�му місці у Європі, то зараз — на 15. Економіка
України досягне рівня 1990 р. лише у 2019—2020 роках, при зак�
ладених темпах приросту ВВП. Натомість за цей час світова еко�
номіка розвивається, йде вперед, а Україна залишиться, на жаль,
країною наздоганяючого розвитку.

ВИСНОВКИ
Таким чином, прогнозні розрахунки економічного розвит�

ку України свідчать, що вітчизняна економіка може розвивати�
ся за трьома запропонованими сценаріями розвитку, забезпе�
чуючи різну динаміку розвитку. Проте, незважаючи на більш
стримані темпи зростання ВВП інших країн світу, які взяті для

порівняння, економіка України в 2030 р. не досягне навіть Біло�
русі, Польщі, Російської Федерації за показником ВВП на одну
особу в дол. США за ПКС 2005 р., не говорячи вже про країни
Європи та США. Тому в Україні необхідно якнайшвидше ради�
кально і системно змінювати та впроваджувати курс реформу�
вання економіки за рахунок підвищення ефективності вироб�
ництва та інвестицій, продуктивності праці, розвитку внутріш�
нього ринку, подолання існуючих диспропорцій, соціальної аси�
метрії тощо. Кінцевим якісним результатом економічної модер�
нізації має стати реальне скорочення розриву між Україною та
країнами з розвиненою ринковою економікою.
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Рис. 3. Прогноз ВВП на одну особу, дол. США за ПКС 2005 року
Джерело: розраховано авторами.

Рис.4. ВВП на одну особу, дол. США за ПКС 2005 р.
(стратегія входження в G=20)

Джерело: розраховано авторами.
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ВСТУП
Для будь�яких господарюючих суб'єктів характер�

на зміна їх стану, який з плином часу відбувається в ре�
зультаті взаємодії в різних процесах один з одним і з
зовнішнім середовищем. Динамічні моделі описують
корпорацію як організацію в розвитку, в динаміці, на
відміну від статистичних характеристик, фіксують її
стан лише на певний момент. Корпорації розвиваються,
на кожному новому кроці їх поступального розвитку
змінюються кінцеві результати їх діяльності. Облік ди�
наміки дозволяє відрізняти один варіант розвитку від
іншого, даний крок від наступного або попереднього.

Динаміка багато в чому визначає саму природу і
якість організації [1]. Вона має великий вплив на різно�
маніття зв'язків усередині організації і на стан зовніш�
нього середовища, в якій вона знаходиться. Корпора�
тивні відносини являють собою різновид внутрішніх і
зовнішніх зв'язків організації, отже, динаміка є однією
з головних її характеристик.

Дійсно, показники діяльності підприємства, що ха�
рактеризують корпоративні інтереси, змінюються в часі,
можуть бути кращим чи гіршим, влаштовувати чи ні різні
зацікавлені групи.
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ДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ

ПРОЦЕСУ ДОТРИМАННЯ КОРПОРАТИВНИХ

ІНТЕРЕСІВ

У статті обгрунтована потреба застосування динамічного підходу до процесу дотримання корпора?

тивних інтересів та їх узгодження між собою під час прийняття управлінських рішень, запропоновані

ключові показники, за допомогою яких передбачено здійснювати оцінку збалансованості інтересів у

процесі управління корпоративними ресурсами.

In the article the need to use the process of compliance with corporate interests and their coordination with

each other in the process of decision?making dynamic approach proposed by the key indicators that help provide

balance to assess interest in the management of corporate resources.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Більш того, сукупні корпоративні інтереси самі мо�

жуть змінюватися з часом, сьогодні в акціонерів одні
вимоги по прибутку, завтра — інші; сьогодні менедже�
ри отримують задоволення від досягнутих результатів,
завтра — ні. Тому при побудові оцінки діяльності кор�
порації необхідно, з одного боку, умовою балансу інте�
ресів надати динамічне уявлення, з іншого боку, вимі�
ряти ступінь відхилення реальних показників функціо�
нування від даного критерію. До того ж необхідно вра�
хувати, що з метою узгодження інтересів їх доведеться
якимось чином упорядковувати, розставляючи пріори�
тетність, яка влаштовувала б більшість учасників кор�
поративних відносин.

РЕЗУЛЬТАТИ
Різнорідність і різноманіття інтересів ускладнює

це завдання в рамках існуючих підходів. Для усунен�
ня названих проблем припишемо необхідному підхо�
ду до оцінки властивості динамічної порівнянності та
динамічної співпідпорядкованості показників, які оз�
начають, що останні повинні гарантувати порівняння
в часі і просторі оцінок прийнятих рішень. Ідея впо�



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

9www.economy.in.ua

рядкування показників динаміки економічних систем
для визначення норми такої динаміки належить І.М. Си�
роєжину [2], вона була в подальшому розвинена його
учнями [3; 4; 5]. Їм було помічено, що непорівнянні в
статиці характеристики господарства стають по�
рівнянними в динаміці. Завдяки реалізації принципів
динамічної порівнянності та динамічної співпідпоряд�
кованості, розглядаючи деяку цілісну корпоративну
структуру, можна зіставити результати (показники)
господарської діяльності аналізованого підприєм�
ства:

а) з загальноприйнятими нормами та стандартами
для оцінки ефективності корпоративного управління;

б) з аналогічними даними за попередні роки для вив�
чення тенденцій поліпшення або погіршення економіч�
ного стану підприємства;

в) з аналогічними даними інших підприємств, що
дозволяє виявити його можливості;

г) з різними, неоднорідними показниками аналізо�
ваного підприємства всередині того ж тимчасового
інтервалу. Таким чином, можна стверджувати, що роз�
виток підприємства адекватно описується динамічною
моделлю, в якій різні приватні характеристики повинні
перебувати в певній співпідпорядкованості.

Динаміка розвитку корпоративних систем відобра�
жає три взаємопов'язані характеристики. Серед них
адаптація, зростання і безпосередньо розвиток. Адап�
тація системи забезпечує збереження основних її
функцій шляхом пристосування до нових умов внутрі�
шнього і зовнішнього середовища. Зростання означає
збільшення розмірів системи за рахунок додаткових
елементів при збереженні її колишніх якостей і цілей.
Розвиток, крім зростання, включає в себе набуття сис�
темою нових якісних ознак, які забезпечують більш ви�
сокий рівень виконання своїх функцій і (або) придбан�
ня нових.

Зростання має бути, перш за все, якісним, відпові�
дати логіці економічного розвитку, а не просто вира�
жатися зростанням об'ємних показників. Враховуючи
це, побудуємо відповідно до перерахованих принципів і
властивостей інструмент оцінки результатів функціону�
вання корпоративних систем, зокрема для того, щоб
визначити, чи діє менеджмент підприємства в корпора�
тивних інтересах. В якості основних показників балан�
су корпоративних інтересів виберемо вже згадані і роз�
глянуті вище показники: виручка від реалізації продукції
(ВР), прибуток до оподаткування (П), чистий прибуток
(ЧП), чисельність персоналу (Ч), сукупні активи (СА) і
виплачені дивіденди (Д). Саме ці показники відповіда�
ють вимогам, пред'явленим до оцінки діяльності найма�
них менеджерів. По�перше, ці показники відповідають
принципу діючого підприємства. По�друге, вони відоб�
ражають розвиток підприємства, його зростання і
здатність до адаптації, оскільки є результуючими показ�
никами, їх зміна показує можливість підприємства при�
стосовуватися до зміни параметрів зовнішнього сере�
довища, трансформація в складі корпоративних об'єд�
нань у кінцевому підсумку також виражається в зміні
представлених характеристик. По�третє, в умовах об�
меженості інформації, властивої корпоративному уп�
равлінню, що розглядаються, показники є найбільш до�
ступними через те, що є обов'язковими до опублікуван�
ня в засобах масової інформації та в деяких економіч�
них виданнях, що виходять в складі рейтингів підпри�
ємств. По�четверте, відображають найважливіші фінан�
сові характеристики для теперішніх та потенційних ак�
ціонерів: економічне зростання і розмір корпорації —
ВР і СА, віддача від авансованого капіталу — П та ПП,
ефективність використання ресурсів і продуктивність —
Ч, зростання добробуту власників — Д [6; 7]. По�п'яте,
справжні показники легко піддаються впорядкуванню
в динаміці.

Отже, на основі представлених показників можна
отримати досить інформативні аналітичні висновки про

діяльність менеджерів у встановленні балансу інтересів.
Враховуючи, що приведення у відповідність балан�

су корпоративних інтересів вимагає взаємоув'язки ба�
гатьох різнорідних показників, для поліпшення фінан�
сового стану скористаємося принципами динамічної
порівнянності та динамічної співпідпорядкованості.

У процесі аналізу часто виникає ситуація, коли деякі
показники мають динаміку, що відрізняється від реко�
мендованої. При цьому мають місце наступні пробле�
ми: навіть серед однотипних показників, що розгляда�
ються в рамках одного агрегату, тенденції результатів
можуть значно відрізнятися; маючи подібну суперечли�
ву динаміку показників, неможливо встановити кінце�
вий результат дії сукупності розглянутих факторів, тоб�
то виявити, наскільки успішно розвивався досліджува�
ний об'єкт; при дотриманні всіма показниками рекомен�
дованої динаміки, тим не менше, не можна зробити од�
нозначний висновок про успішність діяльності підприє�
мства; важко визначити, які сфери управління підприє�
мством є найбільш проблемними.

Зазначена ситуація є типовою. Тому для ефектив�
ного контролю за дотриманням корпоративних інте�
ресів у сучасній економіці необхідні більш інформа�
тивні методи обліку та аналізу даних, ніж застосову�
вані традиційно. Більш того, для комплексної оцінки
стану корпоративної структури необхідно привести
безліч характеристик до єдиного інтегрального (агре�
гованого) показника, адже всі суб'єкти ринкових відно�
син — власники, кредитори, інвестори, контракти —
зацікавлені в однозначній оцінці результатів діяльності
компанії.

Вирішимо поставлену вище задачу шляхом задання
нормативної (еталонної) динаміки розвитку підприєм�
ства. У групах показників при їх розрахунках викорис�
товуються характеристики зі схожим економічним
змістом. Звідси показники можна впорядкувати віднос�
но один одного через їх темпові характеристики. Вве�
демо позначення темпу показника:
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A — показник господарської діяльності підприєм�
ства;

h (а) — темп показника а;
а

2
 — значення показника а в аналізованому періоді;

а
1
 — значення показника а в попередньому періоді.

Розглянемо показники ліквідності на предмет упо�
рядкування їх темпів. У фінансовому аналізі прийнято
вважати, що ліквідність підприємства, тобто здатність
підприємства своєчасно розраховуватися за своїми зо�
бов'язаннями, повинна зростати з часом. Це означає, що
значення темпу будь�якого з показників ліквідності по�
винно бути більше 1. Отже, нижньою межею значень для
показників ліквідності буде одиниця. Далі порівняємо
попарно показники між собою, щоб з'ясувати, який з
показників повинен рости швидше за все, а який — по�
вільніше.

Розглянемо показники пК і лК
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ОА — оборотні активи; ПЗ — поточні зобов'язан�
ня; З — запаси.

Відомо також, що  )()( ОАhЗh 〈  або  
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Це зумовлено вимогами зниження частки запасів в
оборотних активах з часом з метою підвищення
ліквідності активів.

Для зручності розрахунків введемо позначення:

ОА = а, ПЗ = b, З = с та  
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Приведемо до спільного знаменника:
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де  0)ca(a 111 〉− , оскільки запаси с
1
 є елементом

оборотних активів а
1
, отже,  11 ac 〈 .

Маємо, з властивостей нерівностей, для порівняння
два вирази:

 )ca(a 112 −  та  )ca(a 221 −
Розкриємо дужки та додамо до лівої і правої частин

нерівності одну й ту ж саму величину. Знак нерівності
при цьому не зміниться. Порівнюємо:
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Отже, 
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Аналогічно можна довести, що   )()( алл КhКh 〈 .
В результаті отримуємо для показників ліквідності

наступне співвідношення:

 )()()(1 аллп КhКhКh 〈〈〈 (2).
Перейдемо до показників ділової активності. Се�

редній термін оборотності запасів і дебіторської забор�
гованості повинен знижуватися в часі, щоб грошові кош�
ти швидше вивільнялися з обороту і приносили в зв'яз�
ку з цим великий прибуток. Середній термін оборотності
кредиторської заборгованості також повинен знижува�
тися в часі, оскільки зворотна ситуація може сигналі�
зувати кредиторам про виникнення труднощів у
підприємства з оплати рахунків і, як наслідок, привести
до розриву відносин з рядом кредиторів. Це означає, що
темпи зазначених показників будуть менше 1, їх верх�
ньої межі.

Запаси є найменш продуктивною частиною активів
підприємства і вимагають значних витрат при їх збері�
ганні. Отже, запаси повинні бути найбільш швидко обо�
ротною частиною активів підприємства, у тому числі в
порівнянні з дебіторською заборгованістю, тобто три�
валість оборотності запасів повинна знижуватися більш
швидкими темпами, ніж термін обороту дебіторської
заборгованості   )()( вз КhКh 〈 .

Вимоги  )()( кзв КhКh 〈  випливають з наступних
міркувань. Для будь�якого підприємства важливо, щоб
рахунки його покупців сплачувались швидше, ніж рахун�
ки постачальників фірми. В цьому випадку грошові кош�
ти відвернені з обороту на менший термін і будуть ви�
користовуватися з цієї причини більш ефективно. До�

датковим підтвердженням даної нерівності є не�
обхідність скорочення з плином часу фінансового цик�
лу рівного:

 кззв КККФЦ ++= ,
де ФЦ — тривалість фінансового циклу. Щоб ФЦ

знижувався в часі, потрібно менше зниження показни�
ка К

в
 в порівнянні з К

кз
. В результаті маємо проміжні

підсумки порівняння динаміки показників ділової актив�
ності:

1)()()( 〈〈〈 кзвз КhКhКh (3).
Позитивною тенденцією показників К

оа
 та К

оок
 є

їх зростання у часі, тобто нижньою межею їх темпів
є 1.

Порівняємо  )( оаКh  і )( оокКh  або 
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де BP — річна виручка за реалізовану продукцію;
СА — сукупні активи підприємства;
ОК — основний капітал підприємства.

 )()( ОКhСАh 〈  є наслідком вимоги зниження част�
ки основного капіталу в сукупних активах, виходячи з
міркування підвищення ефективності його використан�
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Отримуємо:

 )()(1 оокоа КhКh 〈〈 (4).

З (3) і (4) отримуємо повне впорядкування показ�
ників ділової активності. Наступна група показників —
показники фінансової стійкості. У світлі фінансової
стійкості важливо, щоб господарська діяльність
більшою мірою фінансувалася за рахунок власних дже�
рел, тоді знижується залежність від позикових, що по�
вертаються ресурсів, і, отже, зростає незалежність
фірми від кредиторів. З чотирьох груп показників: при�
бутковості, структури капіталу, ліквідності та ділової
активності темп одного —   1)( 〉пвКh . Темпи інших ха�
рактеристик, для послаблення залежності від зовнішніх
джерел, коштів повинні знижуватися. При цьому

)()( дфв КhКh 〈 . Дійсно, вираз можна переписати у виг�
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СБh , де ВК — власний капітал; СБ —

сукупний борг; СА — сукупні активи.
Оскільки чисельники показників однакові, зміна

темпів залежить від зміни значень знаменника. З умови
фінансової незалежності випливає, що власний капітал
має зростати швидше сукупних активів, тобто зі сказа�

ного випливає:  )()( САhВКh 〉 . Маємо 
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Аналогічно   )()( ксфв КhКh 〈 , тобто 
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де ДБ — довгостроковий борг, АК — акціонерний ка�
пітал. Власний капітал за рахунок прибутку зростає
швидше акціонерного, а збільшення частки довгостро�
кового боргу в сукупному зумовлене вимогою мати в
розпорядженні переважно джерела довгострокового
призначення, що при незначній зміні суми власних ре�
сурсів призведе до зростання фінансової стабільності.

Однак, повного упорядкування показників фінансо�
вої стійкості домогтися складно. Так, спроби порівня�
ти темпи показників К

КС
 і К

д
 не досягли мети. Тому в

дослідженні будуть використовуватися часткові поряд�
ки показників фінансової стійкості. А саме:
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 )(1)()( пвдфв КhКhКh 〈〈〈 (5),
та

 )(1)()( ппксфв КhКhКh 〈〈〈 (6).
Залишилося впорядкувати показники прибутко�

вості. Позитивною динамікою цих показників вважаєть�
ся зростаюча тенденція. При цьому вимога зростання
оборотності елементів майна підприємства, як акціонер�
ного капіталу, так і сукупних активів, формулюється у
вигляді правила  )()( АКhВРh 〈  та  )()( САhВРh 〉 , де BP
— сукупна виручка підприємства; AK — акціонерний
капітал; CA — сукупні активи.

Маємо 
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ЧП — дохід після виплати відсотків і податків.
Більш того, власники підприємства бажають отриму�

вати якомога вищий дохід на вкладені ними в діяльність
фірми кошти при відсутності додаткових з їхнього боку
асигнувань. Звідси рентабельність акціонерного капіта�
лу повинна зростати більш високими темпами, ніж нор�
ма прибутковості сукупних активів. Остаточне упоряд�
кування показників прибутковості буде мати вигляд:

 )()()(1 ROEhROAhКh нр 〈〈〈 (7).

Наведені математичні докази можна представити у
вигляді павутиноподібного графа з центром в одиниці
(рис. 1).

Рис. 1. Граф впорядкування фінансових показників
діяльності підприємства

Позначення на графі:
КШЛ — коефіцієнт швидкої ліквідності;
КЛ — коефіцієнт ліквідності;
КП — коефіцієнт покриття;
КООК — коефіцієнт окупності основного капіталу;
КОА — коефіцієнт окупності сукупних активів;
КПВ — коефіцієнт покриття відсотків;
КНР — норма рентабельності;
ROA — норма прибутковості активів;
ROE — норма прибутковості акціонерного капіталу;
ККЗ — тривалість оборотності кредиторської заборгова�

ності;
КІ — середній термін інкасації;
КЗ — середній термін оборотності запасів;
ККС — коефіцієнт "квоти власника";
КЗ — коефіцієнт заборгованості;
КФВ — коефіцієнт фінансового важеля.

 Назвемо зображений нормативний (еталонний) по�
рядок графом впорядкування фінансових показників
діяльності підприємства. У зображеному графі напря�
ми кожної стрілки відповідають нерівності " 〉". Так

 кзК→1  означає:  )(1 кзКh〉 , де  )a(h  темп показника a і
так далі.

Зазначений граф описує, в якому порядку і напрямі
відносно один одного має здійснюватися зміна найбільш
істотних показників діяльності корпоративних струк�
тур. Недотримання цього порядку вказує на наявність
проблем у підприємства. Чим більше розбіжність з ета�
лонним розвитком, тим серйозніше проблеми. Склад і
характер показників нормативної динаміки може зміню�
ватися в залежності від потреб конкретного підприєм�
ства. Головна умова, щоб вони характеризували істотні
сторони діяльності корпорації, були інформативними і
легко інтерпретували, могли бути впорядковані і підпо�
рядковані в динаміці відносно один одного. При цьому
підпорядкованість необов'язково повинна бути повна,
іноді, як в нашому випадку, вона може бути і частко�
вою.

ВИСНОВКИ
Таким чином, статті запропоновано ключові показ�

ники, що характеризують процес управління корпора�
тивними ресурсами, дана чітка інтерпретація показників
і їх нормативних (еталонних) значень.

На основі результатів аналізу розробляються і об�
грунтовуються управлінські рішення. Оцінка якості уп�
равління та побудова відповідного коригуючого дина�
мічного нормативу передують рішенням і діям, обгрун�
товують їх і є основою наукового управління корпо�
ративними відносинами, забезпечують його об�
'єктивність та ефективність. Виходячи з цього, можна
стверджувати, що запропонована оцінка збалансова�
ності інтересів може застосовуватися не тільки в кор�
поративному управлінні, а й в управлінні іншими суб�
'єктами ринку: підприємствами некорпоративних фор�
ми господарювання, державними організаціями, до�
машніми господарствами, індивідуальними підприєм�
ствами і т.п. Потрібно лише поставити пріоритети та
впорядкувати їх у динаміці, причому не обов'язково,
щоб пріоритети мали кількісний вираз, важлива їх
зміна в динаміці, а їх можна визначити якісно, наприк�
лад, краще чи гірше стала та чи інша сторона госпо�
дарської діяльності.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Сценарій довгострокового розвитку вітчизняної

економіки припускає зростання її конкурентоспромож�
ності як у традиційних, так і нових наукомістких секто�
рах, стрибок у підвищенні якості людського капіталу й
динаміки продуктивності праці, у випереджальному
розвитку високотехнологічних виробництв і перетво�
рення інноваційних факторів у основне джерело еко�
номічного росту. Вирішення цих завдань вимагає ство�
рення системи чіткої взаємодії держави, бізнесу, науки
й освіти на основі використання ефективних інстру�
ментів інноваційного розвитку, серед яких значну роль
повинен відіграти кластерний підхід.

Ідея підвищення конкурентоспроможності націо�
нальної економіки на основі реалізації кластерних стра�
тегій не нова. Але на етапі виходу із кризи, коли тра�
диційні методи диверсифікації вже не можуть дати по�
трібної віддачі, використання кластерної моделі орга�
нізації бізнесу як адекватного інструмента модернізації
економіки не має альтернативи. Взаємозумовленість і
взаємозв'язки між процесами кластеризації, посилен�
ня конкурентоспроможності й прискорення інновацій�
ної діяльності — це новий економічний феномен, який
дозволяє протистояти натиску глобальної конкуренції
й належним чином відповідати вимогам національного
та регіонального розвитку.

СТАН РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ
Головними джерелами інформації про сутність і

можливості використання ринкових інструментів у про�
цесі формування кластерів послужили роботи таких
закордонних економістів, як М. Портер, П. Друкер,
Ф. Котлер, Е. Тоффлер, Дж. Еванс та інші.

Обгрунтуванню ролі ринкових методів і інстру�
ментів у процесі кластеризації економіки й необхідності
їх використання присвячені роботи таких учених, як
І. Герчікова, Є. Голубков, О. Дьяченко, П. Зав'ялов,
С. Злобін, В. Хруцький та інші.

ЦІЛЬ СТАТТІ
Мета статті — проаналізувати закордонний досвід

використання кластерного підходу в стратегічному дер�
жавному плануванні.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Треба відзначити, що підтримка регіональних клас�

терів на загальнодержавному рівні вперше була здійсне�

УДК 332.012.2:378

ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ

В СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ

(ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД)

Л. П. Баришнікова,
к. е. н., доцент, Донецький державний університет управління

У статті узагальнено закордонний досвід кластеризації економіки. Доведено його переваги у страте?

гічному державному плануванні.

The article summarizes international experience clustering of the economy. Proved its advantages in the

strategic planning of the state.

на в 2010 році в США. Раніше цю проблему вирішувала
тільки регіональна влада. Мова йшла про розробку спе�
ціальної федеральної програми, яка, насамперед, сто�
сується підтримки інноваційних кластерів у пріоритет�
них науково�технологічних галузях, оскільки в посткри�
зовий період регіональна влада відчувала, та і тепер
відчуває, дефіцит бюджетних коштів для фінансування
інноваційних розробок [1].

Аналогічні кроки вживаються і в країнах Європейсь�
кого Союзу, де кластерні стратегії також розглядають�
ся в якості найважливішого інструменту інноваційного
розвитку цього регіону. "Ми потребуємо в ЄС у великій
кількості кластерів світового рівня, — відзначив віце�
президент Європейської комісії Гюнтер Верхуджен,
відповідальний за підприємницьку і промислову політи�
ку, — вони відіграють життєво важливу роль в іннова�
ційному розвитку наших фірм та в створенні нових ро�
бочих місць. Тому ми пропонуємо, щоб зусилля в сфері
підтримки кластерної політики на всіх рівнях були спря�
мовані на зміцнення переваги й відкритості для співро�
бітництва, при цьому зберігаючи конкурентне середо�
вище в межах створених агломерацій" [2].

Кластерний підхід — це, насамперед, нова управлі�
нська технологія, що дозволяє підвищити конкуренто�
спроможність як окремого регіону або галузі, так і дер�
жави в цілому.

В економічну літературу поняття "кластер" було
введено Майклом Портером (1990 р.), згідно з яким
"кластер" — це сконцентровані за географічною озна�
кою групи взаємозалежних компаній, спеціалізованих
постачальників, постачальників послуг, фірм у відпові�
дних галузях, а також пов'язаних з їхньою діяльністю
організацій (наприклад, університетів, агенцій по стан�
дартизації, а також торговельних об'єднань) у певних
сферах, що конкурують між собою, але разом з тим ве�
дуть спільну роботу [3].

Таким чином, у кластері існує група взаємозалеж�
них компаній та пов'язаних з ними організацій, що гео�
графічно є сусідами, діють у певній сфері, характеризу�
ються спільністю діяльності та взаємодоповнюють одне
одного.

Світова практика свідчить, що в останні два десяти�
ліття процес формування кластерів відбувався досить
активно. В цілому, за оцінкою експертів, на теперішній
час кластеризацією охоплено близько 50% економік
провідних країн світу (табл. 1).

У США в рамках кластерів працює більш половини
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підприємств, а частка ВВП, виробленого в них, переви�
щила 60%. У ЄС налічується понад 2 тис. кластерів, в
яких зайнято 38% його робочої сили [3].

Повністю охоплені кластеризацією данська, фін�
ська, норвезька й шведська промисловість. Так, Фінлян�
дія, чия економічна політика базується на кластеризації,
протягом 2000�х років займала провідні позиції у світо�
вих рейтингах конкурентоспроможності. За рахунок
кластерів, що відрізняються високою продуктивністю,
ця країна, яка має всього 0,5% світових лісових ресурсів,
забезпечує 10% світового експорту продукції дерево�
переробки та 25% — паперу. На телекомунікаційному
ринку вона забезпечує 30% світового експорту устат�
кування мобільного зв'язку та 40% — мобільних теле�
фонів [4].

На промислові кластери Італії доводиться 43% чи�
сельності зайнятих у галузі та більш 30% обсягу націо�
нального експорту. Успішно функціонують кластерні
структури в Німеччині (хімія й машинобудування), у
Франції (виробництво продуктів харчування, космети�
ки).

Активно йде процес формування кластерів і у
Південно�Східній Азії та Китаї, зокрема у Сінгапурі (в
галузі нафтохімії), у Японії (автомобілебудування) і в
інших країнах. У Китаї сьогодні існує більше 60 особли�
вих зон�кластерів, де перебуває близько 30 тис. фірм з
чисельністю співробітників 3,5 млн чол. і рівнем про�
дажів на суму приблизно 200 млрд дол. на рік.

Підвищення конкурентоспроможності за допомогою
кластерних ініціатив стає базовим елементом стратегій
розвитку переважної більшості країн. Аналіз більш 500
кластерних ініціатив, які реалізовані за останні 10 років
у 20�ти країнах, свідчить, що висока конкурентоспро�
можність цих країн заснована на міцних позиціях окре�
мих кластерів�локомотивах конкурентоспроможності.

Так, конкурентоспроможність Швеції в целюлозно�
паперовому секторі поширюється на наукомістке устат�
кування по деревообробці й виробництву паперу, кон�
веєрні лінії та деякі суміжні галузі�споживачі (наприк�
лад, виробництво промислового й споживчого пакуван�
ня). Данія розробила специфічні інноваційні технології
для агробізнесу та харчової промисловості. Німецькі
машинобудівники й автомобілебудівники виграють від
наявності в Німеччині високорозвиненого виробництва
компонентів для цих галузей.

В Італії склалися галузеві комбінації: металооброб�
ка — різальний інструмент; мода — дизайн; шкіра —
взуття; деревообробка — меблі. Китаю знадобилися
майже 15 років і величезні зовнішні інвестиції для ство�
рення конкурентоспроможних кластерів навколо орієн�
тованих на експорт текстильної промисловості, фабрик
спорттоварів, одягу, іграшок, посуду та ін.

Про значимість розвитку виробничих кластерів для
європейської економіки свідчить той факт, що ще в 90�
х роках минулого сторіччя Організація Об'єднаних
Націй по промисловому розвиткові (UNIDO) за допо�
могою Відділення по розвитку приватного сектора
(Private Sector Development Branch) підготувала набір
рекомендацій, щоб допомогти взаємодії урядів євро�
пейських країн і європейського приватного бізнесу в
розробці й впровадженні програм розвитку кластерів і
мереж малих підприємств. У липні 2006 р. ЄС був схва�
лений і прийнятий "Маніфест кластеризації в країнах
ЄС", а у грудні 2007 р. схвалений і представлений до зат�
вердження "Європейський кластерний Меморандум",
який був остаточно затверджено 21 січня 2008 р. у Сток�
гольмі на Європейській президентській конференції по
інноваціях і кластерам. Підтримку процесам кластери�
зації країнам Європи з перехідною економікою проде�
монстрував саміт ЄС "Східне партнерство", що відбув�
ся в Празі 7—10 травня 2009 р. Основна мета прийнятих
документів — збільшити "критичну масу" кластерів, яка
здатна вплинути на підвищення конкурентоспромож�
ності як окремих країн, так і ЄС у цілому.

З розвитком кластерного підходу суть кластерних
об'єднань змінювалася та збагачувалася. Так, в огляді
Європейської економічної комісії ООН (ЕЭК ООН) 2008
р. "Підвищення інноваційного рівня фірм: вибір політи�
ки й практичних інструментів", в якості основних харак�
теристик кластерів виділені:

— географічна концентрація (близько розташова�
них фірм приваблює можливість заощаджувати на
швидкій виробничій взаємодії, обміні соціальним капі�
талом і процесах навчання);

— спеціалізація (кластери концентруються навко�
ло певної сфери діяльності, до якої всі учасники або ав�
тори мають відношення);

— множинність економічних агентів (діяльність кла�
стерів охоплює не тільки фірми, що входять до них, але
й громадські організації, академії, фінансові посеред�
ники, інститути, що сприяють кооперації і т.д.);

— конкуренція й співробітництво (як основні види
взаємодії між фірмами — членами кластера);

— досягнення необхідної "критичної маси" у межах
кластера (щодо одержання ефектів внутрішньої дина�
міки й розвитку);

— життєздатність кластерів (розраховані на довго�
строкову перспективу);

— залучення в інноваційний процес (фірми й під�
приємства, що входять до складу кластера, звичайно
включені в процеси технологічних продуктових, ринко�
вих або організаційних інновацій) [5].

У минулому десятилітті більшість кластерів спеціа�
лізувалася на виробництві споживчих товарів і створю�
валася з метою підвищення конкурентоспроможності
окремих регіонів і територій.

На рубежі XXI століття стали з'являтися промис�
лові кластери нового покоління, що займаються інфор�
матикою, дизайном, екологією, логістикою, виробниц�
твом біомедицинських препаратів і т.п. Інноваційна орі�
єнтованість кластерів поступово зростала, і сьогодні
вона є найважливішою характеристикою, що визначає
конкурентоспроможність кластерних утворів. Останні
формуються там, де очікується "проривне" просування
в галузі техніки й технології виробництва й наступного
виходу на нові "ринкові ніші" (табл. 2) [6].

Дійсно, як показує світова практика функціонуван�
ня найбільш успішних економічних систем, високу кон�
курентоспроможність і стабільне економічне зростан�
ня забезпечують, насамперед, фактори, що стимулю�
ють поширення нових технологій. Враховуючи, що су�
часні конкурентні переваги практично повністю зумов�
лені перевагами в технологіях виробництва, управлін�
ня, організації просування товарів, успішний розвиток
конкурентоспроможності економічної системи мож�
ливий при комплексному використанні теорій кластер�
ного механізму та сучасних концепцій інноваційного
розвитку.

У цьому зв'язку багато країн — як економічно роз�
винені, так і ті, що починають формувати ринкову еко�
номіку, — все активніше використовують кластерний
підхід в підтримці найбільш перспективних напрямів і
форм підприємницької діяльності, у формуванні й ре�
гулюванні національних інноваційних систем (НІС).

Кластери мають більшу здатність до нововведень
внаслідок наступних причин:

Країна Кількість кластерів
Великобританія 168 
Німеччина 32 
Данія 34 
Італія 206 
Індія 106 
Нідерланди 20 
США 380 
Франція 96 
Фінляндія 9 

Таблиця 1. Промислові кластери в деяких країнах світу
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— фірми�учасники кластера здатні більш адекватно
й швидше реагувати на потреби покупців;

— учасники кластера мають доступ до нових техно�
логій, які використовуються на різних напрямах госпо�
дарської діяльності;

— в інноваційний процес залучаються постачальни�
ки й споживачі, а також підприємства інших галузей;

— в результаті межфірмової кооперації зменшуються
витрати на експерименти та науково�дослідницькі роботи;

— фірми в кластері перебувають під інтенсивним
конкурентним тиском, який збільшується постійним по�
рівнянням власної господарської діяльності з роботою
аналогічних компаній [7].

На відміну від традиційних промислових кластерів,
інноваційні кластери являють собою систему щільних
взаємозв'язків не тільки між фірмами, їх постачальни�
ками та клієнтами, але й інститутами знань, серед яких
великі дослідні центри та університети, будучи генера�
торами нових знань і інновацій, забезпечують високий
освітній рівень регіону.

З'являється можливість координації зусиль і фінан�
сових коштів для створення нового продукту і техно�
логій та виходу з ними на ринок. По суті справи, в рам�
ках кластера стає можливим вибудовування замкнено�
го технологічного ланцюжка — від створення продук�
ту до його виробництва та просування на ринок.

Слід зазначити ще одну відмінність інноваційних
кластерів від традиційних промислових, яка визначаєть�
ся створенням у їх межах переважно експортоорієнто�
ваної продукції і технологій, тобто внутрішні кластерні
конкурентні переваги виявляються більш вагомими в
міжнародному масштабі.

Безсумнівною перевагою для посилення інновацій�
ного компонента в кластерах є особливість їх функціо�
нування: відхід від жорсткого управління, властивого
холдингам та іншим подібним структурам, перехід до
гнучких мережних структур, які здатні підвищити ак�
тивність агентів�інноваторів (авторів інноваційних ідей),
адаптивність та сприйнятливість агентів�імітаторів (що
реалізують інноваційні ідеї), і реактивність агентів�фа�
сілітаторов (що забезпечують фінансовими та іншими
ресурсами цей процес) [8]. Така гнучка мережна струк�
тура забезпечує ефективну трансформацію винаходів у
інновації, а інновацій у конкурентні переваги.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз світової практики в сфері фор�

мування й реалізації кластерних стратегій дозволяє зро�
бити низку принципових узагальнюючих висновків:

1) застосування кластерного підходу є закономірним
етапом у розвитку економіки, а його повсюдне поширен�
ня можна розглядати в якості головної риси всіх висо�
корозвинених економік;

2) специфікою кластера є одержання
організаціями, що входять до його складу,
синергетичного ефекту, який виражається
у підвищенні конкурентоспроможності
всієї системи в порівнянні з окремими гос�
подарюючими суб'єктами. Кластерний ме�
ханізм підвищення конкурентоспромож�
ності заснований на ефективній комбінації
внутрікластерної кооперації в процесі ви�
робництва продукції із внутрішньою кон�
куренцією в межах промислового класте�
ру. При цьому важливо підкреслити мереж�
ний характер взаємодії його учасників, ос�
кільки саме горизонтальна інтеграція в цьо�
му випадку сприяє формуванню строго ор�
ієнтованого ланцюжка поширення нових
знань, технологій і інновацій;

3) відмітною рисою кластера є його інно�
ваційна орієнтованість. Найбільш успішні
кластери формуються там, де здійснюється
або очікується "прорив" у сфері техніки і

технології виробництва з наступним виходом на нові "рин�
кові ніші". У цьому зв'язку багато країн — як економічно
розвинених, так і тільки початківців у формуванні ринко�
вої економіки — все активніше використовують "кластер�
ний підхід" у формуванні регулюванні своїх національних
інноваційних програм.
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Галузеві напрямки Країна 
Електронні технології та зв'язок, 
інформатика 

Швейцарія, Фінляндія 

Біотехнології та біоресурси Нідерланди, Франція, Німеччина, Великобританія, 
Норвегія 

Фармацевтика та косметика Данія, Швеція, Франція, Італія, Німеччина 
Агровиробництво та харчове 
виробництво 

Фінляндія, Бельгія, Франція, Італія, Нідерланди 

Нафтогазовий комплекс і хімія Швейцарія, Німеччина, Бельгія 
Машинобудування, електроніка Нідерланди, Італія, Німеччина, Норвегія, Ірландія, 

Швейцарії 
Охорона здоров'я Швеція, Данія, Швейцарія, Нідерланди 
Комунікації та транспорт Нідерланди, Норвегія, Ірландія, Данія, Фінляндія, 

Бельгія 
Енергетика Норвегія, Фінляндія 
Будівництво та девелопмент Фінляндія, Бельгія, Нідерланди 
Легка промисловість Швейцарія, Австрія, Італія, Швеція, Данія, Фінляндія 
Лісопаперовий комплекс Фінляндія 

Таблиця 2. Основні галузеві напрями кластеризації
економіки деяких країн
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сільське господарство — найбільш незахищена га�

лузь української економіки. Поряд з очевидними про�
блемами галузі є і менш очевидні, але не менш важливі
проблеми. Одна з них — відсутність в Україні цивілізо�
ваного ринку органічного сільського господарства та
відповідної інфраструктури. Сюди відносяться система
екологічної сертифікації сільгосппродукції, підтримка
дрібних господарств і локальних мікроринків, програ�
ми зі стимулювання виробників, раціональне викорис�
тання природних ресурсів та ін.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні основи й узагальнення практичного дос�

віду розвитку органічного агробізнесу знайшли своє
відображення в працях вітчизняних науковців: В. Арти�
ша, Н. Берлач, О. Варченко, А. Дуб, Т. Дудар, Н. Зінов�
чук, М. Кобець, О. Корчинської, Ю. Манько, І. Педак,
О. Рудницької, Т. Суса, В. Харченко, Г. Чорного, М. Ши�
кули, О. Шубравської та ін. Поряд із вагомими напра�
цюваннями у даній сфері, варто розширити дане питан�
ня, враховуючи комплексний підхід до інфраструктур�
ного забезпечення становлення органічного сектора
агробізнесу.

МЕТА І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою нашого дослідження є з'ясування особливо�

стей інфраструктурного забезпечення становлення
органічного сектора агробізнесу, а саме: визначення
теоретичних положень стимулювання виробництва
органічної продукції; дослідження сучасного стану, тен�
денцій виробництва та просування органічної продукції
підприємствами агробізнесу на національному та міжна�
родному рівнях; розробка практичних рекомендацій
щодо розвитку кооперації в органічному секторі агро�
бізнесу України. Дослідження базується на викорис�
танні системного підходу, при якому сільськогоспо�
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дарські виробничі та обслуговуючі кооперативи роз�
глядаються в сукупності зв'язків з іншими суб'єктами
органічного виробництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Органічне агровиробництво є, з однієї сторони, про�

явом нової філософії щодо формування взаємовідно�
син між людиною, її діяльністю та навколишнім природ�
ним середовищем, з другої — ринковим явищем, яке
повинно виконувати вимоги, які диктує сучасний агро�
продовольчий ринок. Тільки в такий спосіб можна сфор�
мувати науково обгрунтовані засади для органічних
методів виробництва екологічно чистої продукції [1].

Прагнення товаровиробників до зростання вироб�
ництва сільськогосподарської продукції інтенсивним
шляхом останніми роками в економічно розвинутих
країнах досягло стану постійного перевищення пропо�
зиції над попитом. Одночасно появилися загрози щодо
такого розвитку галузі, і в багатьох країнах світу відбу�
вається поступовий перехід до екологічно�спрямовано�
го ведення сільськогосподарського виробництва, яке
створює можливості для відвернення небажаних явищ
із харчуванням людей та збереженням довкілля.

Ситуація на світових ринках продовольства свідчить
про зростаючу зацікавленість споживачів у здоровому
та повноцінному харчуванні разом з безпосереднім вне�
ском у збереження природного довкілля. Органічне
сільське господарство грунтується на чотирьох основ�
них принципах: здоров'я, екологія, справедливість, тур�
бота. В багатьох країнах світу, передусім в США та ЄС,
вже діють важливі ринки органічної сільськогоспо�
дарської продукції та харчових продуктів, а також ство�
рена й успішно функціонує відповідна інфраструктура
сертифікації, маркетингу і реалізації [3, с. 9].

Головними лідерами з виробництва "органіки" сьо�
годні є США, Аргентина, Канада, Польща, Іспанія, Пор�
тугалія та Німеччина. Європейський досвід показує, що
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нині основним завданням Спільної аграр�
ної політики країн (САП) ЄС є одночас�
ний ефективний розвиток сільського гос�
подарства та охорона довкілля, де орган�
ічне агровиробництво розглядається як
цілісна аграрна система та реальна альтер�
натива традиційним методам сільськогос�
подарського виробництва. Завдяки пере�
ходу фермерів від традиційного до орган�
ічного виробництва, кількість таких гос�
подарств з початку 90�их років у країнах
ЄС збільшилася майже у 8 разів. Завдяки
цьому країни ЄС є найбільшим ринком
споживання продукції органічного по�
ходження, де лише за період з 2006 по 2008
рік цей показник зріс з 14,5 млрд до 18,9
млрд євро/рік [9, с. 19]. Очікується, що до
2015 року в європейських країнах органі�
чне сільське господарство вестиметься
приблизно на 30% загальної площі сільськогоспо�
дарських земель [11, с. 16].

За прогнозами експертів, із часом достойну конку�
ренцію їм складе й Україна. В 2007 році в Україні нара�
ховувалося 249 тисяч гектарів органічних земель. На
початок 2009 року їхня кількість зросла до понад 269
тисяч гектарів. Якщо 2007 року "органікою" займалися
92 господарства, то 2009 року — 118 господарств. Част�
ку ринку органічних продуктів у абсолютних величинах
визначити складно. За нашими оцінками, частка украї�
нської "органіки" становить менш як 0,1% ринку всіх
харчових продуктів. У грошовому вимірі ринок органі�
чних продуктів України 2009 року становить понад один
мільйон євро, тоді як світовий оцінюється на рівні по�
над 40 мільярдів євро [4].

Загальносвітові тенденції динамічного розвитку
органічного виробництва та зростання попиту на еко�
логічно чисті продукти харчування зумовлені намаган�
ням зберегти здоров'я населення та природного навко�
лишнього середовища для сьогоднішніх і прийдешніх
поколінь.

На даний час органічний сектор перетворився на
одну із найбільш динамічних галузей сільського госпо�
дарства в країнах ЄС. Цьому сприяло підвищення рівня
поінформованості споживачів про безпеку харчових
продуктів та проблеми, пов'язані із захистом довкілля
протягом останніх років. Так, у період з 2001 по 2009
рік землі, зайняті під органічне виробництво, збільши�
лись в 3 рази (з 4,3 млн га до 7,5 млн га), а кількість під�
приємств, які займаються органічним виробництвом,
зросла майже в 1,5 рази (рис. 1).

 Частка органічної продукції у загальній структурі
продажів продуктів харчування в цілому в Європі близь�
ко 1,5%, цей показник є не значним, але спостерігаєть�
ся щорічна тенденція до його збільшення. Серед країн з
найбільшою часткою органічної продукції на ринку про�
довольства слід відмітити Данію — 6,7%, Австрію —
5,3%, Швейцарію — 4,9%, Швецію та Німеччину по 4%
кожна і Італію — 3%.

В Австрії органічні фермери об'єднують свої зусил�
ля в кооперативах, виводячи на ринок свої продукти під
спільним торговим знаком/ярликом, зокрема до орга�
нічних магазинів і ресторанів, які є їхньою спільною
власністю. В переробних кооперативах органічні фер�
мери виробляють фірмові органічні харчові продукти й
постачають їх в роздрібну торгівлю. Співробітництво
між органічними фермерами й громадськими або при�
ватними кухнями/їдальнями, наприклад у лікарнях,
школах, і т.д. є ще одним шляхом маркетингу органіч�
них продуктів на внутрішньому ринку країн ЄС.

Проведений аналіз розвитку міжнародного ринку
органічних продуктів свідчить про постійне зростання
потужностей органічного агровиробництва у світі. Не
повинна стати винятком і Україна. Тим паче, що в нашій
державі наявні ресурси для переходу на органічне ве�

дення сільського господарства. Однією з конкурентних
переваг України на міжнародному ринку є найвища в
світі забезпеченість родючими чорноземами (30% всьо�
го світового запасу) та наявність сприятливих умов для
розвитку тваринництва. Найбільш слабке місце вітчиз�
няного сільського господарства — розвал села — мож�
на перетворити на його головну конкурентну перевагу,
якщо орієнтувати сільськогосподарські підприємства на
вирощування екологічно чистої (органічної) сільгосп�
продукції.

Вже сьогодні ми маємо приклади ефективного ве�
дення вітчизняного органічного виробництва на коопе�
ративних засадах. Зокрема, на Херсонщині діє один з
найбільших кооперативів на Херсонщині, який об'єднав
280 власників корів. Кооператив має у своєму користу�
ванні охолоджувальне обладнання із нержавіючої сталі
місткістю 3 і 4 тонни та аналізатор якості молока
"Екомілк", за допомогою якого вимірюється щільність
молока, тобто відсутність у ньому води, жирність і кис�
лотність. Крім того, молоко кожної корови аналізують
на відсутність у ньому антибіотиків. Чим жирніше, чис�
тіше молоко, тим більшу ціну завод "Данон�Дніпро" пла�
тить кооперативу. Тільки за перші шість місяців від 8
кооперативів було отримано 600 тонн молока на загаль�
ну суму більше півтора мільйона гривень.

Компанією "Данон" за підтримки Міжнародної бла�
гочинної організації "Добробут громад" (благодійний
фонд із США, що бореться з бідністю, партнер із впро�
вадження проекту) розроблена довгострокова програ�
ма створення молочних кооперативів в Україні. На цей
проект тільки за 2010—2011 роки інвестовано 1 млн євро.
За ці кошти і було переобладнано молокоприймальні
пункти, встановлено охолоджуюче обладнання, надані
сучасні доїльні апарати для власників трьох і більше
корів.

Членство у кооперативі дає власникам молочної
худоби можливість отримувати ветеринарні послуги,
комбікорми, обладнання для заготівлі сіна, послуги зі
штучного запліднення. Існує навіть система мікрокре�
дитування для створення сімейних ферм на 5—10 і біль�
ше корів. У подальших планах закупка і безоплатна пе�
редача племінних молочних нетелів для членів коопе�
ративів за обов'язковим принципом передачі дара, тоб�
то потрібно виростити нетеля і передати наступній сім'ї.
Так планують покращувати поголів'я. Оскільки молоко
— сезонний продукт, у планах компанії надавати чле�
нам кооперативів дрібних тварин, зокрема поросят, для
того, щоб прогодувати сім'ю на час відсутності молока.
Юридично данонівські кооперативи — це неприбуткові
організації, які створюються самими власниками корів,
яким компанія надає підтримку в юридичному оформ�
ленні кооперативних об'єднань [11].

Також на Дніпропетровщині наприкінці 2011 року
розпочалася реалізація спільного партнерського про�
екту із створення першої в Україні кооперативної уч�
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Рис. 1. Динаміка загальної площі органічних земель та кількість
органічних господарств в ЄС
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бової ферми. Проект реалізується в співпраці з Дніпро�
петровською обласною владою, Міжнародною добро�
дійною організацією "Добробут Громад", Дніпропет�
ровською обласною громадською організацією
"Сільськогосподарська консультаційна служба",
SOCODEVI, компанією Данон Україна і за фінансуван�
ня Фонду Данон екосистем, Хейфер Интернешнл і Ка�
надського Агентства Міжнародного розвитку.

Для новозбудованої ферми ангарного типу буде за�
куплено 120 корів (у дві черги). Перша черга ферми буде
готова до травня 2012 року, друга — до листопада 2012
року. Зараз вже закуплене унікальне і єдине доки в
Дніпропетровській області устаткування — силосопа�
кувальна машина, комбайни, 5 тракторів, прес�підбирач,
косарки. Це устаткування також використовуватиметь�
ся для культивації землі, вирощування нетелей (моло�
дих корів) для поповнення молочного стада, заготівлі
силосу, сіна, концентрованих кормів. Проект також
передбачає ремонт приміщення корівника старої фер�
ми, яке буде переобладнано під склад сільськогоспо�
дарської техніки і кормів для худоби.

Учасниками кооперативу є сільські сім'ї — дрібні
виробники (власники особистих і фермерських госпо�
дарств). Крім того, на базі навчальної ферми проводи�
тимуться тренінги з ефективного виробництва якісно�
го молока й інших методів господарювання. Також дія�
тиме програма пільгового мікрокредитування. Деякі
члени кооперативу вже отримали можливість поліпши�
ти умови утримання і годування худоби шляхом ремон�
ту приміщень, установки систем автоматичного поїння,
доїння, а також вентиляції в корівнику, організації си�
стеми збору гною і його компостування. Зараз в Апос�
толівському і Покровському районах Дніпропетровщи�
ни вже створено 5 молочних сільськогосподарських об�
слуговуючих кооперативів. Їх членами стали 400 чоловік
[6].

У квітні 2011 року в Україні був прийнятий Закон
України "Про органічне виробництво " який надасть
органічному сектору легальної визначеності, а його тех�
нології виробництва отримають офіційне визнання,
відкриє перед Україною великі перспективи, адже наша
країна має унікальні природні умови і величезний по�
тенціал для розвитку внутрішнього ринку органіки та
виходу на зовнішні ринки. Це дозволить секторові чітко
визначити себе перед споживачами і гарантувати, що
органічні продукти, які він поставлятиме на ринок, зас�
луговують на довіру і є дійсно органічними продуктами
з відповідними перевагами для споживання. Таким чи�
ном, законодавче регулювання допоможе органічному
секторові знайти своє місце на ринку, визнання харчо�
вою індустрією та ланками розподілу, включаючи супер�
маркети та загального споживача.

Розвиток органічного виробництва буде ефективним
тоді, коли суб'єкти органічного руху будуть працювати
у "тісному" взаємозв'язку. Причому на ланцюгу: вироб�
ник — споживач органічної продукції — домінуючу
роль, на наш погляд, повинні виконувати саме коопера�
тиви (рис. 2).

Важливим моментом у процесі розвитку і становлен�
ня органічного сільського господарства в Україні повин�
на стати участь безпосередніх виробників у розробленні
програм при підготовці змін до нормативно�правових

актів, які регламентуватимуть виробництво еко�
логічно чистої продукції. Така практика широ�
ко використовується в державах Європейсько�
го союзу, і це природно, оскільки фермерські
господарства — безпосередні виробники — у
співпраці з дорадчими органами, можуть по�
єднати практику з науковими досягненнями, і
на цій основі внести конструктивні пропозиції
щодо коригування заходів державної підтрим�
ки та регулювання цієї сфери.

Вагомим кроком у напрямі сприяння роз�
витку підприємств органічного сектора агро�

бізнесу може стати державна фінансова допомога на
експертизу та сертифікацію ділянок селянських та фер�
мерських господарств у період переходу на засади
органічного виробництва, а також на сертифікацію пер�
шої вирощеної на цих засадах продукції, оскільки су�
часний фінансовий стан більшості господарств не дасть
змоги їм самотужки оплатити послуги експертних та
сертифікаційних установ. Одна з ключових ролей у ви�
робництві екологічно чистої продукції відводиться до�
радчим та консультаційним організаціям. Метою їх взає�
модії з агровиробниками є надання висококваліфікова�
ної фахової допомоги при виборі спеціалізації госпо�
дарства; надання маркетингових порад щодо каналів
просування та ринків збуту продукції; консультування
та надання інформації про організації, які здійснюють
перевірку грунту та виготовленої продукції на наявність
у них шкідливих для здоров'я людини речовин; надання
порад щодо захисту та підвищення якості грунтів тощо.
В основі діяльності дорадчо�консультаційних органі�
зацій повинен бути закладений принцип індивідуально�
го підходу до кожного господарства, яке займається
органічним виробництвом, враховуючи його природно�
кліматичні умови, регіональне розташування, близькість
ринків збуту, кваліфікацію працівників цих господарств
тощо.

На відміну від традиційних продовольчих продуктів,
органічна продукція має ряд вагомих переваг: вироще�
на без використання синтетичних хімікатів, гормонів
росту, генетично модифікованих організмів; перероб�
ляється без використання консервантів, барвників і ста�
білізаторів, за технологією, що зберігає всі корисні ре�
човини. Окремі вимоги встановлено навіть до утилізації
продукту. Так, матеріал, який використовують для упа�
кування екологічно чистого продукту, повинен бути з
натуральної сировини, яку можна використовувати по�
вторно і яка розкладатиметься, не забруднюючи навко�
лишнього середовища.

В контексті розвитку органічного виробництва в
Україні активну позицію можна відводити і виробничій,
і обслуговуючій кооперації. Особливості функціону�
вання підприємств органічного виробництва зумовлю�
ють саме розвиток кооперативних структур. Відповід�
но зупинимось на дослідженні принципів ведення
органічного виробництва. Органічне виробництво — це
цілісна система господарювання та виробництва хар�
чових продуктів, яка поєднує в собі найкращі практи�
ки з огляду на збереження довкілля, рівень біологіч�
ного розмаїття, збереження природних ресурсів, зас�
тосування високих стандартів належного утримання
(добробуту) тварин та метод виробництва, який відпо�
відає певним вимогам до продуктів, виготовлених з
використанням речовин та процесів природного поход�
ження [7].

Розвиток економічного середовища в агропродо�
вольчій сфері характеризується різноманітністю форм
ведення агробізнесу, у тому числі такої організаційно�
правової форми, як кооперативи. Зупиняючись на виз�
наченні поняття "кооператив", слід згадати досвід
Європейського Союзу. Так, заслуговує на увагу визна�
чення кооперативу, що міститься у Регламенті Ради (ЄС)
№ 1435/2003 від 22.07.2003 р. про статут Європейсько�
го кооперативного товариства [8], відповідно до якого

Виробники 
органічної 
продукції 

(виробничі 
кооперативи) 

Обслуговуючі 
кооперативи 

Оптові реалізатори 

Спеціалізовані магазини 

Переробні підприємства 

Роздрібні магазини 

Рис. 2. Взаємозв'язок суб'єктів руху органічної продукції
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кооперативи є переважно групами
фізичних або юридичних осіб з
особливими принципами функціо�
нування, що відрізняє їх від інших
економічних суб'єктів. Це, насампе�
ред, принципи демократичної
структури та контролю, розподілу
прибутку за фінансовий рік на спра�
ведливій основі. Сільськогоспо�
дарська кооперація може розгляда�
тися як форма взаємодії незалеж�
них товаровиробників, які добро�
вільно об'єднують свої зусилля і ресурси для задово�
лення індивідуальних економічних інтересів у конкрет�
ному середовищі шляхом створення підприємств особ�
ливого типу — сільськогосподарського обслуговуючо�
го кооперативу, який повинен мати статус неприбутко�
вої організації, кооперації, що відповідає міжнародним
принципам.

У сучасному світі кооперативний рух поширений, він
активно впливає на економічні, соціальні й політичні
процеси громадського розвитку. У світі налічується
більше 600 млн кооперативів. Більшість з них об'єднані
до Міжнародного кооперативного альянсу, до складу
якого входить 170 національних союзів із понад 70 дер�
жав. У країнах з розвиненою ринковою економікою
фермерські кооперативи грають вирішальну роль у си�
стемі взаємозв'язків аграрної сфери з іншими суміжни�
ми галузями виробництва. Практично 100% участь фер�
мерів у кооперативах характерна для країн Північної
Європи, Нідерландів, Ірландії, Японії.

У скандинавських країнах на кооперативи припадає
до 85% усього обсягу збуту сільськогосподарської про�
дукції і до 55—60% загальних обсягів постачання фер�
мерам засобів виробництва. Підприємства, що належать
кооперативам, виробляють до половини усієї продукції
харчової промисловості, їм належать майже всі підпри�
ємства молочної та велика частина м'ясної промисло�
вості.

Ефективність кооперативної діяльності в економіці
зарубіжних країн зумовлена, насамперед, основними
принципами їх організації: добровільністю і рівнопра�
в'ям партнерів, демократизмом в управлінні, правом
розпоряджатися отриманими прибутками, господарсь�
кою самостійністю. Кооператив організовується на
власні кошти засновників і банківські кредити, а подаль�
ша діяльність здійснюється на принципах господарсь�
кого розрахунку, самоокупності та самофінансування.
Крім того, світовий досвід доводить, що саме коопера�
тивні формування грають вирішальну роль у просуванні
та реалізації молочної, м'ясної, овочевої продукції
(табл. 1).

У розвинених країнах найбільш активного поширен�
ня набули кооперативи, що діють у сфері реалізації про�
дукції. В різних країнах кооперативні структури мають
різну питому вагу в агробізнесі, але, однозначно, це по�
тужна економічна сила, спрямована на розвиток агро�
продовольчої сфери.

Кооперація та інтеграція в аграрному секторі еко�
номіки створюють перевагу таких форм господарюван�
ня перед іншими за рахунок: акумуляції трудових,
фінансових та інших ресурсів; скорочення часу вироб�
ничого процесу; економії на масштабі; синергетичного
ефекту; можливості доступу до нових знань (техноло�
гія, техніка, організації виробництва, управління, мар�
кетинг тощо); більш широкого розповсюдження знань
та інформації; оптимізації інформаційних потоків;
більших можливостей для соціального розвитку регіо�
ну; створення нових робочих місць; збільшення надход�
жень до місцевого бюджету; створення кращих умов для
поєднання особистої зацікавленості їх членів з інтере�
сами всіх учасників процесу виробництва; захисту членів
об'єднання від монополістичних проявів постачальників,
збутових, банківських та інших структур [10].

ВИСНОВКИ
Розвиток ринку органічного сільського господарства

спричинить за собою розвиток відповідної інфраструктури.
Кооперація як основа формування ринку органічної про�
дукції сприятиме забезпеченню ефективного виробництва
та усуненню суперечності між безпосереднім виробницт�
вом, переробкою, харчовою промисловістю, торгівлею і
споживачами. Бізнес, зазначивши зацікавленість держави
в розвитку ринку натуральних продуктів харчування, ста�
не більш охоче вкладати в цю галузь. Це спричинить за со�
бою збільшення робочих місць у сільській місцевості. Дер�
жавна підтримка органічного агробізнесу може швидко ви�
вести Україну у число "зелених" лідерів.
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Країни 

Напрями діяльності 
маркетинг матеріально-

технічне 
забезпечення молока м’яса овочів та 

фруктів зерна 

США  86 - 20 40 11-45 
Канада 59 20-54 7-25 54 15-40 
Швеція  99 79-81 60 75 75 
Нідерланди  82 35 70-96 - 40-50 
Німеччина  55-60 30 60 - 50-60 

Таблиця 1. Питома вага кооперативів у агробізнесі
економічно розвинених країн [3]
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ВСТУП
Проблематика господарського й інших регулятив�

них механізмів тією чи іншою мірою перебуває в полі
зору таких вітчизняних науковців, як В.Я. Амбросов,
М.Х. Корецький, А.П. Макаренко, Т.Г. Маренич, Л.Ю. Ме�
льник, С.В. Мочерний, М.М. Павлишенко, П.Т. Саблук,
А.А. Чухно та інших вчених�економістів. Їхні дослід�
ження спрямовані на визначення сутності господарсь�
кого механізму, його складових та їхньої взаємодії.
Проте проблеми управління економікою на мікро�, та
макрорівнях та необхідність їхнього вирішення в умо�
вах стратегії інноваційного розвитку дотепер залиша�
ються недостатньо вивченими й потребують подальшо�
го дослідження. На особливу увагу заслуговує питання
визначення місця та ролі ефективного поєднання окре�
мих сегментів господарського механізму, що є важли�
вим чинником економічної ефективності й стійкості
підприємств і відповідно національної економіки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення сутності господарсько�

го механізму, місця й ролі його складових та раціональ�
не їхнє поєднання.

РЕЗУЛЬТАТИ
Почнемо дослідження із деяких загальновизнаних

положень економічної теорії. Виробництво — це про�
цес впливу людей на предмет природи з метою надання
йому властивостей і форм, які придатні для задоволен�
ня їхніх економічних потреб.

Виробництво, як правило, здійснюється певною
спільнотою людей, що потребує організації й управлін�
ня. При цьому ставляться і вирішуються такі завдання:
що, як, скільки і для кого виробляти? Саме у такому кон�
тексті в економічній науковій літературі використовуєть�
ся поняття "механізм", тобто регулятор господарської
діяльності, згідно з яким і вирішуються вищезазначені
організаційні питання. Зрозуміло, що нестаток ресурсів
змушує управлінців усіх рівнів перейматися фундамен�
тальними питаннями вибору, а, зрештою, ефективного
використання обмежених виробничих ресурсів.

Разом з тим, серед науковців не досягнуто поглядів
щодо сутності й кількості регулятивних механізмів,
їхнього співвідношення. Більш того, дотепер вони ви�
користовують різні дефініції щодо головного регулято�
ра національної економіки. Одні називають його "гос�
подарським механізмом", другі — "економічним", а
більшість — "ринковим".

Типовими визначеннями сутності господарського
механізму є таке: "господарський механізм являє собою
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The essence of business mechanism is investigated. Its components and directions of their consolidation are

defined.

сукупність основних форм, методів і прийомів управлін�
ня народним господарством шляхом використання еко�
номічних законів, розв'язання суперечностей економі�
чної системи, реалізації відносин власності, а також роз�
витку людини та узгодження найважливіших типів інте�
ресів" [5]. Господарський механізм країни є економіч�
ною основою функціонування всього національного
виробництва політики держави. В основі дії його законів
є закони розвитку товарного виробництва [6]. "Госпо�
дарський механізм — це органічна складова економіч�
ної системи" [9; c. 60].

З точки зору макроекономіки поняття "економічний
механізм" можна визначити як практичний вираз сис�
теми виробничих відносин, що включають у себе засно�
вану на інтересах (відповідальності) сукупність еконо�
мічних важелів і регуляторів виробництва. Більше того,
економічний механізм визначає сутність системи госпо�
дарювання як сполучна ланка між її складовими — ви�
робничими відносинами, продуктивними силами, надбу�
довою (політика, держава, право). Важливе значення у
функціонуванні економічного механізму відіграють еко�
номічні закони, які виражають сутнісні, об'єктивно не�
обхідні економічні зв'язки й відносини та найбільш по�
вно відображають фундаментальний принцип науки —
пізнання об'єктивних процесів розвитку суспільства [7].

На основі узагальнення викладених вище визначень
можна стверджувати, що господарський механізм є
складовою національної економіки, який регулює її
функціонування, відтворення та розвиток. Господарсь�
кий механізм включає систему засобів, методів і важелів
на засадах яких здійснюється організація, управління й
регулювання національної економіки з метою досягнен�
ня поставлених цілей і завдань. Іншими словами, госпо�
дарський механізм — це засіб вирішення завдань госпо�
дарської діяльності або розв'язання її проблем. Зреш�
тою, господарський механізм забезпечує досягнення
стихійного чи свідомого порядку (або їх поєднання)
виробничої діяльності людей.

Відносно різних дефініцій — тобто "господарський"
чи "економічний" механізм — в навчальній економічній
літературі, зокрема в тематиці програми по політичній
економіці, є тема "господарський механізм у системі сус�
пільного відтворення". Якому із цих двох термінів слід
надати перевагу? Логічно, що тому, який більш повно
відображає життєві реалії, тобто потрібно звернутися
до змісту понять "економіка" і "господарська діяль�
ність". На жаль, вони тлумачаться неоднозначно. Одні
науковці визначають економіку як сферу функціонуван�
ня продуктивних сил і економічних відносин. У цьому
випадку терміни "господарський" і "економічний" меха�
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нізми, зрозуміло, тотожні. Інші вважають, що економі�
чна система — це лише сукупність економічних відно�
син, і головним їхнім регулятором є "економічний" ме�
ханізм.

Виробничо�господарська діяльність, на наш погляд,
охоплює не тільки економічні, але й техніко�органі�
заційні й соціально�правові відносини. Їхню сукупність
й регулює господарський механізм. Економічний ме�
ханізм регулює безпосередньо організаційно�еко�
номічні відносини, включаючи господарське право. Саме
тому, коли йдеться про суспільне відтворення виробниц�
тва, національне господарство, більш доречним є термін
"господарський механізм".

У науковій літературі неоднозначно виділяються
складові господарського механізму. На думку деяких
науковців, основними підсистемами господарського
механізму є державне регулювання економіки, монопо�
лістична (у тому числі олігополістична) планомірність і
механізм ринкового саморегулювання економіки. Кож�
на з цих підсистем, у свою чергу, складається з різних
елементів [5]. Більшість дослідників вважають, що в еко�
номічному механізмові поряд із іншими сегментами при�
сутня і його державна складова [7]. "У всіх розвинутих
країнах базовими елементами механізму координації
системи господарства є ринок і держава" [4, с. 20].

У деяких випадках господарський механізм розгля�
дається як один із основоположних механізмів відтво�
рення — економічного, господарського, ринкового,
внутрігосподарського. У свою чергу, господарський,
внутрігосподарський механізми можуть бути органіч�
но пов'язані з економічним механізмом [1].

Науковці нерідко навіть у таких його загальновиз�
наних механізмах, як "ринковий" або державний меха�
нізми, виділяють низку інших. Так, П.Т. Саблук вважає,
що за ринкових умов господарювання до основних еко�
номічних механізмів у сільському господарстві належать
ціновий і фінансовий механізми. Останній, в свою чер�
гу, включає кредитний, податковий, страховий, інвес�
тиційного забезпечення, державної підтримки [7]. Не�
рідко йдеться "державні механізми регулювання…в аг�
ропромисловій сфері" [7, с. 105]. На наш погляд, у цих
випадках за механізми видаються напрями, засоби та
важелі за допомогою яких той чи інший механізм
здійснює регулятивні дії.

Як правило, не згадується така важлива складова
господарського механізму, як менеджмент в первинних
виробничих одиницях, або він зводиться монополістич�
ної (у тому числі олігополістичної) планомірності [5].
Але як загальновідомо, макроекономіка — це агрего�
вані господарські одиниці, їхня сукупність, основа. Вона
об'єднує "економіки фірм". А тому у будь�якій еко�
номічній системі має місце організація й управління (ме�
неджмент) на рівні первинної господарської одиниці. Ті
науковці, які виділяють регулятивний механізм на рівні
первинних виробничих одиниць, називають його "внут�
рішньогосподарським" або "госпрозрахунок": "Це не
просто зіставлення витрат виробництва з його резуль�
татами, як сприймається в економічній літературі, а
цілісна, самовідтворювальна підсистема виробничих
відносин, побудована виключно на матеріальному і мо�
ральному стимулюванні розвитку виробництва, що
здійснюється на основі економічної відокремленості
підприємств, творчої ініціативи у використанні наявних
чинників виробництва з відповідною винагородою за це
тощо, подібно до приватної форми господарювання" [6,
с. 75].

Питання щодо кількості та ієрархічної будови ре�
гулятивних механізмів має принципове теоретико�ме�
тодологічне значення. Вихідною тут має бути теза,
згідно з якою господарський механізм є найбільш уза�
гальненим поняттям, яке фіксує увагу на тому, що функ�
ціонування, відтворення й розвиток національного гос�
подарства завжди потребує організації й управління,
тобто його складовою є регулятивний механізм. Без

цього господарська діяльність неможлива, незалежно
від типу й моделі економіки. Разом з тим, складність і
багаторівневість господарської діяльності дають підста�
ви виділяти у складі господарського механізму окремі
складові щодо певних рівнів національної економіки.
Напевне, нелогічним у цьому зв'язку є виділення низки
"основоположних" механізмів. Таким має бути один у
складі господарського механізму в залежності від типу
економіки.

З огляду на викладене вище вважаємо за доцільне у
складі господарського механізму виділяти тільки такі
сегменти, які істотно відрізняються між собою за таки�
ми ознаками як: рівень дії (мікро� чи макро�); природа
дії — свідомо організований чи має об'єктивні засади;
важелі реалізації (економічні, адміністративні та їхнє
певне співвідношення).

Виходячи з визначених вище критеріїв у процесі
формування й розвитку різних типів економічних сис�
тем можна визначити такі складові господарського ме�
ханізму.

Першим типом економіки, як відомо, було натураль�
не господарство. Національної економіки (господар�
ства) у сучасному розумінні цього слова не було, оск�
ільки між окремими виробничими одиницями економічні
зв'язки були відсутні. За таких умов господарський ме�
ханізм був одноелементним і регулював усі господарські
рішення, пов'язані з виробництвом, розподілом і спо�
живанням результатів виробництва, виходячи із потреб
членів натурального господарства і виробничих можли�
востей останнього. "Замкнутість" натуральних госпо�
дарств — головна їхня ознака, тобто незалежність гос�
подарської діяльності від зовнішніх чинників. Такі за�
гальновідомі організаційні питання: що, як, скільки і для
кого виробляти, які є прерогативою господарського
механізму, — вирішувалися свідомо на рівні виробни�
чої одиниці її власником�господарем безпосередньо чи
спільно з іншими суб'єктами господарювання.

Суперечність між зростанням потреб людей й об�
меженими виробничими можливостями економічно ізо�
льованої виробничої одиниці для їхнього задоволення
зумовили виникнення й поглиблення суспільного под�
ілу праці. З його появою виробництво стає товарним, а
господарські одиниці набувають двоїсту природу. З од�
ного боку, вони, як і натуральні, мають приватний ха�
рактер, економічно суверенні. Водночас товарні госпо�
дарства — це праця на інших, окрема ланка в системі
суспільного поділу праці. Із цих позицій вони є суспіль�
ними. Їхня економічна самостійність втрачає абсо�
лютність, набуває відносний характер. Йдеться про еко�
номічний суверенітет , образно кажучи, як "усвідомле�
ну необхідність". Іншими словами, власник�господар
товарного підприємства, як і в натуральному, з огляду
на свої професійні і виробничо�фінансові можливості,
самостійно обирає сферу і місце господарської діяль�
ності, відповідні техніку й технологію, систему й фор�
ми організації виробництва, вирішує з ким здійснювати
виробництво (самому чи об'єднатися з іншими). Але,
оскільки виробляються товари і появилася спеціаліза�
ція, то виникла поряд з господарською комерційна
діяльність, необхідність купівлі засобів виробництва і
реалізації продукції. Відповідно кожний товаровироб�
ник зважає на кон'юнктуру двох ринків — засобів ви�
робництва і виробленої продукції. Якщо на першому він
є покупцем і в нього є вибір, то на другому ринку він
має зважити на жорстку конкуренцію і вибір покупців.

У контексті тематики даної статті йдеться про ви�
никнення й розвиток у складі господарського механіз�
му — ринкового сегмента (ринкового механізму). Тоб�
то перший став двоелементним. При цьому у менедж�
менті підприємств появилися й певною мірою уособи�
лися два взаємопов'язаних сегменти: 1) внутрішньо�
господарська організація й управління виробництвом;
2) ринковий сегмент (купівля засобів виробництва й ре�
алізація продукції). В класичній політекономії вважа�
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лося, що основним регулятором ринкової економіки є
ринковий механізм передусім тому, що саме згідно з ним
господарська одиниця вирішує питання: що, як,скільки
і для кого виробляти, за якою ціною продавати свої то�
вари й купувати засоби виробництва. Нині з'явилися
твердження, згідно з якими сучасне питання вільного
ринку не слід ототожнювати зі стихійним ринком кон�
куренції. В сучасних умовах стихійний ринок, як ринок
вільної конкуренції, стає дедалі керованішим і розгля�
дається вже як вторинний [2].

Питання, на наш погляд, дискусійне. Ринок — це
об'єктивна реальність щодо ринкової економіки. Якщо
його розглядати як вторинний, то й вторинними мали б
бути ринково�підприємницькі принципи й закони гос�
подарської діяльності. Іншими словами, йшлося б про
новий тип економіки. Такою була одержавлена еконо�
міка в колишньому СРСР й інших соціалістичних краї�
нах. В них визначальною складовою господарського
механізму було державне регулювання економікою.
Ринковий механізм значною мірою був демонтований.
Він діяв лише на "колгоспному" ринку певною мірою на
ринку життєвих благ.

Разом з тим в, останні десятиліття з'явились мож�
ливості не "керувати" ринком, а більш точно, своєчасно
пізнавати його кон'юнктуру, певною мірою впливати на
неї з метою збалансованості попиту і пропозиції. Саме
це і видається за управління ринковим механізмом. В
дійсності останнім (як об'єктивною реальністю, яка
спонтанно здійснює саморегуляцію економіки) "керу�
вати" не можна, подібно тому, як не можна керувати "за�
коном всесвітнього тяжіння". Доки будуть збережені
умови для функціонування ринку, а саме: суспільний
поділ праці і економічний суверенітет господарюючих
суб'єктів — ринок залишиться основним регулятором
економічних зв'язків між ними. Ринковий механізм,
зрештою, завжди забезпечує рівновагу попиту і пропо�
зиції через конкуренцію і ринкові ціни — у цьому його
зміст і призначення. Однак досягнення збалансованості
попиту й пропозиції може супроводжуватися більши�
ми чи меншими відхиленнями за більш чи менш трива�
лий час. Доказом цього є циклічний розвиток економі�
ки, зокрема економічні кризи. Вони водночас є і піком
загострення проблеми збалансованості попиту й про�
позиції, і початком її вирішення. Глибокі економічні
кризи надвиробництва, тобто перевищення пропозицією
попиту і зумовили пошук механізмів засобів й важелів,
за допомогою яких їх відхилення були б якомога мен�
шими. Хто і як це здійснює? Люди за допомогою уже
визначених й інших складових господарського механі�
зму.

У країнах Заходу, не дивлячись на певну специфіку
їх економік, функціонує економіка ринкового типу.
Відповідно у системі ринкового механізму ринкове "са�
морегулювання" залишається головним регулятором
господарської діяльності. Менеджмент більш доскона�
ло вивчає кон'юнктуру ринку [3].

На певному етапі розвитку ринкової економіки з'я�
вилася і отримала розвиток ще одна складова ринково�
го механізму — державне регулювання економіки (в
подальшому ДРЕ). Логічно заключити, що менеджмент
підприємств і ринковий механізм не в змозі вирішити усі
необхідні питання щодо ефективного функціонування і
розвитку національного господарства і його первинних
виробничих одиниць.

Питання необхідності, основних форм і методів дер�
жавного регулювання ринкової економіки потребує
спеціального дослідження. Тут лише зазначимо, що в
сучасних економічних системах ринкового типу, держа�
ва хоча і залишається політичною організацією суспіль�
ства, виконує численні економічні функції. Їхня су�
купність створює особливий регуляторний механізм, в
першу чергу, щодо національної економіки. Він анало�
гічний менеджменту з точки зору свідомого створення
діями спеціальних професіоналів. Водночас ДРЕ — це

макроекономічний елемент господарського механізму,
а менеджмент підприємства — мікрорівень.

І ще одна особливість ДРЕ — це створення госпо�
дарського права ("правил економічної гри"), контроль
за його дотриманням усіма суб'єктами економіки, ме�
неджерами підприємств зокрема. Крім того, в ДРЕ пе�
реважають економічні методи, в менеджменті підпри�
ємств — адміністративні. Відносно взаємодії ринково�
го механізму і ДРЕ, то, як справедливо зазначали деякі
науковці, "важливе практичне значення має проблема
їхнього раціонального співвідношення, яке є не сталим
і залежить від багатьох умов: рівня економічного роз�
витку, специфіки виробництва, менталітету нації та ін.
Ось чому практично неможливо розробляти модель
співвідношенням між ринковим і державним механіз�
мами координації національної економіки, яка була б
спільною для всіх країн. Обидва механізми мають свої
переваги і свої недоліки, тому головним завданням дер�
жави є раціональний розподіл функцій між ними. Дер�
жава регулює ті сфери і процеси, які ринок виконує
недостатньо або не в змозі координувати взагалі" [4,
с. 20].

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз дає змогу зробити наступний

висновок. Серед науковців в Україні триває дискусія
щодо регулятивних механізмів, їхнього взаємозв'язку і
ієрархії. У країнах з розвиненою економікою на сьогодні
господарський механізм включає три основні сегменти:
менеджмент підприємств (макрорівень), ринковий ме�
ханізм; ДРЕ. Тільки один з них діє в автоматичному ре�
жимі ("невидима рука" — А.Сміт), саморегулює еконо�
міку. Інші — створені свідомо людьми. І поки ринкова
економіка в своїй основі залишається такою, пріоритет�
ним її регулятором є ринковий механізм. І головне зав�
дання менеджменту підприємств та ДРЕ — не "керува�
ти" об'єктивною реальністю або протидіяти їй, а вести
постійний пошук заходів щодо вивчення кон'юнктури
ринку і певною мірою впливати в бажаному напрямі на
неї. У цьому випадку свідомо регулятивні механізми
будуть сприяти розвитку економічних процесів, приско�
рювати їх.
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ВСТУП
Феномен економічної самоорганізації українців на

північно�західних українських землях, прилучених до
Генеральної Губернії, був наслідком еволюційного по�
ступу національно�інституційної самоідентифікації. В
жорстких межах тоталітарного нацистського режиму
на цих землях відбулась певна легалізація інституцій на�
ціональної кооперації та приватного підприємництва.
Провід українського господарського руху зумів осяг�
нути нагальну необхідність опанування українцями еко�
номічної сфери, без чого неможливо було б уявити собі
національного самозбереження у тих умовах. Акту�
альність теми наукової статті зумовлена необхідністю
вивчення історичного досвіду української кооперації і
приватництва в атмосфері німецької брутальності та
етноциду, організованого польським підпіллям, та виз�
начення перспективних набутків цього досвіду для вра�
хування їх в складному процесі національної госпо�
дарської самоідентифікації у сучасній Українській дер�
жаві.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Упродовж усього часу новітньої незалежності Ук�

раїни щораз більше з'являється робіт, присвячених ук�
раїнському господарському руху, в яких вперше робить�
ся спроба по�новому, об'єктивно висвітлити деякі його
аспекти. Вагомий внесок у дослідження проблематики
української кооперації та приватництва в умовах чужих
держав зробили С. Злупко, С. Гелей, І. Васюта, Г. Го�
луб, В. Чайковський, С. Бабенко та ін. [1, с. 11—27].

Разом із тим, прогалиною у дослідженні національ�
ного господарського руху залишається період Другої
світової війни. Історико�економічна наука не повинна
замовчувати чи фальшувати правду цього трагічного
періоду в історії українства та його господарських
інституцій. Об'єктивне дослідження національної коо�
перації та приватництва — основних складових націо�
нального господарського руху — в умовах нацистської
окупації сприятиме усвідомленню їхньої активної по�
зиції в справі самооборони та господарської самодопо�
моги та величезної господарської потенції українства.

УДК 330.8:336.11(477)

НАЦІОНАЛЬНА КООПЕРАЦІЯ ТА ПРИВАТНЕ

ПІДПРИЄМНИЦТВО НА ЗАКЕРЗОННІ

ВПРОДОВЖ 1939—1944 РОКІВ

О. С. Вербова,
к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Львівська комерційна академія

У статті аналізується діяльність національної кооперації та приватництва на окупованих нацистами ук?

раїнських етнічних землях за Сяном. Висвітлено процес господарської самоорганізації та самооборони в склад?

них умовах окупаційної влади. Розкрито проблематику легалізації українських кооперативних та приват?

ницьких інституцій на цих територіях у складі Генеральної Губернії (ГГ). Показано перешкоди нацистської

тоталітарної влади щодо організаційного об'єднання української кооперації, а також приватництва в ГГ.

It is analyzed the activities of the national cooperation and enterprise at the occupied by Nazis Ukrainian ethnical

lands over Syan at the article. It is lighted up the process of economical selforganization and selfdefense in the well?

rounded persuasions of occupation power. It is exposed the problem of legalization Ukrainian cooperative and privacy

institutions at that territory in the store of General Province (GP). It is demonstrated the obstacles of Nazis totalitarian

power as for to organizational association of Ukrainian cooperation and enterprise in GP too.

Ключові слова: українська кооперація, українське приватне підприємництво, господарська самодопомога,
інституції, господарська самоорганізація, національний рух.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної публікації є розкриття специфічних

особливостей та конкретного досвіду функціонування
господарських інституцій української кооперації та
приватництва на Закерзонні в умовах нацистської оку�
пації, з'ясування суті нівеляційного впливу на українсь�
ке господарське середовище нацистського тоталітарно�
го режиму.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
26 жовтня 1939 р. частина українських етнічних те�

риторій окупованої польської держави увійшла до Гене�
ральної Губернії (ГГ), що запроваджена декретом Гітле�
ра від 12 жовтня 1939 р. як особливий тип окупаційного
режиму. Очолював ГГ Генеральний Губернатор, що був
наділений всією повнотою влади. Йому підпорядковува�
лись губернатори п'яти областей (дистриктів). Губерна�
торові дистрикту підпорядковувалися окружні старости
(крайсгавптмани). Дорадчим органом Генерального Гу�
бернатора була Рада, що складалася з найвищих чинов�
ників губернаторського уряду. ГГ творило окрему пра�
вову, фінансову, митну складову частину Німеччини.

Столицею ГГ стало місто Краків. Територія ГГ по�
ділялась на чотири дистрикти: Краків, Радом, Люблін,
Варшава. У свою чергу, області складались з повітів на
чолі зі старостою. Повіти ділились на громади на чолі з
війтом, який вирішував всі поточні справи разом із ра�
дою, що складалась з 5—10 місцевих громадян. Рішення
про національну приналежність війтів чи ради приймала
національна більшість даного населеного пункту [2].

До складу ГГ увійшли українські етнічні землі на
захід від демаркаційної лінії по ріках Сяну, Солокії,
Бугу: Холмщина, Підляшшя, Посяння й Лемківщина. У
міжвоєнній Польщі українське населення цих земель
зазнавало особливих утисків. Польський режим пиль�
но стежив за тим, щоб між цими українськими терито�
ріями й Галичиною не існувало зв'язку і співпраці в ор�
ганізації національного культурно�економічного жит�
тя. Населення цього українського краю становило 1,2
мільйона, а територія — понад 16 000 км2. Крім місцево�
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го українського населення, сюди прибуло до 20 тисяч
втікачів з окупованих більшовиками Галичини і Волині,
а в 1940 р. — також з Буковини [3, с. 139].

Від самого початку окупації Краків став центром
українського життя, де виникають українські громадсь�
ко�культурні інституції, постають українські школи,
молодіжні організації. Майже в кожному українсько�
му селі Закерзоння відкрилися національні початкові
школи, а в Сяноку, Ярославі, Криниці і Холмі заснова�
но українські гімназії. У багатьох селах навіть почали
діяти світлиці товариства "Просвіта".

На початковому етапі окупації, коли ще була відсут�
ня німецька місцева цивільна адміністрація, на цих те�
ренах з ініціативи місцевих діячів, а також емігрантів з
радянської окупаційної зони в Сяноку, Ярославі, Холмі,
Грубешові, Білій Підляській і Володаві організовують�
ся перші українські громадянські допомогові комітети.
При цих комітетах виникають Господарські Ради, зав�
данням яких було впорядкування господарського жит�
тя, координація діяльності кооперативних та приват�
ницьких інституцій.

У середині листопада 1939 р. у Кракові чільники ук�
раїнських допомогових комітетів зібралися на нараду,
вислідом якої стало утворення координаційної централі,
що було зафіксовано у меморіалі до німецької влади,
врученому згодом Генеральному Губернаторові Г.
Франку. Наприкінці листопада під головуванням пол�
ковника Українського Легіону Романа Сушка відбули�
ся збори чільних репрезентантів українського науково�
го, церковного, політичного і господарського життя, на
яких схвалено пропозицію створення Українського На�
ціонального Об'єднання (УНО), узгоджено проект ста�
туту і призначено В. Кубійовича його головою.

Однак, нацистська влада не затвердила статуту УНО,
а "постулат утворення центральної організації для ук�
раїнців у ГГ, — як згадує В. Кубійович, — постановила
розв'язати спільно, тобто незадовільна форма — така
сама, як її мали поляки і жиди, але в цих вузьких рамах
ми мали далеко більшу свободу рухів, ніж ті дві етнічні
групи" [3, с. 140].

13—15 квітня 1940 р. представники українських допо�
могових комітетів зібралися вдруге на з'їзд, який ухвалив
рішення про формування Українського Центрального
Комітету (УЦК) як централі всіх комітетів на чолі з В. Ку�
бійовичем. Остаточне формування складу керівництва
УЦК відбулося впродовж наступних двох місяців [3, с. 140].

У червні 1940 р. німецька окупаційна адміністрація
погодилась легалізувати створення УЦК, що мав орга�
нізувати освітнє, суспільне й господарське життя украї�
нського населення в ГГ та представляти його перед вла�
дою й передавати деякі доручення влади через цю само�
організацію населення. Зрозуміло, що нацистський режим
прагнув тримати УЦК під своїм повним контролем, вклю�
чаючи й пильну опіку політичної поліції (SD). Проте це
була перша організація, яка взялася представляти інтере�
си українського населення перед нацистською владою.

Під керівництвом відомого організатора національ�
ної банківської справи Атанаса Мілянича у структурі
УЦК постав Господарський Відділ, який координував
діяльність української кооперації в ГГ. Українські До�
помогові Комітети (УДК) стали повітовими осередками
УЦК. При Господарському Відділі УЦК було створено
Осередок Організації Кооператив (ООК), що за
підтримки повітових господарських референтів коор�
динував організацію нових кооперативів і відновлення
тих, які були примусово включені в польські коопера�
тивні союзи після новелізації кооперативного закону у
1934 р. (упродовж передвоєнного п'ятиліття від РСУКу
від'єднано 430 кооперативів, а у 1939 р. тут залишився
лише 161 український кооператив) [3, с. 138—140].

Із матеріалів Першого Кооперативного З'їзду в Кра�
кові (лютий 1940 p.) дізнаємося про функціонування на
цих теренах: 737 українських кооперативів для загаль�
ного закупу й збуту, 48 молочарських кооперативів,

26 сільських кредитових кооперативів, 7 українбанків і
10 повітових кооперативних союзів. З початком 1940 р.
в Кракові діяла торговельна централя — Українська Гос�
подарська Акційна Спілка (УГАС), у якій більшість ак�
ційного капіталу склали кооперативи. З'їзд окреслив як
головне завдання кооперативного проводу на найближ�
чу перспективу "по змозі в усіх селах з українським на�
селенням заложити кооперативи" [4].

У кінці лютого на базі кредитного кооперативу пер�
шого ступеня в Ярославі був заснований Український
Кооперативний Банк з філіями в Кракові й Любліні, що
став фінансовою централею кооперації та її кредито�
вого сектора. Згодом зростає роль краківського відділу
УКБ, що лише за перший місяць діяльності (впродовж
травня 1940 p.) досягнув балансової суми понад 600 тис.
зл., а сума оборотів склала близько 4 млн зл.

Згідно з розпорядженням губернатора Г. Франка від
23 листопада 1939 р. вся кооперація була підпорядко�
вана керівникові Відділу Прохарчування і Сільського
Господарства Уряду ГГ. Для контролю кооперативної
діяльності окупаційний уряд призначив своїх комісарів,
що були, як вказувалося у розпорядженні, єдиними "су�
веренами" на терені кооперативу і союзу кооперативів,
а кооперативному проводу відводилася роль дорадчо�
го органу. Державну Кооперативну Раду та її ревізій�
ний апарат, що відновили свою діяльність 1 грудня 1939
р., включено до загальної системи контролю над коо�
перативами. Комісаром Ради та комісаром Союзу
Сільськогосподарських і Заробітково�Господарських
Кооперативів (ССПЗГК) був призначений колишній ди�
ректор Німецького Кооперативного Банку "Кредіт" в
Луцьку Леопольд Платонік [5, с. 501—502; 6, с. 63].

Таким чином, окупаційна влада не була зацікавлена
в організаційному об'єднанні української кооперації в
ГГ. Чинилися перепони в справі об'єднання молочарсь�
кої кооперації українців. Деякі молочарські кооперати�
ви були підпорядковані Обласним Відділам окупаційної
адміністрації "Господарки товщами й молоком". Вдало�
ся лише добитися призначення заступниками німецьких
керівників відділів колишніх працівників "Маслосоюзу",
які дбали про формування інструкторського апарату й
працівників молочарень з українців.

Не увінчалися успіхом й клопотання кооперативного
проводу про легалізацію УГАСу як центральної торговель�
ної організації кооперативів. Уряд ГГ офіційно дозволив
лише її діяльність як окремої торговельної спілки.

Противилися зростанню української кооперації й
чільники польських кооперативних союзів, що звинува�
чували українців у тому, що нібито вони "терором втяг�
нули всіх до своїх кооперативів" [6, с. 78].

Внаслідок швидкого зросту української кооперації
та зусиль А. Мілянича й всього Господарського Відділу
УЦК вдалося виклопотати дозвіл спочатку на окремих
українських референтів при відділах польського
ССПЗГК у Кракові й Любліні, а згодом й на окремі об�
ласні (дистриктові) Ревізійні Відділи Українських Коо�
ператив у Кракові і Любліні для Лемківщини, Засяння,
Холмщини й Підляшшя. Директором обидвох відділів
був призначений Ю. Павликовський. Керівниками
Відділів стали: в Кракові — І. Фостаківський, у Любліні
— Є. Храпливий, а згодом М. Мельничук. У серпні 1940
р. був утворений координаційний Патронат Українсь�
кої Кооперації на чолі з Ю. Павликовським. ООК при
УЦК реорганізовано в Кооперативну Секцію, що
здійснювала загальне планування й координацію діяль�
ності кооперації з господарськими референтами при
УДК, "Сільським Господарем" і Комісією міста, прова�
дила вишкіл кооперативних працівників та кооператив�
ну статистику тощо. Така структура проводу українсь�
ких кооперативів у ГГ була затверджена на Другому ко�
оперативному з'їзді у липні 1940 p. в Ярославі. З'їзд зак�
ликав кооперативні союзи, щоб вони, організовуючи
господарську самодопомогу села, надавали допомогу
господарським референтам УДК, а також організову�
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вали кооперативну самодопомогу серед міського насе�
лення, особливо у середовищі українського робітницт�
ва й ремісників. У резолюціях з'їзду наголошувалось
також на тісній співпраці та фінансовій підтримці
"Сільського Господаря", який окупаційна влада відмо�
вилася легалізувати. Господарський Відділ УЦК, разом
із кооперативною організацією й Товариством
"Сільський Господар" зобов'язувалися виробити док�
ладний "плян всестороннього розвою українських зе�
мель у Генерал Губернії, щоби зробити їх на ділі окре�
мою господарською одиницею з власним обличчям ..."
[4]. З'їзд визнав спільним органом кооперації та Това�
риства "Сільський Господар", що виходив у Ярославі під
головною редакцією Л. Бачинського.

Усвідомлюючи інституційну роль кооперації у на�
ціональному русі, кооперація ставила завдання: фінан�
сово допомагати українським школам і освітнім това�
риствам, створювати та забезпечувати діяльність се�
редніх і фахових шкіл, фундувати стипендії для молоді.
З'їзд закликав кооперативи підтримувати своїм член�
ством і співпрацею УГАС та доручав УКБ "так провади�
ти справи, щоб кредитову обслугу українського госпо�
дарського життя перебрати й утримати в своїх руках".
Окрім цього, кооперація зобов'язалася виплачувати 0,5 %
від виторгу для Господарського Відділу УЦК та 0,25 %
від виторгу, як "український податок допомоги для ко�
мітету" [3, с. 138—140; 7].

Поступово усталилася структура української коо�
перації в ГГ, що була певним компромісом між окупа�
ційною владою та польською кооперацією. Головними
господарськими осередками були союзні кооперативні
об'єднання, що уряд визнав як окружні союзи (Kreisg�
enossenschaften) на терені дистриктів Люблін і Краків:
Лемківський Союз у Сяноку, ОСК в Ярославі і Холмі,
ПСК в Томашові, Володаві, Грубешові, Білій Підляській,
Белзі, Перемишлі, Горлицях, Криниці, Тарногороді.
ОСК та ПСК отримували товар у польських централях,
а потім розподіляли його серед усіх кооперативів в
повіті, а також серед приватних купців обидвох націо�
нальностей.

Пожвавлювалася кооперативна робота в містах.
Так, на початку 1940 р. у Кракові організовано коопе�
ратив "Український Консум", що забезпечував українців
міста продуктами та товарами першої необхідності. Роз�
ширила свою діяльність єдина у ГГ централь "Народної
Торговлі" в Сяноку, що вела торгівлю всіми концесій�
ними та продовольчими товарами, відкривши свою філію
в Березові. З ініціативи Ю. Павликовського прийнято
новий статут НТ, вибрано Надзірну Раду та призначе�
но дирекцію. Тісною була її співпраця з ЛСК та україн�
банком, а також з приватними купцями краю. Збільшу�
вала торгівлю галантереєю, мануфактурою, шкірами та
іншими товарами УГАС з засновницьким капіталом 250
тис. зл., 75 % акцій якої володіла українська коопера�
ція [8—11].

Про розвиток кооперативної мережі українців у ГГ
впродовж перших півтора року нацистської окупації
свідчать дані табл. 1:

Тенденція зростання українських кооперативів спо�
стерігається впродовж усього 1941 р. Так, М.Сич на
підставі даних польських архівів стверджує, що на кінець
цього року в ГГ їхня кількість збільшилася до 1257 [6, с.
83]. Приблизно така ж кількість кооперативів зберег�
лася до 1944 р. Перші три групи кооперативів, що об'єд�
нували понад 80% селянських сімей, протягом 1941 р.
доставили своїм членам товарів на суму 39 млн зл., за�
купили сільськогосподарських продуктів на 15 млн зл.
та закінчили рік із річною балансовою сумою в 10 млн
зл. Всього ж торговельні обороти української сільської
кооперації за 1941 р., включно з молочарськими коопе�
ративами, перевищили 70 млн зл. [12,  с. 502—503; 6, с.
83].

23 листопада 1939 р. видано розпорядження Ганса
Франка "Про господарство, про харчування і землероб�

ство в ГГ", яке встановлювало засади системи стягуван�
ня "виробничих залишків" у сільському господарстві [13].
Загальна система контингентів була запроваджена в
другій половині 1940 р., а для її забезпечення створений
спеціальний поліційний підрозділ [14]. Організацію за�
готівлі сільгосппродуктів провадила урядова централя з
допомогою окружних кооперативів, якими керували
німецькі комісари. Польські окружні кооперативи з ук�
раїнською національною більшістю стали провідними
посередниками у збиранні контингентів. Провід цих ко�
оперативів, вороже налаштований до всього українсько�
го та ревно виконуючи вказівки німецьких комісарів, на�
кладав непосильні контингенти на корінне населення,
щоб накликати на селян репресії. Частими були випадки,
коли селяни для того, щоб захистити членів родини від
примусового вивозу до Німеччини, декларували завище�
ний розмір власної землі, що спричинювало немож�
ливість виконання підвищених контингентів. Особливо
дошкульними були зловживання та знущання над насе�
ленням при стягуванні контингентів м'яса. За невиконан�
ня контингентів українців висилали у табори праці на
Холмщині або на роботи до Німеччини, накладали непо�
сильні штрафи, виселяли із своїх садиб.

Українська кооперація в особі Господарського Відділу
УЦК, Ревізійних Відділів Українських Кооперативів і УДК
докладала чимало зусиль для оборони українського насе�
лення від накладань надмірних контингентів та репресій.
Проте до кінця війни так і не вдалося добитися права на
незалежну від польського "посередництва" діяльність ук�
раїнських кооперативних союзів та заготівлю сільсь�
когосподарських продуктів, тому не завжди кооператив�
ний провід та його представники на місцях могли убезпе�
чити українських селян від німецьких репресій за невико�
нані чи недоставлені вчасно контингенти [15].

Ситуацію на цих етнічних українських теренах у
різні періоди Другої світової війни добре відтворив Ілля
Витанович. Як він пише, після нетривалого "піднесення
національного життя й пожвавлення громадської праці,
під кінець війни ці землі перебули страшну мартироло�
гію. Українській кооперації довелося обороняти насе�
лення в атмосфері німецької брутальності, провокацій
та нападів з усіх боків. Банди з місцевих польських ко�
лоністів, організованих польським підпіллям, палили й
грабували українські села, мордували людей. Вже від
початку 1943 р. була дуже утруднена організаційна пра�
ця в районі і взагалі оборона населення" [5, с.502].

Один із першх спалахів репресій проти українців
краю припадає на кінець 1941 — початок 1942 р., коли
було заарештовано та замордовано в концентраційних
таборах понад 200 найсвідоміших активістів національ�
ного господарського та громадського руху. Чимало ук�
раїнських селян за доносами та за "вигадані провини при
стяганні контингентів" було запроторено у карний табір
у Вербковичах.

Починаючи з 1943 р., антиукраїнський терор та ма�
сове винищення українців посилюється. Так, лише в
Грубешівському повіті за період від січня 1943 до кінця
квітня 1944 р. було спалено 15 сіл і замордовано 1385
осіб. Серед жертв масової різні було багато місцевих
громадських і кооперативних працівників, учителів, свя�
щеників. Характерно, що антиукраїнський терор чинив�
ся як з боку нацистських окупантів, так і з боку поль�
ських шовіністів: "З одного боку — німецько�гітлерівські
кари за невиконані чи недоставлені вчасно в тих обста�
винах контингенти, побиття на фільварках, вигони з
підводами, при згонах худоби, безглузді виселювання й
переселювання цілих сіл, лови людей на роботи до
Німеччини, запроторювання в концентраційні табори,
з другого боку — польський терор, що нищив людей і
майно населення, безборонного супроти тих, у несамо�
вито жорстокій люті об'єднаних, ворожих Україні сил"
[5, с. 502—503].

У таких умовах проходив процес самоорганізації ук�
раїнського приватного підприємництва [3]. Вже у перші
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дні встановлення сталінсь�
кого режиму багато захід�
ноукраїнських приватних
підприємців покинуло рідні
терени. Ті ж, котрі залиши�
лися, втратили власну спра�
ву та здебільшого стали об�
'єктом репресій. У грудні
1940 р. заарештовано голо�
ву СУКіПу Ярослава Скоп�
ляка. Чимало приватників,
підробивши собі документи
про німецьке походження,
переїхали на територію,
окуповану нацистською
Німеччиною, або ж перей�
шли новоутворений кордон нелегально. Серед останніх
опинився головний редактор станового часопису "Торгов�
ля і Промисл" Володимир Несторович [16, с. 256—257].

За інформацією українського щоденного видання
"Краківські Вісті", активні діячі приватницького руху,
що емігрували з Східної Галичини, почали відродження
своїх інституцій, успішно розбудовували різні ділянки
політики, культури й економіки [16, с. 259]. УЦК під про�
водом Володимира Кубійовича, легалізований німець�
кою владою як централя місцевих українських допомо�
гових комітетів (УДК) у червні 1940 р., крім допомого�
вої та культурно�освітньої діяльності, координував пра�
цю національних господарських інституцій [16, с. 258].

При сприянні Господарського Відділу Українсько�
го Центрального Комітету (ГВ УЦК) в Кракові й ак�
тивній участі купців і промисловців, членів колишнього
СУКіП�у, створено весною 1940 р. в Кракові Товариство
Українських Купців і Промисловців. Згодом, на рішуче
домагання німецької окупаційної влади, змінено його
назву на Об'єднання Праці Купців і Промисловців
(ОПКП) в рамках ГВ УЦК. При господарських референ�
турах Українських Допомогових Комітетів і делегатур
у містах Краків, Перемишль, Сянік, Ярослав, Ряшів,
Криниця, Грубешів, Коросно, Холм, Біла Підляшська
організовуються філії ОПКП [16, с. 259].

У травні 1940 р. у Кракові зібрався З'їзд Українсь�
ких Купців і Промисловців Генерал�Губернаторства.
З'їхалось кількадесят делегатів купецьких об'єднань.
Крім обговорення загального становища підприємниц�
тва та найголовніших завдань, на З'їзді прийнято також
низку резолюцій в окремих бранжевих (галузевих) ко�
місіях, як�от: споживча, залізних товарів, паперова, тек�
стильна, шкір і взуття, галантерейна. Резолюції стосу�
валися організаційних, громадсько�суспільних, адміні�
стративних, бранжевих проблем та справ фахового виш�
колу, купецького діловедення тощо [16, с. 259—260].

У 1939—1941 р. на територіях за Сяном українська ко�
операція тісно співпрацювала з приватною торгівлею, зас�
нувавши разом у Кракові Українську Господарську Акцій�
ну Спілку [15, с. 159]. Проте окупаційний режим прагнув
обмежити діяльність цієї спілки лише сферою торгівлі.

Діяльність українських приватних підприємців на
окупованих нацистами теренах Польщі нерідко наштов�
хувалася на перешкоди тоталітарної влади, що прояв�
лялась у насильницькій націоналізації підприємств,
жорсткій регламентації їхньої роботи та чисельних за�
боронах на види підприємництва. Поширення набула пе�
реважно торгівля продуктами харчування (яриною, ово�
чами медом тощо) [16, с. 257].

ВИСНОВКИ
Таким чином, поборюючи репресії нацистських оку�

пантів, антиукраїнський терор польських шовіністів в
умовах тотально керованого господарства провідники
національного господарського руху спромоглися роз�
будувати систему господарської самооборони та збе�
регти функціонування економічних інституцій україн�
ства. Посттоталітарні трансформації економіки у нашій

державі відбуваються в умовах ігнорування історичних
надбань національного господарського руху, які нездат�
на усвідомити посткомуністична номенклатурна та гос�
подарська квазіеліта. Це загострює проблему необхід�
ності політико�економічної структурованості держав�
ної влади та суспільства в цілому. Така структурованість
передбачає, на нашу думку, формування нової націо�
нальної політико�господарської еліти, вихованої на за�
садах української кооперації і підприємництва та мо�
дерного світового досвіду ринкової трансформації сус�
пільства.
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№ з/п Види кооперативів 
 

На Лемківщині 
і Посянні 

На 
Холмщині 
і Підляшші 

Всього 

1. ОСК 1 - 1 
2. ПСК 4 6 10 
3. Сільські закуп.-збутові 357 516 873 
4. Молочарські 9 24 33 
5. Кредитні 27 34 61 
6. Міські споживчі 11 6 17 
Всього 409 586 995 

Таблиця 1. Види та кількість українських кооперативів
в ГГ станом на 31 березня 1941 р.

Джерело: Витанович І. Історія українського кооперативного руху / І. Витанович. — Нью�Йорк:
ТУК, 1964. — С.502; Torzecki R. Polacy і Ukraincy. Sprawa ukraiiiska w czasie II wojny swiatowejna terenie
II Rzeczypospolitej / R. Torzecki. — Warszawa, 1993. — S. 46.
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ВСТУП
Інституційний погляд на проблеми фінансової систе�

ми наразі поширюється у широких колах науковців. Досл�
ідження інституційної динаміки розвитку окремих сек�
торів фінансово�кредитної системи є актуальним науко�
во�практичним завданням в умовах посткризового віднов�
лення фінансової системи України. Посткризове віднов�
лення та подальший сталий розвиток економіки залежить
від належного функціонування усіх її інституційних сек�
торів. На теперішній час основні зусилля науковців
більшою мірою зосереджуються на визначеній тенденції
розвитку та на пошуку шляхів удосконалення банківської
системи. У такому випадку осторонь основного напряму
досліджень залишаються процеси, які характеризують
динаміку інституційних змін усього сектора депозитних
корпорацій.

СТУПІНЬ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Результати наукових розвідок, у яких розпочато дос�

лідження цієї проблематики, можна згрупувати за двома
напрямами. До першого слід віднести наукові праці вітчиз�
няних вчених, присвячені розвитку теорії інститутів фінан�
сового сектора та побудові сучасної фінансової архітек�
тури, зокрема роботи О. Барановського [1], А. Гриценка
[3], Ю. Коваленко, Л. Лисяк, З. Луцишин [5], С. Наумен�
кової [7, 8], В. Соболєва та М. Олійник [9], О. Чаусовсько�
го, І. Чугунова [17], А. Чухна [18], С. Юрія [20].

Другий напрям сформовано працями науковців, у колі
інтересів яких знаходиться розвиток окремих секторів
фінансової системи. Слід виокремити роботи Л. Алек�
сеєнко, С. Арбузова, С. Аржевітіна, О. Петрика [11],
Б. Пшика.

Актуальність дослідження полягає у необхідності виз�
начення векторів, які формують інституційну динаміку
сектору депозитних корпорацій, крім НБУ, що оперує з
грошовими агрегатами та безпосередньо торкається
інфляційних процесів. При окремому розгляді функціону�
вання секторів депозитних корпорацій втрачається прин�
цип системності та суттєво обмежуються можливості ана�
лізу інституційної динаміки розвитку секторів економіч�
ної системи України.

Розкриття тенденцій, що відбуваються у сфері функ�
ціонування депозитних корпорацій, здатне покращити
якість аналізу інституційних секторів економічної систе�
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ми та визначити напрями вдосконалення розвитку секто�
ра депозитних корпорацій.

Метою даного дослідження є визначення стану інсти�
туційної динаміки сектора депозитних корпорацій за ви�
нятком показників його державного регулятора — Націо�
нального банку України. Відповідно до мети необхідно ви�
конати низку взаємопов'язаних завдань, а саме: досліди�
ти внутрішню структуру сектора депозитних корпорацій,
що зумовлена логікою його побудови, та провести оцінку
сектора депозитних корпорацій для визначення поточних
тенденцій досліджуваного сектора.

РЕЗУЛЬТАТИ
 У сучасній науковій парадигмі розуміння як самого

ринку фінансових послуг, так і його окремих сегментів роз�
глядається як функціонування окремих інститутів і фор�
мування ієрархічних зв'язків між ними, що дає змогу дос�
ліджувати інституційну архітектоніку ринку фінансових
послуг. Інститути виникають на підгрунті усталених норм,
що вже існують, з часом створюють нові норми суспільно�
го життя та економічної поведінки, встановлюють
ієрархічні зв'язки, формуючи таким чином цілісну систе�
му інститутів.

Депозитні корпорації разом з іншими фінансовими
корпораціями групуються в інституційний сектор фінан�
сових корпорацій. Депозитні корпорації утворюють сек�
тор емітентів коштів. Згідно з методологічним коментарем
до статистичного бюлетеня НБУ: "до підсектора інших де�
позитних корпорацій (банків) належать фінансові корпо�
рації, основною функцією яких є фінансове посередницт�
во та які емітують зобов'язання у формі депозитів чи інших
інструментів залучення фінансових ресурсів, що включа�
ються до грошових агрегатів" [2, с. 183].

Подальша класифікація інституційного сектора фінан�
сових корпорацій відокремлює депозитні корпорації та
інші фінансові корпорації залежно від ступеня формуван�
ня монетарних агрегатів. Зазначений поділ мав на меті чітке
визначення установ та показників їхньої діяльності, що
чинять безпосередній вплив на створення грошових агре�
гатів М1, М2 та частковий вплив на грошовий агрегат М3.

Національний банк України з 2002 р. проводить роз�
рахунок грошових агрегатів згідно з методологією МВФ
[2, с. 187]. Відповідно до неї до грошового агрегату М1
включають переказні депозити в національній валюті, а до
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грошового агрегату М2 — пере�
казні депозити в іноземній валюті
й інші депозити, до М3 (грошової
маси) — цінні папери, крім акцій.
Застосування вищезгаданої мето�
дики дає змогу відстежувати ство�
рення грошей депозитними корпо�
раціями, а також створює умови
інтеграції України у світовий
фінансовий простір. Грошові агре�
гати є важливими інструментами у
проведенні монетарної політики
держави.

Контроль за інфляцією є необх�
ідним елементом монетарної стабі�
лізації в Україні. З цієї точки зору,
аналіз сектора депозитних корпо�
рацій дозволяє визначити інсти�
туційні передумови державного ре�
гулювання інфляційних процесів.
Грунтовне дослідження зазначеної
проблематики у світлі забезпечення
цінової стабільності та розробки за�
сад підготовки і переходу макроеко�
номічного регулювання України до
режиму інфляційного таргетування
було проведено О. Петриком [11].

Розкриття інституційної по�
будови сектора депозитних кор�
порацій має визначити інсти�
туційні засади та устрій суб'єктів,
які приводять у дію грошово�кре�
дитний мультиплікатор кредитної
системи.

Структура сектора депозит�
них корпорацій вирізняється по�
будовою, яку подано на рис. 1.

У складі сектора депозитних
корпорацій вирізняють підзвітні
організації, охоплені сектором де�
позитних корпорацій, що форму�
ють простір реалізації фінансових
продуктів та послуг депозитних
корпорацій. Подальша класифіка�
ція виокремлює такі підсектори:
контрольовані урядом, приватні та
депозитні установи, включені у
сферу охоплення сектора депо�
зитних корпорацій.

Досліджуючи класифікацію
сектора депозитних корпорацій,
слід визначити нечіткі класифі�
каційні ознаки поділу відповідних
підсекторів: перший підсектор —
контрольовані урядом депозитні корпорації — вказує
лише на присутність в їхніх статутних капіталах частки
державної власності, проте не зазначає форму власності
цих державних установ. Поняття "контрольованості уря�
дом" надто абстрактне та не є чітко визначеним. Фактич�
но тією чи іншою мірою держава контролює весь сектор
депозитних корпорацій. У більш вузькому розумінні до
підсектора депозитних корпорацій, які контролює уряд,
можуть бути віднесені лише установи, засновником, влас�
ником або співвласником яких є держава.

До підсектора депозитних корпорацій, які контролює
Уряд, можна віднести такі види установ:

— комерційні банки;
— ощадні банки;
— банки розвитку;
— кредитні союзи або кооперативи;
— інвестиційні банки;
— іпотечні банки;
— будівельні кооперативи;
— установи мікрофінансування (що залучають депо�

зити);
— поштові ощадні банки (відокремлені від Уряду);
— сільські або будівельні банки;
— інші.
Розбудова розгалуженої мережі депозитних корпо�

рацій, контрольованих урядом, може стати активним чин�
ником формування нових векторів прогресивних змін усь�

ого сектора депозитних корпорацій шляхом формування
механізму розвитку спеціалізованих депозитних установ.
Роль держави у створенні інституційного простору роз�
витку депозитних установ повинна виявлятися у розвід�
ках та визначенні перспективних напрямків спеціалізації,
розробці й опрацюванні основних методів їх роботи.

Спеціалізація депозитних установ є потребою сучас�
ного українського суспільства, бо створює певні перева�
ги, до яких необхідно віднести:

— по�перше, розвиток розгалуженої мережі спе�
ціалізованих депозитних установ, який дає змогу покра�
щити якість надання фінансових послуг та розробляти
нові, інноваційні фінансові продукти. Задіяння інновацій�
них методів у процесі створення спеціалізованих фінан�
сових продуктів неможливе без використання методів та
прийомів фінансового інжинірингу, що призведе до адап�
тації засобів конструювання нових фінансових продуктів
до специфіки здійснення фінансової діяльності в Україні
та дасть змогу посилити інноваційну складову діяльності
усіх депозитних корпорацій;

— по�друге, спеціалізація діяльності депозитних ус�
танов може підвищити ступінь інклюзивності — охопле�
ності — населення фінансовими послугами. Підвищення
включення населення у ринок фінансових послуг дає змо�
гу формувати нові та посилювати існуючі інституційні
зв'язки між населенням, державою та фінансовими інсти�
тутами. Посилення інституційних зв'язків у суспільстві
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Рис. 1. Структура сектора депозитних корпорацій*

*Джерело: побудовано на основі даних http://www.bank.gov.ua/ Офіційний сайт На�
ціонального банку України // [Електронний ресурс] / Заголовок з екрану: http://
www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=50751
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збільшує інституційно�правовий простір, зменшуючи сек�
тор "тіньової" економіки за рахунок зміни суспільних
ціннісних орієнтирів та підсилення переваг легального сек�
тора. В українській економічній думці питання інклюзив�
ності порушено у праці С. Науменкової та С. Міщенко [6],
проте у роботах закордонних вчених інклюзивність має
належне відображення, зокрема у працях Е. де Сото [15],
К. Гоель (Kartik Goel), Г. Ананда (Gaurav Anand), А. Куш�
ваха (Aakash Kushwaha) [25]. Практичні заходи щодо підви�
щення ступеня інклюзивності населення у ринок фінансо�
вих послуг здійснюються в Індії [23; 25], Малайзії [24],
Кенії [22], ряді країн Африки, що навіть провели міжна�
родну конференцію з цього питання у листопаді 2010 р.
[21]. Можна дійти висновку, що країни з економікою, яка
розвивається, опікуються проблемою підвищення рівня
інклюзивності населення у ринок фінансових послуг, про�
те в Україні ця проблема лише починає ставати об'єктом
наукових розвідок;

— по�третє, посилення спеціалізації у діяльності де�
позитарних установ призведе до якісної зміни типу кон�
куренції між депозитарними установами. Зменшення на�
пруження загальної конкуренції відбудеться шляхом
чіткого визначення своєї ринкової "ніші". Існує усталена
думка, що будь�які прояви конкуренції позитивно зміню�
ють ринок, але ринок депозитарних корпорацій має певні
відмінності у формуванні та проявах конкурентних відно�
син.

Сьогодення сектора депозитарних корпорацій виріз�
няється олігополістичним типом деформації конкурент�
них відносин. Визначити тип ринкової конкуренції саме як
олігополістичний дозволяє робота І. Школьник [19], у якій
досліджуються великі банківські конгломерати, що функ�
ціонують у фінансовому секторі України, Європи та світу.
Ще одним фактором, який дозволяє класифікувати оліго�
полістичний тип ринку депозитарних корпорацій, є од�
норідність товарів та послуг, що пропонуються на ринку
депозитарними корпораціями без належної спеціалізації.
Кроком до зменшення проявів монополізації ринку депо�
зитарних установ слугуватиме формування пропозиції
різнорідних фінансових послуг. Посилення спеціалізації
у цьому випадку створить різнорідні фінансові продукти,
що дасть змогу ринку перейти з олігополії до монополі�
стичної конкуренції та таким чином може покращити кон�
курентне становище на ньому.

Підбиваючи підсумки дослідження підсектора депози�
тарних корпорацій, які контролює уряд, маємо зазначи�
ти, що держава має змогу активно впливати на сектор де�
позитних корпорацій шляхом формування інституційно�
го простору та створення у ньому відповідних векторів роз�
витку, проводячи зважене управління сектором контро�
льованих урядом корпорацій, а не лише адміністративни�
ми засобами. Дослідження перспективних напрямів роз�
витку сектора депозитних корпорацій, що визначені дер�
жавою, зокрема на рівні стратегії [16] та концепцій [4], не
дало змоги встановити існування стратегічних напрямів та
концептуальних положень щодо розвитку сектора депо�
зитних корпорацій.

Другим підсектором сектора депозитних корпорацій
є підсектор приватних депозитних корпорацій, до яких мо�
жуть бути віднесені наступні види установ:

— комерційні банки;
— ощадні банки;
— банки розвитку;
— кредитні союзи або кооперативи;
— інвестиційні банки;
— іпотечні банки;
— будівельні кооперативи;
— установи мікрофінансування (що залучають депо�

зити).
Приватні депозитні установи охоплюють як установи

банківської системи, так і заклади парабанківської систе�
ми. Включення у підсектор приватних депозитних корпо�
рацій зумовлене формою їх власності. Банківські устано�
ви згідно зі статтею 6 Закону України "Про банки та банк�
івську діяльність" створюються у формі публічного акціо�
нерного товариства або кооперативного банку [12]. Наразі
основною формою власності банків є форма публічного
акціонерного товариства.

Правовий статус кредитних спілок визначає Закон Ук�
раїни "Про кредитні спілки" [13]. У статті 1 згаданого За�

кону дається наступне визначення: "кредитна спілка — це
неприбуткова організація, заснована фізичними особами,
професійними спілками, їх об'єднаннями на кооператив�
них засадах з метою задоволення потреб її членів у взаєм�
ному кредитуванні та наданні фінансових послуг за раху�
нок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки"
[13].

Правовий статус будівельних кооперативів та установ
мікрофінансування, що залучають депозити, як елементів
сектора депозитних корпорацій не визначено. Важливо на�
голосити на тому, що формування підсектора приватних
депозитних установ відбувається шляхом задіяння інсти�
туту власності у його регламентованій формі.

Розвиток цього підсектора прямо залежить від фор�
мування інституційних засад правовідносин відповідних
типів депозитних корпорацій, проте цілком врегульований
лише правовий статус банків.

Визначення статусу кредитних спілок як неприбутко�
вих не дає змоги порівнювати основні показники та ефек�
тивність їх діяльності з аналогічними показниками діяль�
ності банків. Коректне та допустиме порівняння банків з
кредитними спілками можливе лише у межах одного з
підсекторів депозитних корпорацій.

Розвиток підсектора приватних депозитних корпо�
рацій повинен грунтуватися на визначенні загальної мети,
завдань, принципів та методів здійснення їх діяльності.

Угрупування банків та кредитних спілок можна спо�
стерігати у дослідженому вище підсекторі депозитних кор�
порацій, що контролює уряд. У згаданому підсекторі як
банки, так і кредитні спілки, перш за все, є установами, що
втілюють політику держави. Наявність у переліку кредит�
них спілок (які, до речі, як і Національний банк України, є
неприбутковими організаціями) не може бути віднесено до
перешкод, що здатні деформувати або гальмувати впро�
вадження державної політики.

У підсекторі приватних депозитних корпорацій визна�
чення основних рушійних мотивів їх функціонування має
вирішальне значення для дослідження інституцій, що фун�
кціонують за принципами саморегулювання, самоокуп�
ності та самофінансування, розмежування джерел форму�
вання капіталу на власні й позичені та ін. Формування при�
бутку є важливим мотивом діяльності суб'єктів господа�
рювання. Статус неприбуткової установи виносить на по�
верхню формальну відсутність зацікавленості в отриманні
прибутку кредитною спілкою, переносячи мотив отриман�
ня прибутку на її членів. Члени кредитної спілки отриму�
ють вигоди двох типів: безпосередні фінансові вигоди та
опосередковані як споживачі фінансових послуг, які надає
кредитна спілка своїм членам. У такому випадку
відсутність формального мотиву щодо отримання та мак�
симізації позитивного фінансового результату кредитною
спілкою фактично виступає як "інституційна маска" мо�
тивації інтересів її членів.

Незважаючи на велику кількість відмінностей між бан�
ками та кредитними спілками, які належать до підсектора
приватних депозитних корпорацій, необхідно відзначити,
що усі види фінансових установ мають мотивацію щодо
максимізації фінансових результатів.

Третім підсектором, який виокремлено у секторі де�
позитних корпорацій, є "депозитні установи, включені у
сферу охоплення сектора депозитних корпорацій", до них
відносимо такі типи установ:

— а) установи, офіційно визначені як банки,
 б) інші;
— страхові корпорації;
— пенсійні фонди;
— дилери цінних паперів;
— інвестиційні фонди;
— інші фінансові посередники;
— фінансові компанії;
— фінансові лізингові компанії;
— компанії�носії;
— спеціалізовані фінансові посередники;
— фінансові допоміжні підрозділи;
— валютний ринок та ринок цінних паперів;
— корпорації фінансового гарантування;
— брокери й агенти;
— страхові та пенсійні допоміжні підрозділи;
— компанії з обміну іноземної валюти;
— інші фінансові допоміжні підрозділи.
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До цієї групи відносяться фінансові
установи, інститути та агенти, що тією чи
іншою мірою обслуговують ринок гро�
шей, контрольовані урядом та приватні
депозитні корпорації.

Розглядаючи перелік установ, що яв�
ляють собою досліджуваний сектор, не�
обхідно подати їх класифікацію відпові�
дно до виконуваних депозитними уста�
новами функцій, включених до сфери
охоплення сектора депозитних корпо�
рацій, та відношення до інших депозит�
них установ (рис. 2).

Подальша класифікація враховує
функції включених у відповідний сектор
закладів, установ, що офіційно визнані
як банки, та інших, які мають бути при�
єднані до сектора приватних депозитних
установ. Важливим елементом є фінан�
сові установи, що безпосередньо нада�
ють фінансові послуги та співпрацюють
із депозитними корпораціями (як при�
ватними, так і контрольованими урядом)
і створюють умови для проведення опе�
рацій.

Сукупність депозитних закладів
формує інституційний простір їх реалі�
зації. У сучасних умовах сектор депозит�
них корпорацій не може обійтися без до�
даткових фінансових послуг та інститу�
ційної інфраструктури проведення
фінансової діяльності, що дає змогу дос�
ліджувати сектор депозитних корпо�
рацій як цілісний інституційний сегмент,
який має ієрархічну внутрішню будову.

Після розгляду внутрішньої будови
досліджуваного сектора перейдемо до
його безпосереднього аналізу.

Наразі, як свідчать показники табл.
1, інституційний устрій сектору депозит�
них корпорацій не вирізняється багат�
ством спектра. На цей час зафіксовано
наявність 176 банківських установ, з
яких 5 контролює уряд.

З даних табл. 1 можемо бачити, що
за період 2010 — 2011 рр. відбулося зменшення кількості
банків з 182 до 176, яке відбулося за рахунок комерційних
банків. Збільшення кількості банків, які контролює уряд,
із 2 у 2009 р. до 5 у 2010 р. зумовлено не стратегічними ціля�
ми посилення сегмента державних банків, а тактичними
антикризовими заходами, спрямованими на підтримання
банківських установ, які перебували у кризовому стані, з
метою їх рекапіталізації. "Нові" державні банки Ю. Ско�
лотяний назвав "валізою без ручки", характеризуючи
відсутність стратегії управління сектором банків, що кон�
тролюються урядом [14].

Інституційне охоплення сектора депозитних корпо�
рацій, що подано у [10], дає змогу значно поширити спектр
депозитних корпорацій, які могли б здійснювати свою
діяльність на теренах України.

Аналіз сектора депозитних корпорацій, які здійсню�
ють свою діяльність в Україні, дає змогу встановити
відсутність інституційного розвитку досліджуваного сек�
тору. Зазначена тенденція виявляється у стійкій, консер�
вативній структурі, яка побудована лише на трьох типах
депозитарних корпорацій, браку нових інституційних
форм депозитних корпорацій та відсутності стратегічно�
го розвитку депозитних корпорацій, контрольованих уря�
дом.

Можемо сформулювати гіпотезу: сектор депозитних
корпорацій перебуває наразі у стані інституційного рег�
ресу, що доводиться кількістю установ, які знаходяться у
режимі ліквідації: у 2005 р. — 20 установ, у 2011 р. — 21
установа. Найнижчий показник припадає на 2009 р. — 13
установ, що можна пояснити передкризовим "перегрівом"
фінансової системи, який викликано наявністю зайвої
ліквідності у секторі депозитних корпорацій. Розрахував�
ши співвідношення депозитних корпорацій, що знаходять�
ся у режимі ліквідації, до загальної кількості депозитних
корпорацій, подамо його у табл. 1. Виходячи з динаміки

розрахованого співвідношення, можна чітко визначити два
етапи: "передкризовий", що характеризується повільним
зменшенням установ, які перебували у режимі ліквідації,
та "кризовий", у якому співвідношення стрімко зростає.

Визначений інституційний регрес сектора депозитних
корпорацій виявляється у його нездатності до проведен�
ня ефективної грошово�кредитної політики. Уникаючи
інституційного аналізу досліджуваного сектора, у вітчиз�
няній науковій думці більш вживаним є твердження, згідно
з яким здійснювати монетарне регулювання повинна лише
банківська система на чолі з НБУ. У такому випадку мере�
жа комерційних банків, що є контрольованою Національ�
ним банком, впроваджує його монетарну політику. Відпо�
відно до цього за усі вади грошово�кредитної політики несе
відповідальність лише НБУ. Проте інституційний регрес
підконтрольного сектора, визначений вище, стає перешко�
дою на шляху реалізації будь�яких керівних рішень та за�
ходів.

ВИСНОВКИ
Проведені у статті дослідження дали змогу встанови�

ти інституційний регрес сектора депозитних корпорацій
України, що набрав сили в умовах кризи та продовжуєть�
ся дотепер. Слабкість інституційної побудови досліджу�
ваного сектора стає перешкодою для проведення ефектив�
ної грошово�кредитної політики. Отримані наукові резуль�
тати дають змогу досягти основної мети дослідження та
виконати поставлені завдання.

Проведене теоретичне узагальнення та вирішення ак�
туального науково�практичного завдання стало підставою
для наступних висновків.

1. Визначено значення депозитних корпорацій у фор�
муванні грошових агрегатів та грошової бази, яка полягає
в активному створенні депозитними установами грошових
агрегатів М1, М2 та М3.

ДЕПОЗИТНІ КОРПОРАЦІЇ

Контрольовані 
Урядом Приватні

Депозитні установи, включені у 
сферу охоплення сектору 
депозитних корпорацій

Підзвітні організації , охоплені сектором депозитних 
корпорацій

Приєднуються 
на підставі 
визначеної 
спорідненості
а) установи, 
офіційно 
визначені як 
банки;
б) інші.

Надають фінансові послуги
страхові корпорації;
пенсійні фонди;
інвестиційні фонди;
інші фінансові посередники;
фінансові компанії;
фінансові лізингові компанії;
компанії-носії;
спеціалізовані  фінансові посередники;
фінансові допоміжні підрозділи ;
корпорації фінансового гарантування;
страхові та пенсійні  допоміжні підрозділи;
інші фінансові допоміжні підрозділи .

Створюють умови для проведення операцій
дилери цінних паперів;
валютний ринок та ринок цінних паперів;
брокери та агенти;
компанії з обміну іноземної валюти.

Рис. 2. Класифікація сектора депозитних корпорацій відповідно
до виконуваних депозитними установами функцій*

*Джерело: розроблено автором.
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2. Доведено, що існує нагальна потреба у розробці Дер�
жавної Стратегії та Концепції розвитку депозитних кор�
порацій, які контролює уряд, з метою збільшення інсти�
туційного спектра депозитних корпорацій та формування
відповідних векторів, що впливатимуть на розвиток усьо�
го сектора депозитних корпорацій.

3. Розкрито роль кожного зі структурних елементів
сектора депозитних корпорацій. Визначено, що нагальною
потребою фінансової системи є розвиток спеціалізованих
депозитарних закладів та підвищення рівня інклюзивності
населення у сектор депозитних корпорацій.

4. Запропонована класифікація сектора депозитних
корпорацій за функціональним призначенням шляхом
структурування депозитних корпорацій, включених у сфе�
ру охоплення досліджуваного сектору.

5. Подано тлумачення терміна "інституційна маска" як
нормативно закріплений стан, який створює умови для
приховування справжніх мотивів певних інститутів.

6. Проведена оцінка стану депозитних корпорацій Ук�
раїни, на її підставі визначено поточний стан дослі�
джуваного сектора як стан інституційного регресу, який
характеризує якісний стан інституційної динаміки, проти�
лежний розвитку, що вирізняється зменшенням спектра й
кількості інститутів, спрощенням їх функціонування, роз�
ривом комунікаційних зв'язків та зменшенням інфраструк�
турного навантаження.

Подальші наукові розвідки здійснюватимуться шляхом
розкриття вад сучасної монетарної політики.
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Таблиця 1. Структура сектору депозитних корпорацій України у 2005—2011 рр.*

* Укладено на основі [19].

ПОКАЗНИКИ РІК 
2005 2006 2007 2008 .2009 2010 2011 

Підзвітні організації, охоплені 
сектором депозитних корпорацій 

165 165 170 175 182 182 176 

Контрольовані урядом 2 2 2 2 2 5 5 
Комерційні банки 1 1 1 1 1 4 4 
Ощадні банки 1 1 1 1 1 1 1 
Приватні 163 163 168 173 180 177 171 
Комерційні банки 163 163 168 173 180 177 171 
Підзвітні депозитні корпорації 
у режимі ліквідації 

20 20 19 19 13 18 21 

Співвідношення депозитних 
корпорацій у режимі ліквідації до 
загальної кількості депозитних 
установ 

0,1212 0,1212 0,1117 0,1085 0,0714 0,0989 0,1193 
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ВСТУП
Сучасний світ на початку ХХІ століття зазнав ради�

кальних політичних, економічних та соціальних змін.
Трансформаційні процеси у світовому господарстві сут�
тєво динамізувались і набули системного характеру,
створивши передумови для формування моделі глобаль�
ного економічного розвитку. Глибокі якісні зміни в ха�
рактері і рушійних силах розвитку економічної систе�
ми з превалюванням глобальних форм її функціонуван�
ня на основі інтернаціоналізації виробництва та обміну,
зростання рівня транснаціоналізації та інтеграції націо�
нальних економік призводять до модернізації техноло�
гічної основи сучасної ринкової економіки, утверджен�
ня універсальних стандартів життя та формування
інститутів глобального управління. Проте глобалізація
має суперечливий і асиметричний характер, що призво�
дить до поглиблення глобальних фінансових дисба�
лансів, системних кризових явищ у світовій економіці і
свідчить про нездатність забезпечити тривалу еконо�
мічну рівновагу в глобальному масштабі. Світова еко�
номічна криза 2008—2009 рр. висвітлила суперечності
механізму забезпечення фінансової стабільності та зу�
мовила потребу в переосмисленні багатьох фундамен�
тальних положень теоретико�концептуального харак�
теру, покладених в основу функціонування світової еко�
номічної системи, а надто її інвестиційної складової.

Значний вклад у розвиток фундаментальних теоре�
тичних та методологічних основ нерівномірного харак�
теру розвитку світового господарства на різних етапах
його еволюції зробили такі зарубіжні вчені: Н. Бердсолл,
І. Валлерстайн, Д. Гелд, М. Гернье, В. Іноземцев, А. Мар�
шалл, Е. Мак�Грю, Д. Рікардо, А. Сміт, Р. Солоу, Я. Тін�
берген, Й. Шумпетер та ін. Не залишаються осторонь
цих процесів і вітчизняні науковці. Зокрема, досліджен�
ням теоретико�методологічних засад нерівномірності
глобального економічного розвитку, аналізу основних
форм вияву глобальних, міжрегіональних та внутріш�
ньорегіональних асиметрій соціально�економічного
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розвитку, питанням економічної дивергенції та конвер�
генції країн присвячені праці О. Білоруса, Т. Вахненко,
Д. Лук'яненка, О.Мозгового, Я. Столярчук, В. Чужико�
ва та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є визначення сутності категорії

"асиметрія", дослідження суперечностей світової фінан�
сово�інвестиційної сфери в умовах глобалізації, аргу�
ментація ключових детермінант негативного впливу гло�
балізації на посилення економічної маргіналізації світу.

РЕЗУЛЬТАТИ
Категорія "асиметрія", зародившись у надрах філо�

софських, природничих та медичних наук, в економіч�
них науках належить до неологічних понять. І незва�
жаючи на те, що нині ця категорія вже здобула свою
наукову "прописку" в економічних науках, проте до�
тепер немає однозначного, чіткого та системного виз�
начення i найчастіше вживається дослідниками інтуї�
тивно: по�перше, без суворої прив'язки до лінгвістич�
ної семантики цього слова; по�друге, без з'ясування й
співвідношення з низкою близьких за змістом кате�
горій, таких як нерівномірність, диференціація, поля�
ризація, нелінійність, невідповідність, дискретність,
стохастичність тощо. На думку Я.Столярчук [1, с. 37—
38], сутність категорії "асиметрія" можна визначити як
загальну форму розвитку матерії у просторі й часі, а її
економічний зміст — як загальну форму глобального
економічного розвитку та інструмент виявлення сис�
теми його суперечностей. У такій якості економічна
асиметрія с джерелом постійного розвитку глобальної
економічної системи та й переходу від одного якісно�
го стану до іншого, орієнтує суб'єктів світової еконо�
міки на розв'язання суперечностей глобального еко�
номічного розвитку через інституційну систему та
відіграє, таким чином, роль рушійної сили суспільного
прогресу.
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Відомий угорський економіст академік Т. Сентес в
своїй роботі [2] підкреслює, що одним з головних пере�
шкод на шляху до усунення депривації1, фрагментації2

та маргіналізації3  сучасного світу служить асиметрич�
на взаємозалежність у відносинах між "центром" і "пе�
риферією" і виділяє наступні головні елементи асимет�
ричної взаємозалежності розвинених країн і країн, що
розвиваються: 1) асиметричні паттерни4 міжнародної
торгівлі товарами і послугами; 2) асиметричні відноси�
ни власності, які є результатом ПІІ; 3) асиметричні
відносини, що складаються внаслідок міграції праці і на�
дання "технічної допомоги"; 4) асиметрична взаємоза�
лежність у міжнародних фінансових і валютних відно�
синах; 5) асиметрична взаємозалежність у передачі тех�
нологій; 6) асиметрична взаємозалежність в інформа�
ційних потоках. Цілком очевидно, що без усунення цих
бар'єрів у відносинах між "центром" і "периферією" всі
проекти глобальної модернізації приречені на провал і
залишаться благими побажаннями для країн "другого"
і "третього" світу.

Нерівномірна концентрація капіталу в різних регіо�
нах світу — характерна риса економічної глобалізації.
Це підтверджує положення країн, що розвиваються, на
світовому ринку капіталів, їх участь як реципієнтів іно�
земних інвестицій. Світова фінансово�економічна кри�
за 2008 року призвела до скорочення частки країн,
що розвиваються, та країн з перехідною економікою
у припливі прямих іноземних інвестицій. За даними
ЮНКТАД, у 2009 році приплив прямих іноземних інве�
стицій у країни, що розвиваються, скоротився на 14,2%
відповідно до 2008 року. Проте найкрупнішим імпорте�
ром залишаються азіатські країни, приплив прямих іно�
земних інвестицій куди склав у 2009 році 220 млрд дол.
Приватизаційні процеси в країнах Центральної та
Східної Європи, включаючи Україну, а також диверси�
фікація каналів залучення інвестицій утримали загаль�
ний їх приплив у цей регіон на рівні 95 млрд дол. (у тому
числі в Україну — 10,2 млрд дол. [3].

Про ті ж структурні та міжкраїнні диспропорції, що
викликані рухом капіталу, говорить Дж. Сорос: "Виго�
ди глобального капіталізму розподіляються нерівномі�
рно. Взагалі, капітал знаходиться у набагато кращому
положенні, аніж праця, оскільки капітал більш мобіль�
ний. Причому фінансовий капітал займає вигідніше по�
ложення у глобальній системі, ніж промисловий капі�
тал — коли завод уже побудований, його не так�то лег�
ко перенести в інше місце. Крім того, більш вигідно зна�
ходитися в центрі економіки, а не на периферії [4].

Справедливою є теза відомого українського вчено�
го, професора Д. Лук'яненка: "Якщо розглядати функ�
ціонально�галузеву специфіку асиметрії економічної
глобалізації, то очевидною стає випереджуюча ак�
тивність міжнародного руху капіталу, а не товарів і не�
фінансових послуг. Дійсно, зародившись на товарних
ринках унаслідок спочатку збутової, а потім виробни�
чої діяльності ТНК, останніми роками глобалізація роз�
вивається переважно на фінансово�інвестиційній основі,
чому сприяло багато факторів, зокрема вільний рух ка�
піталу у глобальній інформаційно�комунікаційній ме�
режі при суттєвих обмеженнях на ринках товарів, ко�
мерційних послуг, робочої сили" [5].

На думку Л. Нестерова, сучасна глобалізація світо�
вої економіки — неминучий, об'єктивний і природний
процес, зумовлений розвитком технологій, при якому
розширюються торговельні та політичні відносини між
людьми різних країн у світі. Це об'єктивне явище, яке
приносить користь всесвітньому розвитку, несе певні
позитивні і негативні наслідки для окремих країн [6].

Не випадково, що досліджуючи глобальні асиметрії
економічного розвитку, професор Я.Столярчук підкрес�
лює, що глобалізація має суперечливий і неоднознач�

ний характер як щодо окремих груп країн, так і окре�
мих регіонів, а її позитиви і негативи розподіляються
вкрай нерівномірно в світовому масштабі, що "зумовлює
наростання фрагментарності світового господарства,
порушення його організаційно�функціональної рівно�
ваги та посилення багатополярності і різновекторності
його розвитку" [1, с. 5].

Вигоди глобалізації зазвичай пов'язують з прямими
іноземними інвестиціями. Дійсно, ці інвестиції сприяють
розвитку економік в країнах, куди вони направляють�
ся, у першу чергу, в країнах, що розвиваються, і краї�
нах з ринками, що формуються, забезпечують впровад�
ження нових, передових технологій, збільшуючи тим
самим продуктивність праці, розширюють обсяги екс�
порту, стимулюють економічне зростання та підвищен�
ня рівня зайнятості . Згідно з доповіддю дослідницько�
го департаменту МВФ, збільшення прямих іноземних
інвестицій в країні на 10 процентних пунктів по відно�
шенню до ВВП підвищує економічне зростання в серед�
ньому на 0,3 процентних пункту [7].

Не піддаючи сумніву сказане вище, багато дослід�
ників звертають у той же час увагу і на іншу сторону
справи.

По�перше, відзначають, що величина внеску ПІІ в
економічне зростання і збільшення продуктивності
праці в країнах реципієнтах знаходиться в прямій за�
лежності від наявності в них ряду важливих сприятли�
вих умов. У їх числі: достатньо високий рівень розвитку
людського капіталу; наявність зрілого фінансового�
інвестиційного ринку, функціонування якого забезпе�
чувалося б сучасною інфраструктурою; макроекономі�
чна стабільність. Важливу роль відіграють також в цьо�
му відношенні заходи державної політики, що сприя�
ють залученню прямих іноземних інвестицій, забезпе�
чення збалансованого державного бюджету, здійснен�
ня структурних ринкових реформ, ефективна боротьба
з корупцією та інші [8].

По�друге, з'ясовується, що потоки прямих інвес�
тицій між промислово розвинутими країнами не нада�
ють кардинального впливу на зміни в географічному
розміщенні реального виробництва і, що ще більш важ�
ливо, не настільки суттєві для визначення масштабів ка�
піталоутворення в країнах�імпортерах капіталу. Видат�
ний американський економіст Роберт Ліпсі (Robert
Lipsey) проаналізувавши дані по 19 країнах за період з
1970 по 1995 рр., прийшов до висновку, що потоки пря�
мих іноземних інвестицій "значною мірою свідчать про
зміну власності на ті чи інші виробничі активи і, як мож�
на припустити, про заміну менш ефективних власників і
менеджерів більш ефективними" [9]. Згідно з даними
цього дослідження, у більшості країн валовий приплив
ПІІ становив у середньому 5% (а то і менше) загального
обсягу капіталовкладень; величина ж чистого припли�
ву коливалася в діапазоні від мінус 5% до плюс 5% цьо�
го показника. Виходить, що подібного роду інвестиції
не роблять такого вже великого внеску в накопичення
капіталу в приймаючих їх країнах [10].

По�третє, зростання зарубіжних прямих інвестицій
поки не призвело до значного розширення масштабів так
званого інтернаціоналізованого виробництва, тобто су�
купного обсягу випуску продукції всіх закордонних
філій ТНК. Згідно з підготовленою в рамках американсь�
кого Національного бюро економічних досліджень до�
повіддю "Інтернаціоналізована продукція в світовому
виробництві" (робоча доповідь № 5385), авторами яко�
го були Магнус Блемстром (Magnus Blomstrom, Швеція),
Роберт Ліпсі (Robert Lipsey, США) і Ерік Рамштеттер
(Eric Ramstetter, ФРН) [11], цей показник збільшився з
4,5% глобального продукту в 1970 р. до всього лише 7%
в 1990 р. Випуск інтернаціоналізованої продукції в про�
мисловому секторі становив приблизно 15%. Проте су�

__________________________________________________
1 Термін "депривація" (лат. deprivatio — втрата, позбавлення) застосовується у тих випадках коли порушуються зв'язки при�

хильності.
2 Термін — фрагментація (фр. fragmentation) розпадання на дрібні частини.
3 Маргіналізація (від лат. margo — край, межа, кордон) — суспільний індивід, що перебуває на краю, на межі різних систем —

культур, соціальних цінностей — і яка зазнає їх суперечливого впливу.
4 Термін паттерн (англ. design pattern) — це ефективні способи вирішення характерних завдань проектування.
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марний показник міжнародного ви�
робництва був значно нижче в силу
тієї обставини, що в секторі послуг ча�
стка такого виробництва становила
лише близько 0,25%, а на цей сектор
припадало 60% світового ВВП. За да�
ними ЮНКТАД, у 2008 р. частка ва�
лової продукції закордонних філій
ТНК (6020 млрд дол.) в світовому ВВП
зросла до 10,1% (у 2008 р. — 9.9%).
Очевидно, що і при цьому показнику
залишається в силі висновок авторів
названої доповіді: "Значення інтерна�
ціоналізованого виробництва явно
зростає, однак переважна більшість
продукції, як і раніше, випускається
національними виробниками в межах
власних кордонів" [12].

Негативні аспекти інвестиційної
глобалізації — відносять головним
чином на рахунок портфельних інвес�
тицій, в першу чергу вкладень в цінні
папери, що здійснюються заради от�
римання спекулятивного прибутку. Це
ж можна сказати і про групу "інших
інвестицій", що включає, поряд з тор�
говими та банківськими фінансовими кредитами, вкла�
дення іноземців у активи у вигляді поточних та строко�
вих депозитних рахунків у банках та готівки. Стрімко
зростаючі світові фінансові потоки (по суті, фіктивно�
го капіталу) сприяють формуванню надлишкової
ліквідності, яка, не знаходячи адекватних обсягів дос�
татньо привабливих і стабільних активів, викликає по�
силення інфляційного тиску. Основним джерелом
інфляції в світі, як і раніше, залишаються внутрішні
фінансові та кредитно�грошові негаразди, які порушу�
ють макроекономічну рівновагу між попитом на гроші і
грошовою пропозицією. Однак в умовах зростаючої
глобалізації на динаміку інфляції все більше впливають
зовнішні, по відношенню до національної економіки,
фактори.

Саме асиметричні ефекти нерівномірності глобаль�
ного інвестиційного розвитку найчастіше приймають
форму негативних наслідків гло�
балізації світової економіки щодо
окремих груп країн, а впродовж
останніх років — і окремих регі�
онів. Можна виділити низку аргу�
ментів, які дозволяють пози�
ціонувати ключові детермінанти
негативного впливу глобалізації
на посилення економічної маргі�
налізації світу.

По�перше, спостерігається
асинхронність розвитку економік
різних країн та нерівність розпо�
ділу економічного виграшу від
функціонування більш ефектив�
них глобальних ринків. Основні
фінансові переваги від глобалі�
зації традиційно отримують еко�
номічно розвинуті країни та їхні
ТНК (в останньому випадку мова
іде про переваги від реалізації
ефекту масштабу, маніпулювання
цінами через використання ме�
ханізмів трансферного ціноутво�
рення та проведення операцій че�
рез офшорні зони). Щоб переко�
натись у цьому достатньо подиви�
тися на регіональну структуру 500
найбільших компаній світу — не�
значна кількість з них мають штаб�
квартири, розміщені за межами
США, країн ЄС або Японії (табл.
1). Водночас варто звернути увагу
на зростаючу роль країн БРІК
(Бразилія, Росія, Індія, Китай) в

глобальному перерозподілі доходу. Левова частка до�
даної вартості, яка абсорбується країнами, що розви�
ваються, припадає саме на країни БРІК, решті ж — не
залишається майже нічого [13]

При аналізі даних табл. 1 напрошується висновок
про те, що саме таким чином (через свої ТНК) уряди,
принаймні найвпливовіші, залишаються вагомою ринко�
вою силою, що має доступ через транснаціональні ком�
панії до фінансово�інвестиційних ресурсів і національ�
них ринків менш економічно розвинутих країн. А про�
сте порівняння транснаціональних корпорацій і держав
(при цьому беруться до уваги показники доданої вар�
тості і ВВП відповідно) переконливо демонструє чітко
виражений асиметричний розподіл світового ВВП і ка�
піталу, який засвідчує деформовану структуру глобаль�
ної економіки і визначає її основні пропорції розвитку.
Хоча жодна з ТНК не входить до списку сорока най�

№ 
п/п 

Країна 
походження Кількість Частка,

% 
№ 
п/п

Країна 
походження Кількість Частка,

% 
1. США 152 30,4 16. Індія 7 1,4 
2. Японія 63 12,6 17. Сінгапур 6 1,2 
3. Франція 31 6,2 18. Швеція 6 1,2 
4. Великобританія 30 6,0 19. Бермудські 

острови 
5 1,0 

5. Китай 29 5,8 20. Південна 
Африка 

5 1,0 

6. Німеччина 25 5,0 21. Тайвань 5 1,0
7. Канада 22 4,4 22. Туреччина 4 0,8
8. Іспанія 15 3,0 23. Норвегія 3 0,6 
9. Австралія 14 2,8 24. Данія 2 0,4 
10. Швейцарія 13 2,6 25. Ірландія 2 0,4 
11. Італія 11 2,2 26. Люксембург 2 0,4 
12. Південна Корея 11 2,2 27. Мексика 2 0,4 
13. Бразилія 8 1,6 28. Фінляндія 2 0,4 
14. Нідерланди 8 1,6 29. Інші* 9 1,8 
15. Росія 8 1,6 Всього 500 100 

Таблиця 1. Асиметрія розташування 500 найбільших
транснаціональних корпорацій

* В т.ч.: Бельгія, Греція, Ізраїль, Колумбія, Кувейт, Португалія, Саудівська Аравія,
Таїланд, Чеська Республіка — по одній компанії.

1     США9,9 трлн.долл.США 
2                     Японія 4,7 трлн. дол.. США 
 

40    Малайзія 89,7 
41   Колумбія 81,3 
42   Філіппіни 74,7 
43   Чилі 70,5 
44   Wal_Mart Stores 67,7 
45   Пакістан 61,6 
46   Перу 53,5 
47   Алжир 53,3 
48   Exxon 52,6 
49   Чехія 50,8 
50   Нова Зеландія 50,0 
51   Бангладеш 47,1 
52   Емірати (ОАЕ) 46,5 
53   General Motors 46,2 
54   Угорщина 45,6 
55   Ford Motor 45,1 
56   Mitsubishi 44,3 
57   Mitsui 41,3 
58   Нігерія 41,1 
59   Citigroup 39,1 
60   Itochu 38,4 
61   Daimler Chrysler 37,5 
62   Royal Dutch Shell 37,3 
63   BP 37,0 
64   Румунія 36,7 
65   Nippon T&T 36,1 
66   Україна 35,3 
67      Марокко   33,5 
68   АХА 32,5 
69   General Electric 32,5 
70   Sumitomo 31,9 
                               

                  Країни                  Компанії    

Рис.1 Рейтинг країн/компаній відповідно до рівня ВВП/доданої
вартості (млрд дол. США), адаптовано до [13]
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більших економік у світі (рис.1), проте вони суттєво ви�
переджають за обсягами доданої вартості ВВП багатьох
країн світу, в тому числі й України.

Таким чином, концентруючи фінансовий потенціал,
економічно розвинуті країни нав'язують периферії умо�
ви руху капіталу, встановлюючи контроль над фінансо�
вими системами останніх і присвоюючи доходи в масш�
табах світової економічної системи.

По�друге, нееквівалентний зовнішньоекономічний
обмін між центром і периферією зумовлює втягування
останніх у пастки сировинної спеціалізації у світовому
поділі праці, зовнішньої заборгованості, а відтак, відмо�
ви від суверенітету у проведені торговельної і фінансо�
вої політики. У результаті нееквівалентної зовнішньої
торгівлі та консервації сировинної спрямованості екс�
порту країн, які розвиваються, поглиблюється диферен�
ціація в рівнях доходів між групами країн, внаслідок
чого посилюється бідність та наростає дефіцит фінан�
сових ресурсів у країнах, що розвиваються. За оцінка�
ми Світового банку, середній рівень доходів у 20 найба�
гатших країнах світу в 37 разів перевищує середній
рівень доходів у 20 найбідніших країнах, при цьому за
останні 40 років цей розрив подвоївся [14].

Нееквівалентність зовнішньої торгівлі перешкоджає
накопиченню фінансових ресурсів, достатніх для фінан�
сування масштабних інвестицій та соціальних потреб на�
селення, що провокує перманентну залежність націо�
нальних фінансових систем від залучення іноземних ка�
піталів. Щоразу, отримуючи позики, країна�позичаль�
ник втягується у боргову піраміду, здійснюючи нові за�
позичення на погашення попередніх боргів. Враховую�
чи те, що темпи економічного зростання переважної
більшості країн (0—4%) значно нижчі від ставки відсот�
ка на світовому ринку позичкового капіталу (8—20%),
"боргова пастка" спрацьовує доволі успішно, а боргові
процеси стають некерованими.

Ще одним суперечливим виявом процесів інвести�
ційної глобалізації є нерівнозначна всезростаюча роль
групи країн з ринком капіталу, що формується та оцін�
кою інвестиційної привабливості їх фінансово�інвестіці�
іонних ринків. Інвестиційний потенціал країн з ринком,
що формується, залишається недооціненим міжнародни�
ми інвесторами. В індексі MSCI5 на частку цієї групи країн
припадає тільки 12%, в той час як їхній внесок у вироб�
ництво світового ВВП складає вже близько однієї чверті
(рис.2). При цьому важливо відзначити, що не тільки краї�
ни БРІК на чолі з Китаєм, а й інші ринки, що формують�

ся, суттєво збільшили свою участь у світовій еко�
номіці. Аналіз, проведений на базі ВВП, пока�
зав, що в 2009 р. майже 40% світового виробниц�
тва припадало на країни з ринком, що формуєть�
ся [15]. Темпи економічного зростання в цій
групі країн випереджають показники розвину�
тих країн. Існуючий людський і мінеральний по�
тенціал в найближчому майбутньому буде забез�
печувати в країнах з ринком, що формується
швидке зростання споживання та інвестицій.

Особливе місце в сучасних поглядах на про�
блему асиметрії інвестиційного процесу займає
інституційний підхід. Сьогодні в процесі глоба�
лізації, на думку В.Колонтай [18], важлива роль
відводиться таким інститутам глобальної еконо�
міки, як Міжнародні фінансові центри (МФЦ) і
глобальні центри капіталу (ГЦК), які тісно пе�
реплітаються з ТНК в процесі концентрації та

перерозподілу капіталу. МФЦ складаються не просто з
великих банків і фінансових інститутів, які вирвалися на
міжнародну арену; невід'ємною частиною цих утворень
є також валютні, фондові та інші біржі, які узгоджено
діють за все більш уніфікованими правилами. Навколо
міжнародних фінансових центрів групуються численні
фірми, що надають юридичні, аудиторські, економіко�
технічні та інші послуги переважно консалтингового ха�
рактеру.

Глобалізація фінансово�інвестиційних ринків вкрай
ускладнила для окремих країн оподаткування капіта�
лу, оскільки з розвитком новітніх технологій та інфра�
структури, капітал у багатьох випадках можна вивести
куди завгодно протягом самого короткого часу. При
цьому в умовах вільного руху капіталу будь�яка спроба
обкласти його податками або зайнятися його регулю�
ванням може спонукати капітал до втечі.

Таким чином, на передній план все більше виходить
перерозподіл фінансово�інвестиційних ресурсів на ко�
ристь глобальних центрів капіталу (ГЦК) [19, c.218] —
найбільш інвестиційно�привабливих регіонів, країн, кор�
порацій. Ці центри належать переважно до розвинутих
країн (рис. 3). Процес концентрації капіталу, продук�
тивних ресурсів і технологій у руках обмеженого кола
суб'єктів глобальної економіки, таких як ТНК і МФЦ
(міжнародні фінансові центри), призводить до форму�
вання та виникнення ієрархії в економіці, влада над якою
дозволяє впливати на всі сфери людської діяльності, в
тому числі і на політичну владу.

На сьогоднішній день стало очевидним, що глобалі�
зація світової економіки і світових взаємовідносин, при�
вели до того, що на даний момент ми маємо відрив фінан�
сово�інвестиційного капіталу від промислового капіта�
лу і реального виробництва, віртуалізацію капіталу,
внаслідок чого з'явилися швидкі перетоки капіталу з
одного регіону, сектора економіки — в іншій, й що в да�
ний момент посилюється роль інвестиційних процесів,
зокрема портфельних інвестицій, які знаходять все
більш загрозливого характеру для слаборозвинених і й
тих, що розвиваються, але не зміцнілих економік.

Більш того, як підкреслюють Д. Лук'яненко і О. Моз�
говий, "різношвидкісний рух факторів виробництва з ви�
переджуючою динамікою міжнародного капіталообміну
деформує глобальні відтворювальні процеси, дискреди�
туючи традиційні теоретичні уявлення стосовно макро�
економічних пропорцій, стабільності, ефективності, кон�
куренції. Це стосується, в першу чергу, операцій на гло�
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Рис. 2. Питома вага груп країн в глобальному індексі MSCI і в
світовому ВВП в 2009 р.6

__________________________________________________
5 Індекс MSCI — це глобальний біржовий індекс, який відображає тенденцію руху та переливу фондових активів на світових

ринках. Аналітична компанія "Morgan Stanley Capital International", яка вважається провідним постачальником еталонних індексів
та аналітичних продуктів по управлінню ризиками, розраховує цілий ряд фондових індексів — глобальні, регіональні та націо�
нальні. На індекси сімейства MSCI орієнтуються більшість міжнародних інвесторів. Деякі інвестиційні фонди формують свої пор�
тфелі тільки відповідно до структури даного індексу, а деякі навіть не мають права вкладати кошти в акції, що не включені в ці
індекси [16].

6 Примітки: країни з ринком, що формуються, представлені за класифікацією MSCI. В 2009 р. до цієї групи відносились Бра�
зилія, Єгипет, Індія, Індонезія, Китай, Колумбія, Республіка Корея, Малайзія, Марокко, Мексика, Перу, Польща, Росія, Тайвань,
Таїланд, Туреччина, Угорщина, Україна, Філіппіни, Чехія, Чилі, ЮАР. Частка ЄС у виробництві світового ВВП приводиться без
врахування Угорщини, Польщі і Чехії, які, згідно MSCI, класифікуються як країни з ринком, що формується (їх внесок відобра�
жається в категорії "інші ринки, що формуються") [17].
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балізованому ринку цінних паперів, який став
не тільки ключовим сегментом фінансового
ринку, а й завдяки своїй інтегративній сутності
відносно самостійним елементом сучасної рин�
кової інфраструктури [20]. Загальний обсяг
світового фондового ринку у його транспарен�
тних сегментах, за експертними оцінками,
більш ніж у два рази перевищує світовий ВВП.
При цьому асиметрія в розвитку ринку цінних
паперів проявляється як у міжкраїновому плані
(на країни "Великої сімки" припадає більше 75
% світового його обсягу, що вдвічі перевищує
їхню частку у світовому ВВП [21]), так i в плані
функціональному: якщо раніше на розвинутих
фондових ринках основне місце займали акції
корпорацій i державні боргові зобов'язання, то
тепер домінують фiнансовi похiднi, річний обіг
яких оцінюється в сотні трлн дол. США; нові
інструменти, народжуючись сотнями i тисяча�
ми на світових біржових ринках, уже навіть i у
перспективі не мають своїм завданням вирішення про�
блем реальної економіки. Спекулятивні операції на
міжнародних фінансово�інвестиційних ринках сягають 95
% їхньої загальної кількості, а щоденні трильйонні об�
сяги спекуляцій в десятки разів перевищують вартість
міжнародного товарообігу. Не випадково серед десяти
головних загроз для світової економіки експерти
Goldman Sachs, у першу чергу, виділяють перенасиченість
фінансового ринку похідними цінними паперами [20]. Ди�
наміку обсягів глобального ринку деривативів за інстру�
ментами представлено в табл. 2.

Отже, сучасний етап розвитку глобального ринку
інвестицій характеризується процесом зародження
віртуальних інвестицій, технологічною основою якого
є Інтернет. Показово, що в умовах інформативного гло�
балізму практично на всіх сегментах глобального
iнвестицiйного ринку його учасники в дедалі зростаю�
чих обсягах оперують віртуальними активами i зобо�
в'язаннями. При цьому в різних фiнансово�iнвестиційних
схемах, як правило, задіяні всі дійові особи ринку —
фізичні особи, корпорації, уряди, мiжнароднi органі�
зації. І головними "дійовими особами" уже стають не
країни і не їх об'єднання, а найбільші транснаціональні
корпорації, фінансовий
стан яких перевищує роз�
міри державних бюджетів
деяких країн.

Глобальні тенденції
інтернаціоналізації вироб�
ництва й капіталу, прива�
тизації, стратегічних аль�
янсів і лібералізації зовні�
шньої торгівлі поставили
ТНК у центр світового
економічного розвитку. З
огляду на них і подальший
перерозподіл світових
ринків та сфер впливу,
можна прогнозувати мож�
ливість появи найближчим
часом міжнародних супер�
корпорацій шляхом злит�
тя, поглинання чи об'єд�
нання найбільших ком�
паній світу.

Внутрішні супереч�
ності світової фінансово�
інвестиційної сфери в умо�
вах глобалізації стали зна�
ходити прояв у фінансових
і валютних кризах. Спос�
тережуване нині явище
стрімкого поширення та�
кого роду криз від однієї
країни до іншої пов'язано,
в першу чергу, з тією об�
ставиною, що іноземні
портфельні інвестиції ха�

рактеризуються відносно більш низькою стабільністю,
більшою мірою схильні до ризиків ринкової волатиль�
ності, раптового відтоку з країни під впливом кон'юнк�
турних коливань (особливо фінансових і валютних
криз). Це особливо очевидно при їх зіставленні з пря�
мими інвестиціями, які являють собою реальні, фізично
відчутні вкладення в підприємства і обладнання. Цю тезу
підтверджують цифри, наведені в табл. 3.

Як ми бачимо, за винятком двох країн (Росія та
Південна Корея), у всіх інших випадках значення по�
казника нестійкості, що має відношення до інозем�
них портфельних (разом з іншими) інвестицій, знач�
но перевищують відповідні значення для прямих інве�
стицій. Загрози, пов'язані з міжнародними перели�
вами капіталів, можна охарактеризувати як те, що
ринки капіталів у даний час здатні посилювати шоки
і переміщувати їх через кордони з надзвичайною
швидкістю. Найчастіше ці процеси не надають вели�
кого впливу. Однак наприкінці 1990�х років азіатські
кризи показали нам, як могутні економічні сили мо�
жуть викликати важкі міжнародні потрясіння, які
проявляються в тому, що криза в одній країні поши�
рюється подібно лісової пожежі на економіки інших
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Рис. 3. Перерозподіл глобальних інвестиційних ресурсів

Таблиця 2. Динаміка обсягів глобального ринку деривативів за інструментами
та регіонами протягом 1995—2009 рр.

* Дані за перший квартал.
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Відсоткові  
ф’ючерси  

5876,2 561,0 7907,8 781,2 18164,9 1902,6 18732,3 2582,9 17833,7 443 

Відсоткові  
Опціони 

2741,8 225,5 4734,2 107,7 24604,1 361,0 33978,8 617,7 33005,8 131,7 

Валютні  
ф’ючерси  

33,8 99,6 74,4 43,5 103,5 83,7 95,2 433,8 86,1 71,1 

Валютні 
Опціони 

120,4 23,3 21,4 7,0 60,7 13,0 124,8 59,8 107,3 9,2 

Ф’ючерсні   
індекси 
фондового 
ринку 

172,2 114,8 377,5 225,2 635,2 804,4 656,0 2467,9 592,5 600,6 

Опціонні  
індекси 
фондового 
ринку 

337,7 187,3 1148,4 481,5 3024,9 2980,1 4272,8 4174,1 4132,4 959,0 

Усього, в 
тому числі 

9282,0 1211,5 14263,8 1646,0 46593,3 6144,8 57859,9 10336,2 55757,9 2214,6

Північна  
Америка 

4852,3 455,0 8168,0 461,3 27608,9 1633,6 29814,7 3079,6 26811,0 575,8 

Європа 2241,2 354,8 4197,9 718,6 16308,2 1412,6 24622,5 2939,5 26067,6 620,5 
Азія 1990,1 126,4 1611,8 331,3 2426,9 2847,6 2685,9 3753,6 2242,4 892,3 
Інші регіони 198,4 275,5 286,2 134,9 249,3 251,0 736,8 563,5 636,9 126,1
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країн, які до того часу, як вважалося, перебували у
здоровому стані.

Такі переливи можуть викликати різкі порушення
внутрішньої макроекономічної рівноваги. Справедливості
заради слід зазначити, що інститут портфельних інвестицій
виконує і ряд важливих макроекономічних функцій. Він
забезпечує інструменти, що дозволяють абсорбувати над�
лишкову грошову ліквідність, сприяє визначенню реаль�
ної ціни фінансових активів, страхуванню цих активів від
кризових негараздів, нарешті, зміцненню самого механіз�
му фондового ринку. В кінцевому рахунку, портфельні
інвестиції об'єктивно прокладають дорогу на національні
ринки іноземному стратегічному інвесторові.

Серед причин, які зумовили стрімке наростання аси�
метричності розвитку фінансового та реального сек�
торів глобальної економіки протягом останнього деся�
тиліття, слід згадати, насамперед, широку лібераліза�
цію фінансових операцій, суттєве розширення суб�
'єктної структури світового фінансового ринку та швид�
ке поширення на ньому фінансових інновацій, перш за
все похідних фінансових iнструментiв. За умов втрати
національними урядами реального контролю за рухом
фінансових інструментів та несформованості ефектив�
них інститутів глобального фінансового менеджменту
фiнансовi інститути отримали можливість відійти від ви�
конання своїх традиційних функцій та перейти до реа�
лізації (за термінологією К. Маркса) перетворених
функцій. Це практично унеможливлює контроль та ре�
гулювання процесу формування, розподілу та персоні�
фікації капіталізованої доданої вартості, створеної у
фінансовому секторі. Підтвердженням цього є, зокре�
ма, пірамідальна структура сучасних фондових ринків
та поглиблення розриву в показниках капіталізації кор�
поративного сектору та реальної основи соціально�еко�
номічного прогресу — продуктивності суспільної праці.
Наприклад, якщо у 1990�х роках розрив у сумарній рин�
ковій вартості акцій високотехнологічних компаній та
вартісними обсягами їх річного прибутку становив при�
близно 4—6 разів, то нині — 25—40 разів, а за деякими
high�tech компаніями — сотні разів. Більше того, для ба�
гатьох американських ТНК, які працюють у сфері ви�
соких технологій, характерною є абсолютно унікальна
ситуація, коли на фоні збитковості їхньої фінансово�
господарської діяльності спостерігається швидке зрос�
тання курсів їхніх акцій [1, с. 89—90].

ВИСНОВКИ
Отже, є підстави стверджувати, що інвестиційний

сегмент глобального ринку має суперечливий і нео�
днозначний характер як щодо окремих груп країн, так
і окремих регіонів, а її позитиви і негативи розподіля�
ються вкрай нерівномірно в світовому масштабі, що
зумовлює наростання фрагментарності світового гос�
подарства, порушення його організаційно�функціо�
нальної рівноваги та посилення багатополярності і
різновекторності його розвитку" [1, с. 5]. У результаті,
замість глобального інвестиційного ринку, основи од�
норідного суспільства, формується багатополюсний
світ, що базується на різних економічних і соціально�
політичних моделях.

Поглиблення нерівномірності та непропор�
ційності глобального розвитку, приймаючи фор�
му асиметричних ефектів, найчастіше прояв�
ляється у прискореному причинно�наслідково�
му поширенні негативних ефектів глобалізації,
про що переконливо свідчать наведені вище ар�
гументи. При цьому узагальнюючи фундамен�
тальні тенденції економічної глобалізації (мова
іде про транснаціоналізацію, постіндустріаліза�
цію, лібералізацію системи міжнародних еконо�
мічних відносин), можна привести переконливі
аргументи, що саме ці чинники стали визначаль�
ними у формуванні трансмісійного механізму
глобальної нерівності.
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Країни 
Коефіцієнт варіативності 

Прямі інвестиції Портфельні інвестиції 
та інші інвестиції 

Аргентина 0,60 11,50 
Бразилія 0,50 2,50 
Індонезія 3,13 11,96 
Південна Корея 8,02 1,24 
Мексика 0,38 1,86 
Філіппіни 0,48 1,03 
Росія 0,81 0,76 
Таїланд 0,74 61,33 
Туреччина 0,90 1,47 
Україна 0,30 2,72 
Уругвай 0,42 6,33 

Таблиця 3. Порівняльні показники стабільності видів іноземних
інвестицій в періоди фінансових криз [12, c. 15].
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ВСТУП
Виробничі комплекси регіонів України не можна

вивести на сучасний світовий рівень розвитку без якіс�
ного перетворення продуктивних сил усіх блоків комп�
лексу. Пріоритет розвитку виробництва не може бути
досягнутий без забезпечення пріоритету в розвитку
матеріально�технічної бази комплексу, що вимагає роз�
робки цілеспрямованої інвестиційної політики в кож�
ному окремому секторі економіки.

Даній проблемі особливу увагу приділяли: І. Бланк,
Дж.Кейнс, М. Туган�Барановський, Е. Хансен, У. Шарп
та багато інших. Існує досить значний за обсягом та
спектром сучасний пласт досліджень регулювання інве�
стиційних процесів в економіці України. Не зменшуючи
значущість вкладу інших дослідників, можна відзначи�
ти праці О. Алимова, В. Бабича, В. Бесєдіна, А. Галь�
чинського, В. Гейця, М. Герасимчука, М. Долішнього,
В. Дорофієнка, І. Лукінова, В. Лушкіна, І. Павлова.

З іншого боку, складність та багатоаспектність про�
цесів інвестування дозволяють визначити недостатнє
вивчення напрямів удосконалення інвестиційної політи�
ки регіону й держави, що й визначає необхідність і ак�
туальність представленої статті.

Метою статті є обгрунтування концептуальних на�
прямів регіонального інвестиційного розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Регіональна інвестиційна модель має бути зорієнто�

вана, в першу чергу, на такі пріоритетні напрями вкла�
дення капіталу: розвиток ринкової інфраструктури,
оскільки виробництво і його інфраструктура дезінтег�
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ровані, а існуючі потужності не відповідають сучасним
вимогам; розвиток інформаційного потенціалу регіону;
розвиток виробництва, заснованого на використанні
екологічно чистих, із замкненим циклом, енерго� і ма�
теріалозберігаючих технологій.

З метою удосконалення державного регулювання
інвестиційних процесів поряд із залученням іноземних
інвестицій необхідне своєчасне виявлення, акумуляція
й адресування в пріоритетні сфери внутрішніх джерел
(насамперед коштів амортизаційного фонду, ресурсів
банківської системи, бюджету). Для забезпечення фор�
мування виробничого капіталу необхідний розвиток
кредитних відносин, для забезпечення якого необхідне
формування дієвого правового механізму.

Разом з тим, основний акцент сучасної інвестицій�
ної політики в Україні зорієнтований, насамперед, на
зовнішні джерела. Конкурентоспроможні світові кор�
порації орієнтуються на глобальні експортні стратегії,
а не на розвиток вітчизняного виробництва товару в
Україні, тому цілі інвесторів можуть не збігатись із внут�
рішньою економічною програмою розвитку національ�
ної економіки. При збереженні існуючої тенденції Ук�
раїна не зможе позбутися імпортної залежності [1, с.
47—50].

Для розвитку державного регулювання інвестицій�
них процесів у відновленні виробничого потенціалу ре�
гіону доцільно використовувати регіональну інвести�
ційну модель, що передбачає послідовне вивчення регі�
онального ринку окремої галузі. Її застосування доз�
воляє створити максимальну привабливість вкладення
капіталів для потенційних інвесторів, що пов'язане з
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державною і регіональною соціально�економічною пол�
ітикою.

Розвиток економіки потребує формування належ�
них умов сталого розвитку інвестиційних процесів, які,
в свою чергу, відбуваються в межах стабільної норма�
тивно�правової системи. Умови розвитку інвестиційних
процесів у регіоні складаються не тільки із загально�
економічних умов, але й з безпосередніх умов регіональ�
ного розвитку, адже вкладення капіталу є можливим
лише за умови його повернення у формі грошового по�
току чи корисного ефекту, які більшою мірою залежать
від дій місцевих чинників, оскільки інвестиції вкладають�
ся не в державу загалі, а в конкретне підприємство чи
проект.

З іншого боку, інвестування є неодмінною складо�
вою процесу відтворення капіталу. Тому без налагод�
ження інвестиційного процесу годі й говорити про ста�
новлення та розвиток регіонального капіталу. Якщо в
регіоні не створено умов для нагромадження та реалі�
зації інвестиційних ресурсів, капітал занепадає, витікає
з регіону. Дефіцит платоспроможного попиту та некон�
курентоспроможність українських підприємств на
зовнішніх ринках зумовлюють значну недозаванта�
женість вітчизняного промислового потенціалу. Це не
створює умов для зростання ліквідності інвестицій та
підвищення віддачі на вкладений капітал. Спостерігаєть�
ся відсутність свого роду "платоспроможного попиту"
на інвестиції. У свою чергу, це гальмує процеси утво�
рення національного інвестиційного потенціалу, який
повинен стати підгрунтям динамічних інвестиційних
процесів [2, с. 16—24].

Таким чином, розвиваючи запропонований під�
хід, слід акцентувати увагу на доцільності формуван�
ня паритету інвестування на рівні регіону, а саме: для
забезпечення економічної безпеки й гармонійного
розвитку регіону слід постійно проводити інвестиц�
ійний аудит та моніторинг потенціалу освоєння інве�
стицій.

З іншого боку, регулювання інвестиційних процесів
в регіоні може мати стійку основу тільки з урахуванням
інтересів усіх суб'єктів, які приймають рішення про вкла�
дення власних, позикових або залучених майнових та
інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування. Інве�
стор визначає цілі, напрями й обсяги інвестицій для їх
реалізації на договірній основі будь�яких учасників інве�
стиційної діяльності. Нами була проаналізована й сфор�
мована система інтересів суб'єктів інвестування в регі�
оні, що може бути покладена в основу стійкого механі�
зму інвестування в регіоні.

На наш погляд, центральною ланкою регіональ�
ного механізму інвестиційного регулювання повинен
стати фонд коштів, сформований за рахунок джерел
усіх секторів економіки: сектора нефінансових кор�
порацій (шляхом забезпечення строго цільового ви�
користання коштів амортизаційного фонду, а також
перерозподілу прибутків), сектора загальнодержав�
ного управління (шляхом використання засобів бюд�
жету розвитку), сектора фінансових корпорацій і сек�
тора домашніх господарств (на принципах реалізації
винятково ринкових механізмів залучення інвестицій�
них ресурсів).

У секторі нефінансових корпорацій ключовим ре�
гулятором інвестиційних потоків повинна стати си�
стема регулювання і забезпечення цільового викори�
стання амортизаційних потоків. Їхня мобілізація
буде стимулювати підприємства, що проводять по�
літику відновлення основних фондів, і давати їм пе�
реваги порівняно з підприємствами, "що проїдають"
основні виробничі фонди з метою викачування мак�
симуму грошей у короткостроковій перспективі і,
відповідно, ослаблення підприємств у довгостро�
ковій [3, с. 4—13].

У секторі загальнодержавного управління пріо�
ритетними аспектами інвестиційного розвитку є

формування системи державного інвестування нау�
ково�технічного прогресу, а також системи методич�
ного і правового забезпечення інвестиційних про�
цесів.

Важливим фактором підвищення регіональної
інвестиційної активності є формування інформацій�
ної відкритості та привабливого іміджу регіонів. В
Україні недостатньо уваги приділяється ролі інфор�
мації в забезпеченні економічного зростання. Вод�
ночас у світі відбувається сплеск інформатизації
бізнесу. Засоби інформації широко використовують�
ся для освоєння світових досягнень і презентації
власних переваг.

За умов взаємопроникнення суспільно�економічних
систем слід враховувати необхідність максимально мож�
ливого захоплення інформаційного, а, разом з тим, і еко�
номічного простору.

Слід ще раз наголосити, що нині основними пріори�
тетами регіонального інвестування розвитку є поширен�
ня ділової активності з традиційних центрів концент�
рації інвестицій на периферію, оскільки, з одного боку,
в центрі склалася велика конкуренція, а з іншого — у
регіонах нагромаджено певний досвід самостійного гос�
подарювання. Це дає підстави для оптимістичних оці�
нок економічних і, зокрема, інвестиційних перспектив
регіонів України.

З іншого боку, найважливішою задачею регіону зі
стимулювання інвестиційних процесів є не тільки фор�
мування розвиненої інвестиційної інфраструктури, а і
забезпечення її дієвості.

Таким чином, узагальнюючи результати вищевказа�
них досліджень, необхідно вказати, що стратегічними
орієнтирами сучасного етапу регулювання інвестицій�
ної діяльності в регіоні є:

— забезпечення приросту обсягів промислового ви�
робництва;

— забезпечення інтенсивного формування торгі�
вельної інфраструктури, розширення мережі торгових
закладів, у тому числі за рахунок залучення інвестицій,
спрямування їх на розвиток матеріально�технічної бази
закладів торгівлі;

— об'єднання зусиль органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування, ділових та наукових кіл об�
ласті з метою створення сприятливого інвестиційного
середовища в регіоні.

Важливим стратегічним орієнтиром є вирішення за�
дачі відновлення виробничого апарату для забезпечен�
ня позитивних структурних зрушень і зміцнення ресур�
созберігаючого типу розвитку. Для цього темпи приро�
сту активної частини основного капіталу повинні в 1,5
2 рази перевищувати темпи приросту будинків і споруд,
а дослідження засвідчили рівність цього показника [4,
с. 3—12].

Потенційний інвестор найчастіше просто не знає
про проект, у свою чергу, розроблювачі проекту час�
то не можуть знайти придатного інвестора, концент�
руючи свої інтереси на столиці України. За відсутності
об'єктивної інформації про підприємства й органі�
зації для багатьох іноземних інвесторів робота з но�
вим, нехай навіть надпривабливим проектом, вияв�
ляється неможливою. Ключовою умовою залучення
іноземних коштів є створення механізму ефективно�
го моніторингу інвестиційних проектів, що передба�
чає широку інформаційну підтримку кожного з них
на стадіях створення, фінансування й експлуатації [5,
с. 18]. Це вимагає появи принципово нового класу еко�
номічних суб'єктів, головними функціями яких по�
винні стати: пошук інвестиційних ресурсів за межами
України й позиціювання проектів на світовому ринку
капіталу та структурування національного ринку,
проведення роботи з оцінки привабливості проектів
потенційних позичальників з позицій прибутковості і
ризику, а також проведення роботи, спрямованої на
відродження, якщо можливо, усього виробничого
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ланцюга, що, у свою чергу, дозволить уникнути галу�
зевих і територіальних диспропорцій у залученні інве�
стицій.

Для вирішення цих проблем найбільш перспек�
тивними, на наш погляд, є банківські установи, оск�
ільки: вони найчастіше володіють незрівнянно більш
широким спектром партнерів (потенційних інвес�
торів) або клієнтів, або банків�контрагентів як на
зовнішньому, так і на внутрішньому ринках, а також
володіють розгалуженою банківською мережею.
Банківський сектор найбільш потрапляє під нагляд
з боку держави, а значить банківська сфера являє
собою найбільш стабільний з погляду ліквідності,
хоча через значну кількість нормативів, найчастіше
й неповороткий, сегмент ринку. Банки, на відміну від
інших національних і, тим більше, іноземних інвес�
торів, набагато більше інформовані про історію
клієнтів.

Будучи за своєю суттю фінансовими супермаркета�
ми, банки здатні запропонувати значно більш різно�
манітні схеми роботи інвестора й позичальника, ніж це
має місце у випадку звичайних прямих чи портфельних
інвестицій.

Ще одним напрямом інтенсифікації залучення кап�
італів у регіони є об'єднання національних та іноземних
банківських установ для обслуговування одного чи гру�
пи проектів. Ефективним може виявитися обслуговуван�
ня декількома банками ряду взаємозалежних за прин�
ципом виробничого ланцюга проектів. Це також допо�
може уникнути галузевих і територіальних диспро�
порцій інвестиційного процесу в Україні.

У вирішенні задач активізації інвестиційної актив�
ності важливе місце займає визначення рівня й можли�
вості використання інвестиційного потенціалу регіону.
Слід окремо підкреслити, що для об'єктивної оцінки
потенційного обсягу інвестицій і доцільності залучення
зовнішніх коштів необхідно проаналізувати можливі
шляхи мобілізації внутрішніх резервів усіх регіональних
систем, що володіють чи передають фінансові потоки, і
відповідно сформувати схему можливого їхнього пере�
направлення й інвестування.

Ключове місце в бюджетному стимулюванні інвес�
тиційних процесів має посідати розробка "бюджету роз�
витку". Консолідація в ньому державних ресурсів винят�
ково інвестиційного призначення дозволить не тільки
припинити практику постійного недофінансування інве�
стиційної частини державного бюджету, але й викори�
стати мультиплікативний ефект збільшення масштабів
притягнення до господарського обігу капіталів приват�
них інвесторів. Як показує досвід Японії, де з 1953 року
щорічно розробляється автономна щодо державного
бюджету програма інвестицій і позик, "бюджет розвит�
ку" є потужним інструментом економічного зростання
й інвестування виробництва.

"Бюджет розвитку" передбачає розробку чіткої й
обгрунтованої системи стратегічних пріоритетів се�
редньострокового і довгострокового розвитку націо�
нальної економіки. На практиці довгострокові пріо�
ритети структурно�інвестиційної політики мають виз�
начатися державою спільно з підприємцями при орі�
єнтації не тільки й не стільки на поточні, скільки на
перспективні конкурентні переваги національної еко�
номіки. По суті, мова йде про розробку узгодженого
плану консолідованих дій держави і приватного кап�
італу [6, с. 97].

Важливим є здійснення конкурсного порядку відбо�
ру інвестиційних проектів для державного фінансуван�
ня, тендерного принципу обслуговування державних
інвестиційних проектів наданням інвестиційних товарів,
сировини і матеріалів, фінансових, інфраструктурних та
консультаційно�аналітичних послуг. Перевагу слід на�
давати інвестиційним проектам зі змішаним фінансуван�
ням, при використанні державної частки інвестиції як
гарантії цільового спрямування інвестиційних ресурсів

та можливості її наступної приватизації після досягнен�
ня мети проекту.

Регулювання інвестиційного розвитку потребує
формування загальнонаціональної інформаційної ме�
режі спеціальних інституцій, аудиторських, консал�
тингових фірм. Ця мережа могла б виступити джере�
лом достовірної інформації про інвестиційні можли�
вості підприємств, галузей та регіонів, інвестиційні
перспективи умови діяльності іноземних капіталів на
території України, становище на ринках, виробничий
потенціал українських підприємств, макроекономіч�
ну статистику, правове середовище тощо. Це дозво�
лить забезпечити створення цілісної структури збо�
ру та аналітичного опрацювання інформації про стан
кон'юнктури на внутрішніх і зовнішніх ринках, про�
гнозування перспектив економічної динаміки та ви�
роблення відповідних рекомендацій щодо раціональ�
ної поведінки органів державного управління та
суб'єктів господарювання. Зокрема, доцільним ви�
дається створення для цього науково�аналітичного
інституту з паритетним державним та приватним
фінансуванням.

Вказані засоби сприяють створенню підходящих
умов для налагодження ділових контактів, належного
рівня сервісу, будівництва бізнес�центрів, у тому числі
в невеликих містах, та поширюватимуть роз'яснюваль�
ну та пропагандистську роботу щодо формування ідео�
логії інвестування в реальний сектор як інвестування в
майбутнє держави, престижності та вигідності інвести�
ційної діяльності, пропаганди досвіду найбільших та
найуспішніших національних інвесторів — центрів регі�
онів, розвиток яких визначено як структурний пріори�
тет.

ВИСНОВКИ
Таким чином, методи та інструменти мобілізації

інвестиційного потенціалу регіонів знаходяться в Ук�
раїні у слаборозвиненому стані. Вказане приводить до
визначення типової рекомендації інвестиційного роз�
витку через наповнення каналів обігу платіжними
інструментами, відновлення платоспроможності
підприємств та населення.

Проведене дослідження не вичерпує всіх проблем
пов'язаних з інвестиційною діяльністю. Серед перс�
пективної тематики подальшого наукового дослід�
ження проблеми визначено: теорію і практику про�
ектування інвестиційної діяльності в регіоні; соціаль�
но�економічні засади управління інвестиційною діяль�
ністю.
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ВСТУП
Економіка держави в своєму функціонуванні спираєть�

ся на сформовану структуру її соціального порядку та істо�
рично обраного політичного курсу. Економічна система є
невід'ємною частиною кожної країни та знаходиться у взає�
мовпливі по відношенню до інших рівнів існування суспіль�
ства. В процесі свого існування кожна держава здійснює
цілий ряд функцій, які є необхідною передумовою забезпе�
чення її розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ ТА ФОРМУВАННЯ
МЕТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Проблема, яка розглядається, була досліджена в працях
багатьох вітчизняних учених, таких як В.М. Геєць, О. Вольсь�
ка, О. Головінова, О. Варич, В. Давиденко, В. Куценко, А.
Мазаракі, А. Осипян, М. Папієв, В. Яременко та ін. Але, не�
зважаючи на широке коло наукових напрацювань з даної
проблематики, існує необхідність продовження досліджен�
ня економічної функції держави в сучасних умовах транс�
формаційних перетворень. Метою статті є аналіз різних
функцій держави, їх співвідношення з економічною функ�
цією, дослідження особливостей державного регулювання
економіки в умовах глобалізації світових процесів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ефективність функціонування економіки прямо зале�

жить від стабільності політичної ситуації та додержання
правил управління економічними процесами в просторі соц�
іального порядку, який забезпечується державою як пол�
ітичною формою людського соціуму. Держави світу вико�
нують соціальну, політичну, міжнародну та економічну
функції.

 Соціальна функція держави полягає у забезпеченні на
території країни прав і свобод кожної людини та громадя�
нина, з умовою створення рівних можливостей для всього
населення у досягненні суспільного добробуту. Свобода
людини реалізується в процесі її існування в суспільстві та
співпраці з іншими людьми. Реалізація цієї функції пов'яза�
на з обмеженням злочинної волі певної частини соціуму,
деструкційний вплив дій якої направлений на дестабіліза�
цію сформованої позитивної соціальної ситуації, яка ба�
зується на засадах правової держави та соціальної захище�
ності особистості. Держава виступає гарантом захисту прав
і свобод людини та забезпечує стабільне існування населен�
ня. Виконання соціальної функції передбачає: створення
державою необхідних умов для відтворення та розвитку
людини, що реалізується завдяки втіленню запланованій
демографічній політиці, розвитку освітніх та виховних со�
ціальних інститутів; формування соціокультурного просто�
ру, сприятливого для самореалізації та творчого зростання
кожної людини; втілення в життя принципів соціальної
справедливості та правової держави.

Політична функція держави є необхідною формою ви�
раження її сутності як політичної форми організації сусп�
ільства шляхом забезпечення його цілісності та збережен�
ня його біологічного існування, а також створення необхі�
дних умов для стабільності та розвитку суспільства. Якщо
держава не забезпечує гармонійного виконання своєї пол�
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ітичної функції, то це призводить до дисбалансу економіки
та політичної ситуації, викликає соціальні конфлікти.

Міжнародна функція держави є зовнішньою по відно�
шенню до інших. Глобальність цієї функції пов'язана з за�
безпеченням державою свободи, суверенітету та історич�
ного існування народів конкретної країни в просторі світо�
вого співтовариства. Реалізація цієї функції полягає у збе�
реженні ординарних відносин адаптивного взаємоузгоджу�
ючого характеру та налагодженні співпраці з прикордон�
ними державами, а також державами світу в цілому та
міжнародними організаціями. Міжнародна функція може
мати політичне, економічне та соціальне направлення своєї
реалізації. Вона також полягає у здійсненні адаптації
внутрішніх процесів економічного, політичного, соціально�
го характеру до зовнішнього глобального світового сере�
довища. Таким чином, міжнародна функція держави має по�
літичний, економічний та соціальний напрями прямої зовн�
ішньої дії та зворотної внутрішньої дії, яка має адаптивний
характер. При реалізації міжнародної функції держава по�
винна враховувати геополітичні обставини та національні
інтереси народу.

Державне регулювання економіки можливе лише за
умови її цілісності, яка досягається шляхом реалізації по�
вного спектра функцій, об'єктивно закладених у державну
форму існування соціуму. Державне регулювання економі�
ки як реалізація економічної, однієї з найважливіших
функцій держави, спрямоване на забезпечення нормально�
го формування та ефективного функціонування і розвитку
економіки країни, на захист існуючих форм власності та
створення умов для їх розвитку.

 Економічна функція держави характеризується склад�
ністю та розгалуженістю методів реалізації цієї форми за�
безпечення прогресивного функціонування державного
соціального утворення. Вона забезпечується впроваджен�
ням методів правової корекції та економічного врівноважен�
ня існуючого фінансово�економічного середовища держа�
ви. Структура напрямів регулювання економічної складо�
вої країни за пріоритетом домінантності можливо розгалу�
зити наступним чином.

1. Правове забезпечення існування економічного про�
стору держави. Даний напрям регулювання економічної
складової держави є основним системоутворювальним фак�
тором забезпечення її діяльності, реалізація якого можли�
ва завдяки створенню необхідної нормативно�правової
бази. Така база має створювати законодавчу основу для
забезпечення існування різних форм власності та госпо�
дарської діяльності, яка здійснюється резидентами та не�
резидентами країни, конкретизуючи неправомірні обмежен�
ня її діяльності; безперебійного функціонування експорт�
но�імпортних операцій; регулювання відносин між вироб�
никами та державою, а також між виробниками та покуп�
цями товарів та послуг; контролю за додержанням законо�
давства у сфері здійснення економічної діяльності;
діяльність національного банку.

2.  Грошово�кредитне забезпечення фінансового секто�
ру економіки. Даний напрям реалізується у здійсненні емісії
грошей, що забезпечує економіку необхідною грошовою
масою шляхом існування природної монополії держави як
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виробника грошової одиниці країни, забезпеченні фінансо�
во�кредитної підтримки банківських установ як основи фун�
кціонування економіки за встановленим регламентом.

3. Компенсація недосконалості ринкового саморегулю�
вання шляхом здійснення державного регулювання еконо�
міки країни, що забезпечує досягнення балансу розподілу
економічних ресурсів. Необхідність такого регулювання
випливає з неспроможності ринку до повного саморегулю�
вання, що зумовлено такими факторами:

 1) природна недосконалість функціонування конку�
ренції. Існування цього фактора зумовлене особливостями
розподілу капіталу, а саме — його здатності накопичувати�
ся в непропорційних обсягах у структурі однієї виробничої
одиниці в позитивному порівнянні з іншими суб'єктами рин�
ку, що призводить до виникнення монополії, яка створює
загрозу існування ринкового середовища з причини впро�
вадження нею неринкових методів економічної діяльності.
Монополіст, використовуючи своє домінантне становище на
ринку, може обмежувати кількість продукції, формуючи
ціну, невідповідну витратам на її випуск, що призводить до
відсутності стимулів розвитку ефективності виробництва;
впливати на формування політичної ситуації, яка вигідна
для монополії, що створює не тільки економічну, але й пол�
ітичну загрозу функціонуванню ринку;

 2) відсутність здатності ринку до саморегулювання в
напрямі поточного забезпечення всього необхідного спек�
тру соціально�економічних потреб населення держави. Не
всі потреби населення можливо задовольнити пропозицією
ринку, з цієї причини необхідна компенсація цієї розбіж�
ності між існуючим попитом та можливостями ринку, регу�
лювання та впровадження якої бере на себе держава. Це,
насамперед, стосується пропозиції суспільних товарів та по�
слуг, реалізація яких відбувається на рівні всього суспіль�
ства та першочергово направлена на соціальний, а не на ко�
мерційний ефект. Формування цих товарів та послуг відбу�
вається у сфері науки, культури, освіти, транспортного бу�
дівництва тощо;

3) неспроможність ринку до побудови раціональних
підходів послідовного розвитку напрямів досягнення стра�
тегічних цілей економіки держави. Для досягнення страте�
гічних цілей функціонування ринкового середовища держа�
ви необхідне забезпечення основних напрямів її розвитку
науковою та технологічною платформою, побудова якої не
може мати суто комерційного значення та має розглядаєть�
ся як досягнення раціональних підходів до цього розвитку.
Насамперед, це стосується наукових досліджень в галузі
економіки та технології виробництва;

4) відсутність спроможності ринку до вирішення соціаль�
но�економічних проблем держави. До таких проблем, які не
можуть бути автоматично врегульовані ринком з причини
невідповідності суті та потреби у вирішені існуючої пробле�
матики відносно до суті та можливостей ринкового середо�
вища, в першу чергу, слід віднести існування безробіття і на�
явність малозабезпечених прошарків населення, що потре�
бує від держави фінансового втручання стимулюючого ха�
рактеру, що виражене у впровадженні програм соціальної до�
помоги населенню, на засадах реалізації соціальних гарантій,
принципів соціальної справедливості та правової держави;

 5) нерівномірність розподілу прибутків. Існування цьо�
го фактора свідчить не тільки про необхідність втручання
держави в регулювання ринкових процесів, але й про не�
ефективність ринкового середовища України в напрямі со�
ціальної спрямованості;

6) проблеми специфіки функціонування та розвитку
економічної системи. Процес розвитку економічної систе�
ми держави схильний до впливу об'єктивних факторів. Їх
існування пов'язане з особливостями інтеграції економіч�
них процесів, до яких слід віднести циклічність, не�
стабільність та глобалізацію. Існування циклічності еконо�
мічних процесів пов'язане з особливістю суті функціонуван�
ня економіки та потребує додаткового регулювання еконо�
міки під час перебігу фаз циклу, а нестабільність суто еко�
номічного характеру, яка призводить до прискорення інфля�
ційних процесів, потребує корекції та підтримання рівня цін
шляхом здійснення монетарного впливу на економічну сис�
тему. Поширення впливу глобалізації на державні еко�
номічні процеси пов'язане з активізацією дії світових орга�
нізацій та рівнем світового економічного розвитку, що по�
требує від держави виконання функцій регулятора еконо�
мічної системи з врахуванням особливостей цього впливу;

 7) відсутність раціональної стратегії використання при�
родного середовища держави. Використання природного

середовища держави відбувається в постійному режимі для
задоволення потреб виробництва та інших форм господарю�
вання в природних ресурсах. Ринок за своєю суттю не може
врегулювати питання доцільного використання природних
ресурсів держави, оскільки не враховує технології природо�
користування, яка базується на збереженні її екологічного
стану в інтегративному просторі, створюючи тим самим заг�
розу його погіршення, що може в майбутньому призвести до
екологічної катастрофи. Держава на засадах екологічних
досліджень та технологічних рекомендацій повинна врегу�
льовувати питання використання економічною та соціальною
системою природного середовища та обмежувати дії, які по�
рушують встановлені норми природокористування шляхом
створення системи природних державних монополій.

Економічна функція держави від інших відрізняється
особливістю своєї направленості на врегулювання її фінан�
сово�економічного середовища. Держава як соціальне ут�
ворення має своїм проявом два вектори реалізації своєї сут�
ності, один з яких направлений до внутрішнього середови�
ща, а інший — до зовнішнього. Домінантність цих зовнішніх
та внутрішніх функцій визначається автоматично, в залеж�
ності від зміни умов та потреб функціонування середовища
держави. До функцій, які мають внутрішню направленість,
слід віднести соціальну, політичну та економічну. Єдиною
функцією держави, яка має зовнішню направленість, є
міжнародна, яка невід'ємно пов'язана з внутрішніми та має
характер взаємовпливу щодо них, тим самим створюючи
додаткові свої характеристики. Міжнародна функція має
економічне, політичне та соціальне направлення своєї реа�
лізації, чим здійснює зворотній вплив на виконання держа�
вою своїх внутрішніх функцій. Це знаходить вираження у
корегуванні політичного, економічного та соціального кур�
су держави, який утворюється не лише на внутрішньому
історично сформованому матеріалі, але й на результатах
взаємодії з іншими державами.

Таким чином, Україна як державне утворення в своєму
внутрішньому функціонуванні невід'ємна від світових соц�
іальних, політичних та економічних процесів, які здійсню�
ють на її розвиток неопосередкований вплив.

ВИСНОВКИ
Сучасний етап розвитку людства характеризується по�

силенням глобалізаційних процесів на рівні міждержавних
стосунків, які чинять значний вплив на існування держав з
недостатньо розвиненою економікою. Домінантність
функцій держави визначається на окремому проміжку часу
автоматично в залежності від умов її діяльності. Важливим
є корегування економічної функції держави, яка змінюєть�
ся в процесі її взаємодії зі світовими організаціями чи роз�
виненими державами, відповідно до суті цієї взаємодії у
вигляді вимог чи пропозицій щодо її участі у світових про�
цесах. Стабілізація соціального, політичного, міжнародно�
го становища залежить, насамперед, від достатньо ефектив�
ного впровадження обраних методів економічного розвит�
ку. Забезпечення раціонального напряму виконання держа�
вою своєї економічної функції є визначальним з токи зору
отримання необхідного фінансового ресурсу для обраного
населенням та владою шляху розвитку держави в цілому.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день у вітчизняній практиці управ�

ління підприємствами, в тому числі і підприємствами
житлово�комунального господарства (ЖКГ), значною
мірою переважають принципи і методи адміністратив�
ного управління [1; 2].

Проблеми ефективного функціонування житлово�ко�
мунальних підприємств по утриманню будинків і прибу�
динкових територій (ЖЕК) довгий час, та і зараз, залиша�
ються поза межами наукового аналізу. З позицій сучасної
теорії прийняття управлінських рішень відомо, що всі їх
можна класифікувати за такими ознаками: ступінь повто�
рюваності проблеми, значущість мети, сфера впливу, про�
гнозовані наслідки рішення, методи розробки рішень,
кількість критеріїв вибору, форма прийняття рішень та
інші. Та оцінка ефективності роботи управлінського апа�
рату підприємства має певні особливості в житлово�кому�
нальному комплексі, які слід визначити і проаналізувати.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є аналіз діяльності адміністра�

тивно�управлінського апарату житлово�комунального
підприємства з позицій його найбільшої ефективності.
Ефективність була розглянута у двох аспектах, зокрема:

1) управлінський — безпосередньо у вигляді опти�
мізації структури управління підприємством;

2) економічний — результатом якого мало стати зни�
ження витрат на утримання адміністративного апарату
на основі рішень, прийнятих у попередньому пункті.

УДК 332.873.1

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

ПІДПРИЄМСТВАМИ ЖИТЛОВО?КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ

А. О. Дубас,
к. е. н., Державна академія житлово?комунального господарства

Ключові слова: управління, ефективність, витрати, коефіцієнт ефективності, собівартість, структу!
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У роботі запропонована кількісна методика оцінки ефективності системи управління підприємства?

ми житлово?комунального господарства та встановлений її вплив на формування тарифів на послуги з

утримання будинків та прибудинкових територій, наведені практичні результати використання методи?

ки при формуванні зазначених тарифів.

The quantitative method of estimation of efficiency of control system by the enterprises of ZHKG is in?process

offered and its influence is set on forming of tariffs on services in maintenance of houses and around houses

territories, the practical results of the use of method are resulted at forming of tariffs.

Крім того, у даному дослідженні була здійснена
спроба виявити можливі кореляційні зв'язки між окре�
мими факторами як управлінського, так і економічного
аспекту для підприємств з утримання будинків та при�
будинкових територій.

Запропонована методологія вирішення визначеної
проблеми, пов'язаної з економікою та організацією фун�
кціонування житлово�комунальних підприємств для ок�
ремо взятого територіального району, може слугувати
основою для методів, які в подальшому використовува�
лись би при проведенні аналогічних досліджень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
До цього часу у вітчизняній практиці діяльності

підприємств ЖКГ не було жодної реальної спроби оці�
нити роботу управлінських структур в об'єктивних
кількісних показниках. Найбільш оптимальним кри�
терієм, на думку автора, можуть бути витрати на утри�
мання апарату управління по досліджуваним підприєм�
ствам житлово�комунального комплексу, що відображе�
но у Постанові КМУ №529 від 20.09.2009 р. "Про зат�
вердження порядку формування тарифів на послуги з
утримання будинків і прибудинкових територій і Типо�
вого договору про надання послуг з утримання будинків
і споруд та прибудинкових територій" [3].

Однак, слід зазначити, що такий підхід  має достат�
ньо опосередкований характер, оскільки в "наборі"
структур управління існує дуже велике їх різноманіття,
яке залежать від специфіки побудови управління жит�

лово�комунальними підприємствами по
регіонах. Ця обставина зовсім не дає уяв�
лення про ефективність роботи безпосе�
редньо "менеджментської" компоненти
функціонування підприємств житлово�ко�
мунального комплексу.

 Детального аналізу, з точки зору систе�
ми прийняття, вагомості прийняття того чи
іншого рішення, практичної необхідності
наявності виробничих зв'язків, дублювання
функцій управління та багато іншого, в пред�
ставленій роботі проаналізовано не було.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
Експериментальною базою для прове�

дених досліджень було обрано 17 кому�
нальних підприємств по обслуговуванню
житла Шевченківського району м.Києва
(Шевченківське УЖКГ).

В основу методології проведення дос�
ліджень були покладені дві групи "інстру�
ментів", а саме:
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Рис. 1. Графік зміни  Kef  по житлово=комунальним підприємствам

Шевченківського району м. Києва
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1) кількісні показники оцінки ефектив�
ності роботи управлінської структури жит�
лово�комунального підприємства, суть яких
буде наведена нижче;

2) загальновідомий інструментарій для
обробки даних, заснований на використанні
методів математичної статистики.

Наведемо нижче методику кількісної
оцінки ефективності управління.

В якості інструменту, який давав би змо�
гу здійснити такий аналіз, була запропонова�
на так звана "матриця управління". В основу
складання такої матриці був покладений ме�
тод експертних оцінок "вартості" у балах з
точки зору впливу різних адміністративних
посад на процес управління. "Вагомість" впли�
ву на ефективність роботи підприємства в
цілому тієї чи іншої посади апарату управлі�
ння визначалась в межах від 0 до 4�х балів за
10 критеріями. Серед них: вирішальний голос
з правом затверджуючого підпису, вирішаль�
ний голос без права підпису, організація про�
цесу, планування, контроль, виконання, акти�
візація процесу, координація.

Експертами було обрано менеджерів різних
рівнів цих підприємств. Всього було зібрано 73 оцін�
ки та за результатами статистичної обробки експер�
тних анкет і була отримана вищезгадана матриця.

Порівняння ефективності управління проводи�
лось згідно запропонованому коефіцієнту ефек�
тивності ( Kef ), а саме:

Kef  = ∑
і

Бі
1

 /  S (1),

де 
 
∑
і

Бі
1

 — сума балів апарату управління по кож�
ному окремому ЖЕКу;

 S  — обслуговувана підприємством площа в тис.м2.
Отриманні результати наведені на рис. 1.
Подальші дослідження були пов'язані з визначенням

рівня достовірності отриманих результатів при достат�
ньому для цих цілей рівні значущості.

Обсяг вибірки (17 підприємств району) повністю задо�
вольняв цю вимогу. На підставі отриманих результатів виз�
начався довірчий інтервал для коефіцієнта ефективності.

Цей інтервал був обраний таким, що дорівнював 95%,
тобто в цьому інтервалі і знаходиться середній ко�
ефіцієнт ефективності з довірчим коефіцієнтом 95%.

Було встановлено, що Kef  повинен знаходитись у ме�
жах 0,559—0,701. Іншими словами, для всіх підприємств
("крайніх"), які мають Kef , що знаходиться вище і нижче цьо�
го діапазону, необхідні структурні зміни в управлінні або
корегування розміру обслуговуваної площі. Слід також заз�
начити, що розмір цієї площі прямопропорційно впливає на
рівень дохідної частини комунального підприємства.

Одночасно з кількісною оцінкою ефективності фун�
кціонування комунальних підприємства було проведе�
но і економічну оцінку існуючих адміністративно�управ�
лінських витрат.

Середньозважена структура адміністративно�управ�
лінських витрат ЖЕКів Шевченківського УЖКГ наведе�
на в табл. 1.

Результати фінансово�господарської діяльності ко�
мунальних підприємств (ЖЕКів) за 2008—2010рр. по
складових частинах витрат наведені в табл. 2.

Аналіз діючої структури адміністративно�управлінсь�
ких витрат показує, що 80,6% цих витрат становить заробі�
тна плата персоналу. Враховуючи цю обставину, проведені
дослідження щодо оптимізації структури управління кому�
нальними підприємствами є актуальними та необхідними.

За висновками та пропозиціями щодо зміни   були
надані практичні рекомендації Шевченківському УЖКГ
по перерозподілу обсягів обслуговуваної площі, а саме:
у ЖЕКах №№1001,1005,1015 — необхідно збільшити, а
для ЖЕКів №№1009,1010,1018,1019 — зменшити. При�
чому величину корегування обслуговуваної площі мож�

ливо розрахувати за формулою:

Sk  = Si ×  ([ )KefcKefi −+1  / ]Kefc  (2),
де Sk  — скоректована обслуговувана площа в тис.м2;
Ktfi  — розрахований коефіцієнт ефективності;
Kefc — середній коефіцієнт ефективності, який до�

рівнює 0,630.

ВИСНОВКИ
Отримані результати дослідження дозволили нада�

ти практичні рекомендації Шевченківському УЖКГ
щодо впорядкування структури управління, зокрема
запропоновано:

— провести перерозподіл обслуговуваних площ між
"екстремальними" ("крайніми") ЖЕКами;

— внаслідок об'єднання, з урахуванням такого фак�
тора, як розрахований коефіцієнт ефективності та до�
вірчий діапазон його змін, можливо скоротити ЖЕКи
№№1001, 1015;

— провести необхідну реорганізацію системи управ�
ління в Шевченківському УЖКГ внаслідок об'єднання
(скорочення) кількості підпорядкованих йому ЖЕКів;

— розрахунковий економічний ефект від запропо�
нованої реорганізації буде складати 1053,4 тис.грн (9,6%
всіх управлінських витрат, або 1,9% річної собівартості
наданих послуг по Шевченківському району м. Києва).

За результатами досліджень можливо зробити і ос�
новний висновок: для оцінки ефективності системи уп�
равління підприємствами ЖКГ необхідно визначити ко�
ефіцієнт ефективності на регіональному рівні, а в май�
бутньому — і в цілому, по відповідним підгалузям жит�
лово�комунального господарства України.

Література:
1. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы ме�

неджмента. — М., 1992. — 296 с.
2. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. — Минск.,

— 2001. — 335с.
3. Постанова КМУ №529 від 20.09.2009 р. "Про зат�

вердження порядку формування тарифів на послуги з
утримання будинків і прибудинкових територій і Типо�
вого договору про надання послуг з утримання будинків
і споруд та прибудинкових територій".
Стаття надійшла до редакції 28.03.2012 р.

№ Найменування витрат Грн/м2/міс. % у 
собівар. 

1 Заробітна плата з нарахуваннями 2,032 80,6 
2 Комунальні послуги 0,086 3,4 
3 Матеріальні витрати 0,027 1,1 

4 Амортизаційні відрахування по відокремленим 
нежитловим будівлям 0,029 1,2 

5 Амортизаційні відрахування по іншим основним 
засобам 0,029 1,2 

6 Спортивно- та культурно-масова робота 0,055 2,2 
7 Касове обслуговування 0,060 2,4 
8 Плата за телефони 0,060 2,4 
9 Періодичні видання 0,005 0,2 
10 Сигналізація 0,010 0,4 
11 Проїзні квитки 0,004 0,2 
12 Обслуговування комп'ютерів 0,066 2,6 
13 Навчання працівників 0,003 0,1 
14 Спецодяг ІТР 0,000 0,0 
15 Комунальний податок 0,005 0,2 
16 Інші 0,049 1,9 
 Всього 2,520 100,0 

Таблиця 1. Структура адміністративно=управлінських витрат
по Шевченківському УЖКГ м. Києва

Найменування витрат Сума, тис. грн. % в загальній собівартості 
1. Прямі (виробничі)  55157 62,1 
2. Загальновиробничі  9925 18,0 
3. Адміністративні витрати 10974 19,9 

Таблиця 2. Структура собівартості тарифу на утримання будинків
та прибудинкових територій по Шевченківському УЖКГ м. Києва
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ВСТУП
У будь�якій державі, в тому числі з розвиненою рин�

ковою економікою, однією з основних функцій є регу�
лювання. Регулювання — це вплив на об'єкт із метою
зміни або збереження стану (поводження, впливу),
здійснюваний в рамках системи організованих відносин.
Регулювання не може здійснюватися без організації,
при цьому його основними функціями є: оцінка обста�
новки; розробка та ухвалення рішення; планування; до�
ведення до виконавців цілей і способів реалізації конк�
ретних практичних дій; розміщення коштів; інтеграція
(координація і взаємодія) суб'єктів регулювання; конт�
роль; оцінка результатів.

Держава, виражаючи інтереси суспільства в різних
сферах життєдіяльності, розробляє та впроваджує
відповідну політику: економічну, соціальну, екологічну,
демографічну тощо. При цьому як засоби взаємодії об�
'єкта та суб'єкта державного регулювання соціально�
економічних процесів використовуються фінансово�
кредитні та цінові механізми. Визначивши свою еконо�
мічну політику, держава визначає напрям розвитку, а
також стратегію і тактику досягнення поставленої мети.
В умовах ринкової економіки головними методами дер�
жавного регулювання стають економіко�фінансові: опо�
даткування, ціноутворення, банківсько�кредитні мето�
ди тощо. Тому діяльність держави у сфері оподаткуван�
ня повинна мати чітку цілеспрямованість на вирішення
конкретних завдань і проблем.

Окремі питання державного регулювання оподат�
кування доходів населення досліджувалися науковця�
ми минулих років та досліджуються у працях багатьох
сучасних науковців, серед яких: Ж. Сісмонді, Ж. Сей,
Д. Мілль, К. Віксель, Ф. Нітті, П. Самуельсон, Ш. Мон�
теск'є, К. Макконнелл, С. Брю, М. Тургенєв, А. Буко�
вецький, А. Соколов, П. Мікеладзе, В. Андрущенко,
О. Василик, О. Данілов, П. Мельник, В. Федосов та ін.

Проте, перед вирішенням будь�яких проблем необ�
хідне, перш за все, визначення причин їх виникнення.
Тому метою даної роботи є дослідження історичної ево�
люції державного регулювання оподаткування доходів
населення та надання рекомендацій щодо його удоско�
налення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основними завданнями даної статті є:
— обгрунтувати роль та значення податків для еко�

номічного розвитку держави;
— розкрити соціально�економічний зміст податко�

вої політики;
— проаналізувати історичні аспекти державного ре�

гулювання оподаткування доходів населення;
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— дослідити розвиток теоретичних основ оподат�
кування та сформулювати сучасне визначення поняття
податку на доходи фізичних осіб.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Податок є одним з найдавніших фінансових інстру�

ментів будь�якої економічної системи. Він виступає як
примусове вилучення частини доходу суб'єкта до дер�
жавної казни на підставі чинної законодавчої бази.
Тому в податку знаходять відображення усі позитивні
та негативні риси економічної та фінансової політики
держави, конкретної системи державного будівництва
та керівництва. Від цього залежить також розвиток дер�
жави прогресивним або регресивним шляхом. При цьо�
му велике значення мають взаємовідносини між держа�
вою та платниками податків. А основною умовою успі�
шного розвитку економіки будь�якої країни є ста�
більність в оподаткуванні [8].

Система заходів держави щодо регулювання по�
датків у економічній літературі визначається як подат�
кова політика. Соціально�економічний зміст податко�
вої політики визначається характером суспільного ладу
та історичними умовами, в яких держава здійснює свої
функції. Отже, державне регулювання податкової сис�
теми — це цілеспрямована діяльність держави у сфері
встановлення та справляння податків або податкова
політика.

Через діяльність держави у сфері оподаткування
знаходять свою реалізацію суспільні, колективні, осо�
бисті інтереси та еволюційний розвиток податкових
відносин відбувається у напрямі оптимального співвід�
ношення між задоволенням кожного з них.

Вся історія державного регулювання податкової
системи зводиться до пошуків ідеалів оптимального
оподаткування. Вона повинна враховувати інтереси
кожного підприємства, кожного члена суспільства.
Іншими словами, податкова політика повинна влашто�
вувати і державу, і платників податків [8].

Як один із напрямів податкової політики можна ви�
ділити державне регулювання системи оподаткування
доходів населення.

Державному регулюванню системи оподаткування
доходів населення на кожному етапі соціально�еконо�
мічного розвитку суспільства властиві свої конкретні
особливості, які є найбільш ефективними для сформо�
ваних процесів регулювання економіки та соціальних
процесів в країні.

Державна політика у сфері оподаткування доходів
населення має давню історію. Становлення оподатку�
вання доходів населення як цілісної системи — резуль�
тат його тривалої еволюції від розрізнених, невпоряд�
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кованих форм до забезпечення їх узгодженості, суміс�
ності, відповідності одна одній і системі в цілому. Зап�
ровадження та укорінення тих чи інших форм оподат�
кування доходів відбувалося у взаємозв'язку з розвит�
ком економічного, політичного і духовного життя на�
селення. До основних чинників, що визначили еволю�
цію державного регулювання оподаткування, можна
віднести розвиток держави, її функцій, форм правлін�
ня [7].

Результати аналізу історичної еволюції державно�
го регулювання оподаткування доходів населення
свідчать, що така еволюція — не ланцюжок випадково�
стей, а процес, що має свою об'єктивну логіку. Наявність
останньої не виключає можливостей запровадження
випадкових податків. Однак лише ті форми оподатку�
вання, які підготовлені розвитком історичного проце�
су, демонструють високу ефективність, що сприяє їх
укоріненню в суспільному житті і поступовому розпов�
сюдженню в різних країнах.

У міру розвитку держави виникла "світська десяти�
на", яка стягувалась на користь владних князів одночас�
но з десятиною церкви. Таке становище існувало в
різних країнах протягом багатьох століть: від Стародав�
нього Єгипту до середньовічної Європи. Так, у Старо�
давній Греції в VІІ—VІ ст. до н. е. представники знаті,
закладаючи підвалини держави, ввели податки на дохо�
ди у розмірі однієї десятої або однієї двадцятої їх час�
тини. Така політика дозволяла концентрувати та вит�
рачати кошти на утримання найманих армій, побудову
укріплень навколо міст�держав, на будівництво храмів,
водопроводів, доріг, на організацію свят, роздачу гро�
шей та продуктів незаможним та на інші суспільні цілі.
У ті ж часи у Стародавньому світі були серйозні про�
тидії оподаткуванню. В Афінах, наприклад, вважалось,
що вільний громадянин відрізняється тим, що не спла�
чує податків. Інша справа — добровільні пожертвуван�
ня. Але, коли передбачались великі витрати, то рада чи
народні збори міста встановлювали процентні відраху�
вання від доходів громадян [7].

Дещо пізніше почала складатися податкова система
Русі. З перших років виникнення Київської Русі князі
встановлювали різні податки. В період раннього фео�
далізму (ІХ—XII ст.) основним джерелом доходів каз�
ни була данина від населення. Данину платили найчаст�
іше натурою: хутром, шкірою, медом, збіжжям, худо�
бою, а пізніше — грошима. Величина податків залежала
від різних причин.

Значно збільшилась кількість різновидів податків за
часів литовсько�польського панування. Поруч з тради�
ційними податками були введені нові. Одним з таких по�
датків стала поволовщина — прямий грошовий податок
у другій половині XVI — першій половині XVII ст. На
українських землях — Київщині, Переяславщині, По�
діллі, Волині — поволовщину сплачували державі всі без
винятку категорії залежного селянства. Стягувався цей
податок у розмірі від 4 до 60 грошів. Поштучне — нату�
ральний податок на українських землях у XIV—XVII
ст. сплачували в основному державні селяни у розмірі
певної частки (1/30—1/10) від загальної кількості ху�
доби, витканого полотна, рушників, ряден тощо.

Після втрати Україною незалежності і повного її
поневолення Московською державою почали вводити�
ся нові податки, які використовувались на території
України для поповнення імперської казни. Було введе�
но подвірне оподаткування — система оподаткування
населення прямими податками. За одиницю подвірного
оподаткування було взято двір, тобто селянське госпо�
дарство. Запровадження подвірного оподаткування
значно збільшило кількість платників податків за раху�
нок введення в їх число тих категорій населення, що
раніше були звільнені від оподаткування так званих
"задвірних", "ділових людей", половників тощо. Под�
вірне оподаткування зберігалось до запровадження по�
душного.

Подушне (подушний податок, подушна подать) ос�
новний прямий податок у Російській імперії (зокрема, в
Україні) у XVIII—XIX ст. Подушне сплачувало все чо�
ловіче населення країни, крім дворян, духовенства та
осіб, що перебували на державній службі. Розмір подат�
ку визначався сумою, необхідною для утримання армії
і флоту та постійно збільшувався. У XVIII ст. подушне
складало близько 50% всіх податків у бюджет держави.
Сплата даного податку тривала аж до кінця XIX ст.

Важливим поштовхом у справі господарського пе�
ретворення в Росії були реформи 1860�х років, у резуль�
таті яких почала будуватися відповідна ринковій еко�
номіці нова податково�бюджетна система країни. Так,
в 1862 р. введені нові правила єдиного державного бю�
джетного обліку й зведеної бюджетної звітності (по
бюджетних доходах і видатках); в 1870�х роках керів�
ництво країни почало підготовку проекту заміни подуш�
ного податку системою прибуткового оподаткування.
Однак через серйозний опір заможних класів ця робо�
та дуже стопорилася, і тільки в 1885 р. був уведений
податок на доходи від фінансових операцій, а перехід
до сучасних податків на прибутки компаній і на доходи
громадян так і не був реалізований аж до подій Жовт�
невої революції. Правда, у період правління прем'єр�
міністра П. А Столипіна була почата підготовка масш�
табної податкової реформи, але з його загибеллю у ве�
ресні 1911 р. і з вступом Росії у світову війну ця робота
втратила необхідний динамізм [1].

Законодавча основа для застосування прибутково�
го оподатковування в Росії була створена в 1916 р. із
прийняттям Державною Думою "Положення про дер�
жавний прибутковий податок". Крім того, численні про�
екти законів про прибутковий податок, що направля�
лися в Державну Думу на початку XX ст., відхилялися
через протидію як з боку земських установ, так і мож�
ливих платників.

Платежі прибуткового податку за законом 1916 р.
не надійшли в бюджет через лютневу революцію. По�
становою Тимчасового Уряду від 12.06.1917 р. "Про
підвищення ставок державного прибуткового податку"
були змінені підстави стягнення й підвищені ставки при�
буткового податку, уведений новий "одноразовий" по�
даток. Однак і цей законодавчий акт проіснував недо�
вго і був замінений Декретом від 24.11.1917 р. "Про стяг�
нення прямих податків" прийнятим після Жовтневої
революції [1].

Наступним періодом був радянський, для якого ха�
рактерна відмова від сформованої в Росії колишньої
фінансової і податкової системи й перехід до нової, со�
ціалістичної системи господарювання. Теорія К. Марк�
са заперечувала можливість використання вартісних ка�
тегорій у системі комуністичних виробничих відносин.
Фінанси, гроші, бюджет, податки повинні були відмер�
ти разом з товарним виробництвом. Цим пояснюється і
те, що в Радянському Союзі податки в ідеологічному
змісті розглядалися як далекий для соціалістичної дер�
жави елемент. Вважалося, що між державними підпри�
ємствами і державою в рамках єдиної соціалістичної
власності не може бути податкових відносин, оскільки
чистий дохід, створений у державному секторі, повністю
належить державі. Тому спочатку був прийнятий курс
на повне відмирання вартісних відносин (і, відповідно,
всіх грошових і фінансових інструментів), потім у цю
політику були внесені корективи — на користь форму�
вання єдиної загальнодержавної системи фінансового
планування. У цілому, основні ідеологічні принципи в
цей період, як відомо, виходили з необхідності посту�
пового відмирання ринкових, вартісних інструментів
господарювання (у тому числі й податків) і переходу до
централізованих, прямих методів регулювання вироб�
ничих і розподільних відносин.

Період з 1917 по 1921 р. називають періодом кон�
фіскацій. Діяв єдиний порядок оподаткування доходів
робітників та службовців та імущих класів. Посилене
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оподаткування нетрудових доходів відбувалося за ра�
хунок установлення ставок прибуткового податку на
рівні 100%, а також додаткових податків: надзвичайно�
го одноразового, промислового, безлічі місцевих по�
датків. Крім стягнення податків місцеві Ради мали пра�
во залучати буржуазні класи до сплати контрибуцій [5].

На наступному етапі розвитку системи прибутково�
го оподаткування, тобто в період воєнного комунізму
(1921—1922 рр.), відбулося скасування всіх грошових
податків і був розформований податковий апарат.

Після проголошення НЕП у (1922—1926 рр.) були
зняті заборони на торгівлю, на місцевий кустарний про�
мисел. Була розроблена система податків, позик, кре�
дитних операцій, прийняті заходи по укріпленню гро�
шової одиниці. В цей період існували різні форми влас�
ності, діяли економічні закони, що було одним із голов�
ний умов функціонування податкової системи. Досвід
двадцятих років показав, що нормальне оподаткування
можливе лише при певній побудові відносин власності,
які забезпечували б правову відокремленість підпри�
ємств від державного апарату управління. Фінансова
система в період НЕПу мала багато специфічних особ�
ливостей, однак вона відштовхувалась від податкової
системи дореволюційної Росії як від початкового пунк�
ту і відтворювала ряд її рис. Система оподаткування, що
формувалась, мала слабо налагоджений податковий
апарат і характеризувалась майже повною відсутністю
даних для визначення фінансового стану різних кате�
горій платників податку, що було причиною примітив�
них способів оподаткування [6].

У подальшому фінансова система СРСР еволюціо�
нувала в напрямі, протилежному процесу загальносві�
тового розвитку. Від податків вона перейшла до адміні�
стративних методів вилучення прибутку підприємств і
перерозподілу фінансових ресурсів через бюджет краї�
ни.

У період індустріалізації податки використовували�
ся для витіснення, а потім і істотного скорочення при�
ватного сектора. У 1930—1931 рр. податкове наванта�
ження на приватний сектор різко виросло за рахунок
збільшення ставок податків, використання спеціальних
механізмів оподаткування.

На наступному етапі (1934—1941 рр.) система при�
буткового оподаткування відповідала перевазі держав�
ного сектора в економіці та формуванню основної маси
доходів населення за рахунок заробітної плати.

У період Великої Вітчизняної війни різко збільши�
лися потреби держави в додаткових доходах, при ско�
роченні податкової бази за непрямими податками, у
зв'язку з переорієнтацією основних галузей промисло�
вості на випуск військової продукції, окупації значної
території країни. Якщо до війни 58% доходів держави
забезпечував податок з обігу, а податки з населення
близько 5%, то під час війни частка податків з населен�
ня досягла 13%. Такий же дохід держава одержувала
від позик у населення [1].

У листопаді 1941 р. був уведений податок на холос�
тяків, самотніх і малосімейних громадян, що спочатку
планувався як тимчасовий, з метою надання допомоги
багатодітним матерям, а потім перетворився в постійний
податок і проіснував до 90�х років. При його введенні
звільнялися від сплати особи, що мають дітей, а з 1944
р. особи, що мають трьох і більше дітей. Податок на хо�
лостяків, також, як і військовий, сполучив у собі при�
буткове оподаткування із принципами подушного, тому
що до складу платників входили і громадяни, що не одер�
жують доходи.

З 1942 р. надбавка до прибуткового й сільськогос�
подарського податків була замінена військовим подат�
ком. Платники військового податку — особи, що досяг�
ли 18�літнього віку. Звільнялися від сплати військовос�
лужбовці діючої армії, члени родин військовослуж�
бовців, що одержували допомогу від держави, пенсіо�
нери, що отримують тільки пенсію. Військовий податок

відігравав значну роль як джерело формування доходів
держави. За період війни від населення надійшло подат�
кових платежів на суму 13,3 млрд крб. з них 7,2 млрд
крб. становив військовий податок [5].

На післявоєнному етапі розвитку прибуткового опо�
даткування в країні відбулося зниження ролі податків
на доходи фізичних осіб як джерела бюджетних доходів
і регулятора економічних відносин у країні. Надходжен�
ня податків у бюджетну систему знизилися за рахунок
скасування з 1946 р. військового податку, підвищення
неоподатковуваного мінімуму, зниження норм прибут�
ковості по сільськогосподарському податку. Існуюча в
той час система перерозподілу національного доходу,
що визначала високу частку в доходах населення без�
коштовних соціальних послуг з боку держави з одно�
часно низькою оплатою праці, не забезпечувала достат�
ньої податкової бази для прибуткового оподаткуван�
ня.

Теорія і практика не бачили за податками майбут�
нього. Кульмінацією уявлення про безперспективність
податків став розроблений в 1960 р. закон СРСР "Про
скасування податків із заробітної плати робітників та
службовців", що впроваджувався в життя шляхом по�
стійного підвищення неоподатковуваного мінімуму до�
ходів і розширення податкових пільг. У 1961 р. знову
знижені ставки прибуткового податку і податку на хо�
лостяків. Надалі передбачалося повне скасування по�
датків з населення. Таке завдання поставила третя про�
грама КПРС, прийнята на XXIІ з'їзді КПРС 31 жовтня
1961 р.

З 1986 р. на підставі Закону СРСР "Про індивідуаль�
ну трудову діяльність" громадяни мали право здійсню�
вати підприємницьку діяльність. Оподаткування доходів
від підприємницької діяльності повинне було здійсню�
ватися на підставі декларування доходів або шляхом
придбання патенту. Відповідних змін у податкове зако�
нодавство в 1987—1989 рр. не вносилося. У 1990 р. був
прийнятий Закон СРСР "Про прибутковий податок із
громадян СРСР, іноземних громадян і осіб без грома�
дянства", введений у дію із 01.07.1990 р., яким створю�
валися однакові умови оподаткування доходів від
підприємницької діяльності й від доходів у вигляді за�
робітної плати. У зв'язку із цим була введена єдина про�
гресія ставок, загальний неоподаткований мінімум.

З розпадом СРСР і виділенням з нього нової неза�
лежної держави — України, були зроблені початкові
кроки по формуванню принципово нової податкової си�
стеми. 26 грудня 1992 р. було затверджено Декрет Ка�
бінету Міністрів України №13�92 "Про прибутковий по�
даток з громадян", який діяв до 2004 р. До цього Декре�
ту вносилися численні зміни й доповнення.

Таким чином, історія сучасної системи оподаткуван�
ня доходів населення України починає свій відлік з 1992
р. Це досить короткий час для створення високоефек�
тивної державної політики оподаткування, оскільки
створення ефективної системи оподаткування — це не
тільки практична, а й дуже серйозна теоретична та нау�
кова проблема.

Зміна та розвиток методів державного регулюван�
ня оподаткування супроводжувалися розвитком науки,
яка, з одного боку, забезпечувала філософське осмис�
лення податків, їх ролі та місця в суспільному житті, з
іншого боку, збагачувала практику оподаткування, дос�
ліджуючи проблеми складу, структури, принципів по�
будови оптимальної податкової системи, а також умов,
за яких ці принципи можуть бути застосовані в процесі
вдосконалення податкової системи конкретної держа�
ви, законів та закономірностей функціонування і роз�
витку оподаткування.

Теорія податків почала розвиватися з XIII ст., ще
за часів Фоми Аквінського, який вважав податки однією
з форм пограбування народу [8].

Визначення економічної природи й суті податків
пройшло у фінансовій науці досить складний шлях. Так,
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спочатку податки розглядались як подарунок урядові,
потім були формою виконання прохання уряду, надан�
ня допомоги, пожертвою, потім вже як виконання обо�
в'язку і насамкінець — обов'язковим внеском, визначе�
ним урядом чи встановленим парламентом за допомо�
гою відповідного закону.

Однією із перших теорій, яка містить ідею примусо�
вого характеру податку, була теорія "жертви". Ще на
початку ХІХ ст. у теорії податку Ж. Сісмонді плата за
послуги, що купуються у держави, отримує визначення
жертви [7].

Протягом ХІХ—ХХ ст. цю теорію розвивали Ж.Б. Сей,
Д. Мілль, К. Віксель, Ф. Нітті, П. Самуельсон й інші пред�
ставники економічної науки. Французький економіст
початку ХІХ ст. Ж.Б. Сей усі податки розглядав як не�
минуче зло.

У другій половині ХІХ ст. значного поширення на�
буває теорія податку як бюджетної необхідності. Запе�
речуючи відповідність між шкодою, якої завдає пода�
ток платникові, і отриманим еквівалентом, дана теорія
стверджує, що законодавець, визначаючи податок, ста�
вить цілі виключно фінансового характеру.

Російський економіст М.І. Тургенєв, вивчаючи при�
роду податків, також вважав їх жертвою на загальну
користь [9].

Інший погляд на теорію податків висловлював анг�
лійський вчений Дж. Мілль. Він розробив і вперше вису�
нув податкову теорію послуг. Суть її полягає в тому,
що кожен громадянин держави обов'язково повинен
отримувати від неї послуги у вигляді допомоги та
підтримки [4].

У XVII ст. у Франції з'являється теорія податків,
засновником якої був Ш. Монтеск'є. Суть її полягала в
тому, що громадяни повинні ділитися своїм прибутком
з державою, тому що вона забезпечує внутрішній і
зовнішній захист життя та майна підлеглих, гарантує
порядок, спокій і свободу. При цьому повинна зберіга�
тися пропорційність між тією частиною, яка належить
громадянинові, і тією, яку в нього забирають, щоб гро�
мадянам був гарантований захист їхньої частини май�
на.

У Радянському Союзі 20�х років такі представники
фінансової науки, як А. Буковецький, А. Соколов, П. Мі�
келадзе, дотримувалися теорії колективних потреб. Цю
теорію як основу визначення податку західна економі�
чна наука використовує і наприкінці ХХ ст., внісши
відповідні корективи. Лауреат Нобелівської премії в
галузі неокласичного синтезу П. Самуельсон у підруч�
нику "Економіка" підтверджує примусовий характер
оподаткування і відсутність прямого зв'язку між виго�
дою громадянина і податками, які він сплачує.

Визначення податку наведено також у підручнику
К.Р. Макконнелла та С.Л. Брю "Економікс": "Податок
— примусова виплата урядові домогосподарством або
фірмою грошей (або передання товарів і послуг), в обмін
на які домогосподарство або фірма безпосередньо не
отримують товарів чи послуг, причому така виплата не
є штрафом, накладеним судом за незаконні дії" [3].

Більшість сучасних учених�теоретиків, у тому числі
Андрущенко В. Л., Василик О. Д., Данілов О. Д., Сутор�
міна В. М., Федосов В. М. та ін., вважають, що податки є
обов'язковими платежами юридичних і фізичних осіб,
які запроваджуються для утримання державних струк�
тур та фінансового забезпечення виконання ними
функцій держави. Податок — це плата суспільства за
виконання державою її функцій, це відрахування час�
тини вартості валового національного продукту на за�
гальносуспільні потреби, без задоволення яких суспіль�
ство існувати не може. Згідно із Законом України "Про
систему оподаткування", під податком слід розуміти
обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня,
здійснюваний платниками у порядку та на умовах, що
визначаються законами України про оподаткування.
Простіше кажучи, податки — це обов'язкові внески, які

стягує держава з фізичних та юридичних осіб за став�
ками, встановленими чинним законодавством.

Податок з доходів фізичних осіб згідно із Законом
України "Про податок з доходів фізичних осіб" — це
плата фізичної особи за послуги, які надаються їй те�
риторіальною громадою, на території якої така фізич�
на особа має податкову адресу або розташовано особу,
що утримує цей податок. Проте, як зазначалося вище,
не завжди цей податок розуміли саме таким чином. Крім
того, вважаємо, що таке визначення цього податку в
сучасних умовах не повною мірою відповідає його еко�
номічному змісту. Податок на доходи фізичних осіб —
це обов'язковий внесок фізичної особи до бюджету із
доходу, отриманого нею протягом визначеного періо�
ду, який використовується на надання послуг територ�
іальною громадою, на території якої така фізична осо�
ба має податкову адресу або розташовано особу, що
утримує цей податок. Таке визначення цього податку,
вважаємо, є більш доцільним та вірним.

ВИСНОВКИ
Таким чином, державне регулювання системи опо�

даткування доходів населення потребує ретельного вив�
чення та удосконалення як з наукової, так і з практич�
ної точки зору. Податкова політика повинна викорис�
товуватися як інструмент регулювання відтворювально�
го процесу та соціального добробуту населення. Дер�
жава визначає, яку частку валового внутрішнього про�
дукту за допомогою податків вилучити до бюджету та
як ця частка має розподілятися між окремими платни�
ками податків, між окремими територіями, між соціаль�
ними верствами населення. За допомогою регулювання
системи оподаткування держава може регулювати со�
ціально�економічні процеси, такі як: обсяг виробництва,
зайнятість, інвестиції, розвиток науки і техніки, струк�
турні зміни, ціни, зовнішньоекономічні зв'язки, рівень
життя населення, рівень споживання певних товарів.

Проте, в історії державного регулювання оподат�
кування доходів населення найбільш яскраво проявляв�
ся зв'язок політики та ідеології з оподаткуванням. Зміни
політичного курсу в країні, як правило, викликали
істотні зміни в системі оподаткування фізичних осіб.
Головною ж метою державного регулювання оподат�
кування доходів населення повинна бути стимулююча
спрямованість на розвиток суспільства в цілому і на
підвищення добробуту громадян.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ринок праці є складною частиною економічної сис�

теми країни, який дзеркально відображає більшість пол�
ітичних і соціально�економічних процесів, що відбува�
ються в державі, та фокусує в собі найгостріші пробле�
ми: високий рівень безробіття, посилення структурних
диспропорцій зайнятості, тінізацію ринку праці, некон�
трольований відтік робочої сили за кордон, погіршення
якості робочої сили і мотивації праці, падіння рівня до�
ходів населення тощо.

Зазначені проблеми стають істотним фактором по�
глиблення кризових явищ та стримують структурні
зміни, лише їх вирішення створює передумови для со�
ціального і економічного зростання [1].

Сучасні проблеми вітчизняного ринку праці, зокре�
ма зниження рівня доходів населення та соціальної за�
хищеності працівників, невиконання (або звуження)
обов'язків роботодавців перед працівниками, зростан�
ня рівня офіційного та прихованого безробіття, які за�
гострені нестабільним розвитком економіки України та
світової економіки за останні роки, потребують нових
підходів до регулювання відносин у сфері зайнятості.
Очевидно, що вирішення зазначених проблем неможли�
ве без забезпечення відповідальної поведінки суб'єктів
ринку праці. Залучення значного потенціалу бізнесу
через механізми корпоративної соціальної відповідаль�
ності сприятиме створенню стабільної зайнятості, ско�
роченню бідності, раціональному використанню енергії
та захисту навколишнього середовища, посиленню на�
ціональної конкурентоспроможності, ефективному уп�
равлінню та боротьбі з корупцією.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У зарубіжній науковій літературі питанням дослі�

дження соціальної відповідальності приділялася значна
увага. Різноманіття підходів до розуміння категорії та
розвитку концепції корпоративної соціальної відпові�
дальності знайшло своє відображення у працях Г. Бо�
уена, П. Друкера, К. Девіса, Ф. Котлера, А. Керролла,
Н.Лі, Р. Маккіона, М. Фрідмана, Е. Фрімена, М. Штойє�
ра та інших. Проблеми, пов'язані з теоретичними і прак�
тичними аспектами соціальної відповідальності бізне�
су, знайшли широке відображення в роботах сучасних
російських авторів: М. Здравомислова, М. Корсакова,
С. Літовченко, Л. Москвіна, В. Сперанського, С. Турки�
на, Б. Столповського, Е. Шиманської та ін. Значну ува�
гу питанню формування теоретико�методичних аспектів
соціальної відповідальності бізнес�середовища в Україні
приділено в працях вітчизняних науковців: І. Акимової,
О. Акіліної, О. Балакірєвої, Д. Баюри, І. Булєєва,
О. Грішнової, А. Колота, А. Лопатинської, М. Мураш�
ко, Е. Осикіної.
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У статті розглядаються питання поширення соціальної відповідальності бізнес?структур як засобу

зменшення тіньового ринку праці в Україні

In the article the issues of raising social responsibility of business as the method to decrease shadow labour

market in Ukraine.

Разом з цим, потребують більш глибокого дослі�
дження такі питання соціальної відповідальності су�
б'єктів на ринку праці, як формулювання механізмів за�
безпечення їх соціальної відповідальності, які сприяли
б підвищенню ефективності реалізації активної політи�
ки зайнятості; визначення концептуальних основ фор�
мування системи соціальної відповідальності в сфері
зайнятості, що і зумовлює актуальність даної теми.

Мета статті полягає у визначені заходів поширення
соціальної відповідальності бізнес�структур як засобу
впливу на тіньовий ринок праці з метою його зменшен�
ня.

Соціальна відповідальність — це фундамент соціаль�
ної держави та суспільства як системи соціальних інсти�
тутів, які визнають свою відповідальність за задоволен�
ня основних потреб громадян та докладають для цього
відповідні практичні зусилля. Методологічною основою
впровадження соціальної відповідальності в практику
взаємовідносин бізнесу, держави та громадськості є
Глобальний Договір, прийнятий ООН у 1999 році як
добровільна ініціатива у чотирьох основних сферах:
права людини, трудові відносини, навколишнє середо�
вище та боротьба з корупцією.

Економічні кризи на різних світових ринках, еко�
логічні катастрофи, соціальні зворушення останніх
років породили кризу довіри до основної парадигми
бізнесу — отримання прибутку, та довели, що світове
товариство повинно змінити внутрішню сутність про�
дуктивної діяльності людства, перше за все в сфері еко�
номіки.

Для усіх секторів сучасної економічної системи на
даний час важливо сформулювати ідеологію цивілізо�
ваного бізнесу, тому що суспільна стабільність в демо�
кратичній державі тримається саме на створеної системі
взаємної відповідальності бізнес�структур, органів вла�
ди та інституцій громадянського суспільства [2].

Для сучасного західного бізнесу невід'ємною части�
ною іміджу корпорації є забезпечення правил корпо�
ративної етики на основі філософії соціальної відпові�
дальності. Думка, що фінансове благополуччя та етичні
норми несумісні, спростовується реальною практикою,
яка доводить, що "добра етика означає добрий бізнес".
В іншому випадку негативна реакція з боку споживачів,
партнерів, мешканців "communiti", безумовно, приведе
до втрати репутації і, нарешті, до значного зниження
прибутковості компанії. Саме тому проблема соціаль�
ної відповідальності та професійної етики в світовому
бізнес�товаристві постала на перший план.

В Україні посилюється тенденція інтеграції до євро�
пейських та світових ринків. Але відсутність збігання
стандартів побудови та ведення бізнесу, комплексного
вивчення та втілення практики соціально відповідаль�
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ного бізнесу заважає входженню українського бізнесу
у міжнародне ділове товариство [3].

Від самого початку перехідного періоду Україна у
числі інших країн світу зіткнулася з проблемою тіньо�
вої економіки — не контрольованого суспільством ви�
робництва, розподілу, обміну й споживання товарно�
матеріальних цінностей і послуг, тобто приховуваних від
органів державного управління й громадськості соціаль�
но�економічних відносин між окремими громадянами та
соціальними групами

Як доводить досвід багатьох країн, тіньова еконо�
міка існує у всьому світі. Проте у різних країнах вона
проявляється у різних масштабах та формах, а отже,
чинить й різний вплив на всі соціально�економічні та
політичні процеси, які відбуваються в тій чи іншій дер�
жаві. Загалом у світовій економічній практиці прийня�
то вважати, що масштаби тіньової економіки у розмі�
рах 5—10% ВВП не мають істотного впливу на соціаль�
но�економічні процеси у суспільстві, не викликають сут�
тєвих порушень в економіці і вважаються припустими�
ми. Нормативна межа тіньового сектора економіки у
будь�який державі може складати від 12 до 15%.

При розмірах тіньового сектора в 30—50% ВВП на�
стає критична маса, перевищення якої свідчить про фун�
кціонування у країні відтворювальної системи тіньових
економічних відносин. Розширення тіньової економіки
до зазначених розмірів призводить також до розбалан�
сованості окремих сфер економіки, поглиблення неке�
рованості та криміналізації суспільства [4].

За розрахунками Мінекономіки Україні, обсяг
тіньової економіки останні п'ять років перебував у діа�
пазоні від 28 до 39% ВВП. За оцінками Національного
інституту стратегічних досліджень, рівень тіньової еко�
номіки у 2010 році в Україні був на рівні 52,8% [5].

Основою тіньової економіки виступає тіньовий ри�
нок праці. Він є своєрідним джерелом, що постачає
тіньовій економіці певні ресурси. Тому ці два поняття
тісно взаємопов'язані.

У тексті документа "Стратегія партнерства Світо�
вого банку з Україною на період 2012—2016 років" заз�
начається, що згідно з національною статистикою, в
2010 році 4,7 млн осіб у віці від 15 до 70 років працювали
в неформальному секторі, що відповідає майже 23% за�
гальної зайнятості.

Основною причиною виникнення тіньового ринку
праці є наявність можливостей для певної частини
суб'єктів економічної діяльності не дотримуватися існу�
ючого законодавства.

До факторів, які сприяють розвитку даного проце�
су, необхідно віднести низькій рівень заробітної плати,
перше за все, у державному секторі економіки, а також
заборгованість по заробітної платі, яка на 1 лютого 2012
року склала 1,038 млрд грн., у тому числі з держбюдже�
ту — 2,616 млн грн., а за рахунок місцевих бюджетів —
0,214 млн грн. [6].

За даними Інституту соціології НАНУ, незадово�
леність оплатою праці та оцінкою її як несправедливої
у 2009 році висловило майже 80% респондентів різних
галузей економіки. На сьогодні доля витрат на оплату
праці в структурі собівартості виробництва продукції в
Україні складає порядку 9%, в той же час у країнах За�
хідної Європи — 45%, а у США — до 75%. Не всіх гро�
мадян України влаштовують розміри їхніх зарплат, тому
відбувається, так би мовити, "відплив" частини трудо�
вих ресурсів у тінь задля отримання більших доходів.

Досвід країн Центральної і Східної Європи дово�
дить, що реальні зрушення в економіці цих країн поча�
лися лише після зростання середньої заробітної плати
до рівня, еквівалентного 300 доларів і вище, — тільки
після цього вона стала стимулюючим фактором розвит�
ку виробництва на внутрішньому ринку та відтворення
робочої сили. Безумовно, зростання заробітної плати
повинно забезпечуватися випереджувальним підвищен�
ням продуктивності виробництва за рахунок поєднан�

ня нагромадження капіталу, досягнень науково�техні�
чного прогресу та вищої якості робочої сили. [7].

Провокує перехід великої частини економіки у
"тінь" надмірний податковий тягар, складна система
оподаткування, нестабільність податкового законодав�
ства, податковий тиск і нерівномірність податкового
навантаження на суб'єктів господарювання та високе
податкове навантаження на особисті доходи громадян.
Разом з єдиною ставкою на доходи фізичних осіб за�
гальне навантаження на фонд заробітної плати стано�
вить 50,5% [8].

 На тінізацію ринку праці впливає низька якість дер�
жавних послуг, передусім тих, що стосуються життєза�
безпечення громадян і надаються медичними установа�
ми, закладами освіти та комунальними службами. Роз�
ширення мережі платних послуг не призводить до пол�
іпшення їхньої якості, в результаті формується тіньо�
вий сектор — утворення макроекономічного рівня дер�
жавного типу, в якому внаслідок корупції державні по�
слуги та суспільні блага розподіляються за ринковими
принципами.

Надмірне регулювання підприємницької діяльності
супроводжується поширенням адміністративної ко�
рупції, яка відбивається у вигляді здирництва при наро�
щуванні неправомірної кількості перевірок і підвищен�
ням розмірів податків і штрафів. У результаті знижуєть�
ся відчуття "соціальної солідарності", що спонукає лю�
дей добровільно і вчасно платити податки, а система
податків і штрафів втрачає ефективність як інструмент
державної політики. За умови низького рівня довіри до
влади будь�які обіцянки уряду проводити ефективні
реформи в обмін на сплату громадянами податків вик�
ликають раз у раз спротив з боку громадян [9].

Однією з причин, які справляють істотний негатив�
ний вплив на формування ринку праці кваліфікованої
робочої сили, є відсутність пріоритетності праці серед
соціальних цінностей значної частки працездатного на�
селення, переважно молодого віку. В умовах низької
ціни робочої сили та слабкої залежності оплати праці
від її результатів, коли немає прямої залежності між
кваліфікацією праці та її оплатою, соціальна цінність
праці є невисокою, мотивація до розвитку трудового
потенціалу знижується. В той же час достатньо часто
кваліфіковані спеціалісти погоджуються на низьку за�
робітну плату через певні причини, такі як складність у
працевлаштуванні на роботу за спеціальністю, брак дос�
віду роботи в певних сферах діяльності тощо [10].

Тіньова зайнятість (використання праці найманих
працівників без укладання трудової угоди) та тіньова
заробітна плата (так звана "зарплата у конвертах") —
явища, що міцно увійшли в наше життя та набули вели�
ких масштабів. Це не лише серйозна економічна, але й
соціальна проблема України. Для зменшення тіньового
ринку праці необхідне вжиття з боку держави таких
політичних рішень, точкою прикладання яких стане про�
грама реструктуризації економіки, антимонопольні та
антикорупційні заходи, якісні правові гарантії власності,
податкова реформа та реформа судової системи.

Разом з цим, державою мають бути створені спри�
ятливі умови для того, щоб бізнес мав змогу розвивати�
ся та виконувати свої зобов'язання перед суспільством,
у тому числі на ринку праці, через сприятливий інвести�
ційний клімат та адекватну податкову систему. Одним з
важливих напрямів такої діяльності повинно стати сти�
мулювання розвитку корпоративної соціальної відпо�
відальності бізнес�структур.

До сфери відповідальності на ринку праці відносять�
ся коло проблем взаємовідносин працівників, робото�
давців, влади. Кожен з учасників соціальних відносин
(працівники, роботодавці, влада) мають власні інтере�
си, що тісно переплітаються, і тому повинні робити свій
внесок у розвиток корпоративної відповідальності, яка
вже перестає бути виключно корпоративною справою.
Ці три суб'єкти економічно зацікавлені один в одному, і
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відповідно кожен до повної міри має взяти тягар соц�
іальної відповідальності.

Як вказує Ф. Котлер, ефективність класичної моделі
корпоративної соціальної відповідальності зумовлена
відкритістю того суспільства, в якому вона застосо�
вується [11].

Активна соціальна позиція підприємців має поляга�
ти в гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійно�
му діалозі з суспільством, участі у вирішенні найгострі�
ших соціальних проблем, перш за все на ринку праці.

Для бізнес�структур, які бажають бути на рівних пред�
ставлені на світових, і в першу чергу європейських рин�
ках, та будують свою організаційну культуру на основі
корпоративної соціальної відповідальності, дуже важли�
ва наявність реального ринку праці, його максимальна де�
тінізація, тобто можливість оперативного та економічно�
го ефективного перерозподілу робочої сили. Дійсно, якщо
роботодавець зацікавлений у кваліфікованих працівниках,
які здатні виробляти якісну та конкурентоздатну продук�
цію, то він повинен забезпечувати свою привабливість для
них умовами та справедливою оплатою праці, а також соц�
іальним пакетом. У свою чергу , якщо працівники мають
реальну можливість вибору, то вони віддадуть перевагу
соціально відповідальному роботодавцю.

Одним з важливих принципів, що повинні забезпе�
чити існування та розвиток системи соціальної відпові�
дальності у сфері зайнятості і на ринку праці, повинно
стати соціальне партнерство.

З урахуванням вимог і особливостей взаємодії
суб'єктів ринку праці до основних аспектів формування
та розвитку соціальної відповідальності у сфері зайнятості
можна віднести: соціальні орієнтири в поведінці і діяль�
ності суб'єктів сфери зайнятості, а також зацікавлених
сторін зовнішнього середовища, перше за все місцевих
громад та органів місцевого самоврядування, права люди�
ни, корпоративне управління та розвиток суспільства.

Під час парламентських слухань "Соціальна відпо�
відальність бізнесу: українські реалії та перспективи" в
січні 2012 року було визначено, що корпоративна соц�
іальна відповідальність поширюється у бізнес�середо�
вищі України за власним сценарієм навіть в умовах кри�
зи. Українська мережа Глобального договору завдяки
такій потужній організації, як ООН, охоплювала на по�
чаток 2012 року понад 140 організацій [12].

Відкритість та прозорість соціально відповідальних
компаній України оцінюється у вигляді рейтингу, який
проводиться журналом "ГVардія" видавничого холдингу
"Контракти". Рейтинг складався на основі аналізу ан�
кет компаній за визначеною методикою, надісланих на
адресу редакції журналу, а також публічних соціальних
звітів та незалежних оцінок експертів — членів експер�
тної ради. У 2012 році участь у рейтингу взяла участь 41
компанія, що на 8% більше, ніж у 2011 році. Це свідчить
про поширення впровадження у практику бізнесу прин�
ципів корпоративної соціальної відповідальності [13].

Для соціально відповідальних підприємств бути со�
ціально відповідальним роботодавцем значить:

— створювати співробітникам гідні умови праці та
забезпечувати гідний рівень заробітної плати:

— впроваджувати сучасні методи організації праці
та розвивати корпоративну культуру, дотримуватися
високих стандартів безпеки праці; надавати співробіт�
никам рівні можливості, справедливо оцінювати внесок
кожного в успішність бізнесу;

— інвестувати в людські ресурси, навчати співробі�
тників і надавати їм можливості розвитку, щоб кожен
міг повністю реалізувати свій потенціал [14].

У відносинах з державою та громадськістю соціаль�
но відповідальна бізнес�структура як "корпоративний
громадяни" повинна, безумовно, дотримуватися наступ�
них принципів:

— виконання всіх юридичних зобов'язань перед дер�
жавою, у тому числі в сфері ринку праці та зайнятості;

— вчасна та прозора сплата податків та наповнення

державного бюджету;
— чесна співпраця з усіма зацікавленими сторона�

ми (споживачами продукції, клієнтами, бізнес�партне�
рами, акціонерами, інвесторами, персоналом компанії,
державним та місцевими органами влади і управління,
місцевими громадами тощо);

— дотримання сучасних стандартів корпоративно�
го управління та відкритості.

Важливим заходом впливу соціально відповідальних
бізнес структур на місцеві ринки праці є їх участь на
принципах партнерства з усіма зацікавленим сторона�
ми та місцевими органами влади у місцевих соціальних
програмах, направлених на поліпшення життя громад
та покращення екологічного стану і раціонального ви�
користання природних ресурсів регіонів, в яких функ�
ціонують їх підприємства.

З метою зменшення рівня детінізації економіки та
ринку праці соціально відповідальне бізнес�середови�
ще може і повинно ініціювати та лобіювати розробку та
впровадження державних нормативних актів, направле�
них на зменшення податкового і адміністративного тис�
ку на бізнес з боку держави та розвитку в суспільстві
атмосфери всебічної соціальної відповідальності.

Соціальна відповідальність повинна бути є не�
від'ємною складовою самосвідомості суспільства, а кор�
поративна соціальна відповідальність — активною гро�
мадською позицією керівництва бізнес�корпорацій.
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ВСТУП
Форми й методи управління фінансами визначають�

ся економічними й соціальними відносинами, що скла�
лися в країні. Так, зі зміною політичного ладу, системи
управління державними фінансами змінюється й ме�
ханізм планування на підприємстві, який повинен вра�
ховувати умови функціонування підприємства в конку�
рентному середовищі, вплив розвитку національної
фінансової системи й інші немалозначимі зовнішні фак�
тори. Однак у практиці більшості українських під�
приємств процес фінансового планування є неефектив�
ним у зв'язку з його непогодженістю також із внутріш�
німи факторами, такими як обмеженість інформаційно�
го забезпечення, несвоєчасність надходження інфор�
мації, стратегічні прорахунки, некомпетентність керів�
ництва й працівників планових служб. Така ситуація
викликає зниження ефективності не тільки безпосеред�
ньо фінансового планування, але й всієї системи фінан�
сового менеджменту підприємства. Тому сьогодні ак�
туальним є завдання розробки такої підсистеми плану�
вання в системі фінансового управління, що забезпечу�
вала б гнучкість, здатність вчасно адаптуватися до умов
зовнішнього й внутрішнього середовища, що змінюють�
ся, створюючи базу для стійкого розвитку підприємства
й максимізації його прибутковості.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Проблеми побудови ефективного планування на

підприємстві розглядаються в роботах вітчизняних і за�
кордонних учених: І. Бланка, Ю. Бригхема, Дж. Ван Хор�
на, О. Терещенко й інших [1; 2; 3; 4]. Їх праці дають уяв�
лення про роль планування в діяльності підприємства,
про сучасні методи й інструменти планування. Однак
відкритим залишається питання про організацію фінан�
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сового планування в системі фінансового менеджменту
підприємства, про його взаємозв'язок з підсистемами й
функціями фінансового управління.

Метою роботи є розробка методичного й організа�
ційного забезпечення підсистеми планування в системі
фінансового менеджменту підприємства.

РЕЗУЛЬТАТИ
Ринковій економіці властиві невизначеність і ризик,

які припускають постійний перегляд фінансових планів
підприємства, забезпечення гнучкості й своєчасності ре�
агування на умови функціонування підприємства, що
змінюються. На підприємстві повинні бути розроблені
альтернативні плани на випадок можливих непередба�
чених змін, при цьому час, витрачений на їх втілення,
повинен бути мінімальним, тобто реакція керівництва й
фінансових менеджерів повинна бути своєчасною. У
роботі Несторишен І.В. [5] проаналізовані відмінності
директивного й ринкового планування, властиві сучас�
ним підприємствам (табл. 1).

Автором зазначається, що "визначальним моментом
планування в умовах конкурентної боротьби є потреби
ринку" [5], тому на підприємствах повинні бути значно
змінені підходи до планування.

Можно погодитися з твердженням, що "під фінан�
совим планом розуміється інформаційна модель, що по�
єднує елементи систем побудови стратегічних, поточ�
них і оперативних планів підприємства, взаємопов'язані
в часі і просторі, що визначають у фінансовому вира�
женні результати майбутніх дій щодо формування і ви�
користання фінансових ресурсів підприємства" [6].

В роботі Дзюбенко О.Г. ефективне планування виз�
начається "… як процес узгодження цілей та засобів,
спрямованих на їх досягнення, у межах планових задач
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згідно критерію максимуму
ефективності діяльності
підприємства... ефективне
планування можливе тільки
в ціннісно�орієнтованих си�
стемах, тобто в таких, які
спрямовані на максимізацію
якості самого процесу пла�
нування, на відміну від ціле�
орієнтованих систем, спря�
мованих на досягнення на�
перед заданої цілі" [7].

Виходячи з вищевикла�
деного, можна визначити
наступні завдання фінансо�
вого планування:

1) визначення потреби у
фінансових ресурсах;

2) визначення джерел
формування фінансових ре�
сурсів на підприємстві;

3) планування ефектив�
них напрямів використання
фінансових ресурсів;

4) виявлення резервів
збільшення доходів і зни�
ження витрат підприємства.

Принципами фінансо�
вого планування повинні
бути:

1) своєчасність скла�
дання планів;

2) вірогідність;
3) збалансованість пла�

нових показників (джерел
формування фінансових ре�
сурсів і напрямів їх викори�
стання);

4) альтернативність;
5) адаптивність до мін�

ливих умов;
6) ефективність форму�

вання й використання фінансових ресурсів.
У процесі фінансового планування доцільно визна�

чити три рівні — стратегічне планування, тактичне й опе�
ративне планування. Відповідно до позначених рівнів, а
також з огляду на роль функцій і підсистем фінансово�
го менеджменту в плануванні, можна запропонувати
наступну схему етапів процесу планування (рис. 1).

Насамперед, повинні бути визначені завдання пла�
нування, виходячи з функцій фінансового менеджмен�
ту по управлінню інвестиціями, інноваціями, капіталом,
активами, грошовими потоками, прибутком. Після по�
становки завдань аналізується фінансово�економічний
стан підприємства. Отримані в результаті аналізу дані
порівняються з оцінкою маркетингової ситуації, роб�
ляться висновки щодо доцільності збільшення або змен�
шення фінансових ресурсів, про можливі джерела за�
лучення засобів і напрямах їх використання, оцінюєть�
ся комерційний ризик. Відповідно, за участю підсистем
економічної діагностики фінансового стану підприєм�
ства, ризику й маркетингу відбувається розробка стра�
тегічного плану підприємства. При розробці фінансо�
вої стратегії, що визначає основні напрями діяльності
підприємства на плановий період, доцільно використо�
вувати такий вид управлінської діяльності, як фінансо�
вий інжиніринг. "Фінансовий інжиніринг є процесом
проектування, розробки і реалізації фінансових стра�
тегій, що грунтується на певних методологічних підхо�
дах і включає застосування фінансових інструментів та
технологій, що дозволяють управляти ризиками, фор�
мувати і нарощувати стратегічний потенціал, сприяють
підвищенню вартості компаній і ефективності усіх
бізнес�процесів" [8].

На основі розробленого стратегічного плану відбу�
вається визначення тактичного плану — розраховують�

ся окремі показники фінансового плану з використан�
ням різних економіко�математичних методів. Обсяг не�
обхідних підприємству фінансових ресурсів визначаєть�
ся інвестиційною й  інноваційною політикою підприєм�
ства, напрямами оптимізації структури капіталу й уп�
равління активами, тобто функції управління у фінан�
совому менеджменті, як ми вже відзначали вище, став�
лять завдання перед підсистемою планування, яка, у
свою чергу, повинна виробити певні оперативні плани
по досягненню поставлених цілей. На величину сфор�
мованих фінансових ресурсів впливає зміна вартості ак�
тивів, виражена в необхідності придбання нового облад�
нання, застосування більш якісних або коштовних ма�
теріалів, технологій, збільшення обсягів виробництва й
реалізації продукції, що, у свою чергу, вимагає залучен�
ня додаткового власного або позикового капіталу, тоб�
то відбувається визначення ефективних джерел форму�
вання ресурсів. Використання фінансових ресурсів
відбивається в прирості активів, погашенні зобов'язань
або покритті зменшення власного капіталу. З метою об�
грунтування джерел формування й використання фінан�
сових ресурсів підприємства розробляється фінансова
політика. У роботі Білоусової О.С. відзначається, що
"фінансова політика підприємства … впливає на поря�
док розрахунку та склад показників плану через визна�
чення на плановий період процедур управління актива�
ми, зобов'язаннями, власним капіталом і встановлення
методів їх оцінки, інших методів, норм та індикаторів"
[9]. Фінансову політику підприємства визначено як су�
купність принципів, методів і процедур управління
фінансовими ресурсами, їх формуванням та розподілом
для реалізації фінансової стратегії."У складі тактично�
го плану повинно бути розроблено кілька варіантів аль�
тернативних рішень для досягнення поставлених стра�

Таблиця 1. Відмінності концепції директивного й ринкового планування [5]

Ознака Характеристика концепції планування 
директивного ринкового 

Призначення плану Ціль Інструмент
Форма власності 
підприємств Державні Державні, приватні, колективні 

Роль підприємства  
в процесі 
планування 

Конкретизація завдань 
державного плану 

Розробка плану на основі  
даних аналізу зовнішнього та внутрішнього 
середовища 

Середовище Стабільне Динамічне 
Принципи 
визначення 
планових показників 

Екстраполяційні Інтерполяційні 

Принципи 
планування 

Директивність, відображення  
в планах єдності загальнодержавних, 
колективних та особистих інтересів, 
партійність планів

Гнучкість, маневреність, адаптивність, 
альтернативність, еластичність 

Суб’єкт планування 
Наявність великої кількості планових 
органів: держплан, галузеві міністерства, 
відомства 

Підприємство 

Критерії  
якості планів 

Виконання планового показника (рівень 
продуктивності праці, фондовіддача та ін.) 

Гнучкість, маневреність, забезпечення 
високого рівня адаптації до змін 

Інформаційна база Науково-технічні, економічні і соціальні 
прогнози держплану 

Дані маркетингу та  
економічного аналізу 

Умови планування 
Відсутність поля для маневреності дій 
підприємств і негнучкість системи 
планування

Багатоваріантність планування,  
пошук оптимального варіанта 

Процедура 
планування 

Значні затрати сил, часу і засобів на 
розробку, узгодження, затвердження, 
уточнення і підтримку стабільності  
планових показників

Передбачає постійне коригування планів 
відповідно до нових умов функціонування 

Етапи процесу 
планування 

Розробка плану на підприємстві тісно 
пов’язана з плануванням галузі і всього 
народного господарства 

Визначення мети планування, аналіз 
зовнішнього та внутрішнього середовища, 
пошук альтернатив, оцінка, прийняття 
планового рішення 

Функції планування 

Визначає взаємовідносини підприємства з 
державою і регламентує процеси 
раціональної організації виробництва  
в середині підприємства 

Реагування на мінливі та динамічні умови 
зовнішнього середовища,  
які повинні забезпечити підприємству 
можливість адаптуватись до 
постійних змін внутрішнього і зовнішнього 
середовища 
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тегічних цілей, потім визначається їх оцінка й прий�
мається найбільш прийнятне в даних умовах господа�
рювання управлінське рішення.

На підставі тактичного плану даються конкретні ре�
комендації з управління активами, капіталом, грошови�
ми потоками, прибутком, інвестиціями й інноваціями,
тобто відбувається процес оперативного планування на
підприємстві.

Необхідно відзначити, що на всіх етапах плануван�
ня повинен здійснюватися контроль за якістю складан�
ня планів і їх реалізацією, тобто підсистема контролінгу
повинна здійснювати свої функції на всіх етапах плану�
вання. Основним напрямом контролінгу є контроль за
виконанням плану, що здійснюється порівнянням
звітних показників із запланованими. При цьому пла�
нові показники майбутнього періоду повинні бути зас�
новані на результатах виконання поточного плану й з
урахуванням змін, що відбулися у фінансовому стані
підприємства, маркетингової ситуації, ступеня ризику,
тобто повинні використовуватися методи гнучкого пла�
нування. "Гнучке планування визначається, насамперед,
як процес розробки планів підприємства, який дозво�
ляє оперативно враховувати зміни ринкової кон'юнк�
тури та коригувати планові показники відповідно до
нових умов діяльності підприємства та існуючих

зовнішніх і внутрішніх обмежень.…
ефективне функціонування підпри�
ємств потребує використання концеп�
туальних положень гнучкого плану�
вання, які повинні забезпечити мож�
ливість виявлення факторів, що при�
зводять до зміни умов виконання пла�
ну, та їх впливу, пристосовування
підприємства до цих змін, а також
можливість врахування сучасних по�
треб ринку та опрацьовування нових
перспектив. Гнучкому плануванню
властивий багатоваріантний ситуацій�
ний характер, що дає можливість по�
передньої підготовки відповідних дій
на можливі зміни умов як в зовнішнь�
ому, так і у внутрішньому середовищі
підприємства" [5].

ВИСНОВКИ
Таким чином, основним напрямом

підвищення якості планування в сис�
темі фінансового менеджменту є
впровадження позначених шляхів ме�
тодичного й організаційного забезпе�
чення підсистеми. Це має сприяти
підвищенню прибутковості підприєм�
ства і його конкурентоспроможності.
Особливістю представленої підсисте�
ми планування в системі фінансового
менеджменту є її гнучкий характер на
основі регулярного проведення конт�
ролінгу на всіх етапах планування, що
дає можливість своєчасного коректу�
вання планів всіх рівнів. Іншою особ�
ливістю є наявність зворотного зв'яз�
ку між функціями управління актива�
ми, пасивами, грошовими потоками,
прибутком, інвестиціями та інноваці�
ями й підсистемою планування, що
дозволяє найбільше точно й чітко на
основі сформованих завдань забезпе�
чити розробку управлінських рішень
з їх досягнення.
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Рис. 1. Етапи підсистеми планування в системі фінансового менеджменту
підприємства
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ВСТУП
Історія вивчення цієї проблеми бере свій початок за

часів американського інженера Ф. Тейлора [1]. Потім цією
проблематикою займалися У.Е. Шухарт [2], У.Е. Демінг [3],
Дж. Джуран [4], А.В. Фейгенбаум [5; 6], І.А. Маркіна [7],
О.О. Шубін [8], В.В. Апопій [9].

Упровадження системи управління якістю повинне
бути стратегічним рішенням найвищого керівництва тор�
говельної організації. Воно є однією з актуальних проблем
в сучасних ринкових умовах, тому що сприяє конкурен�
тоспроможності підприємства, що, в свою чергу, зумов�
лює підвищення прибутковості, яка, як правило, найбіль�
шою мірою цікавить власників. На розроблення і впровад�
ження системи управління якістю впливають зміна потреб,
конкретні цілі, продукція, а також розмір та структура
організації. Метою торговельної організації є:

— результативне та ефективне встановлення і задово�
лення потреб та очікувань своїх клієнтів та інших зацікав�
лених сторін (працівників організації, постачальників,
власників, суспільства) для досягнення конкурентної пе�
реваги;

— досягнення, підтримування та поліпшення загаль�
них показників діяльності організації та її потенціалу;

— застосування принципів управління якістю не лише
забезпечує безпосередні переваги, але також робить важ�
ливий внесок в управління витратами та ризиками. Враху�
вання керівництвом переваг, витрат та ризику є важливи�
ми для організації, її замовників та інших зацікавлених
сторін. Оцінка загальних показників діяльності організації
може впливати на:

— прихильність замовників;
— стабільність ділової активності та відгуки про орган�

ізацію;
— результати господарської діяльності, такі як дохо�

ди та ринкова частка;
— гнучкість та швидкість реагування на зміни ринко�

вої ситуації;
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— витрати та тривалість циклу завдяки результатив�
ному та ефективному використанню ресурсів;

— встановлення послідовності процесів, завдяки яким
краще можна досягти бажаних результатів;

— конкурентну перевагу завдяки поліпшенню спро�
можностей організації;

— мотивацію працівників та розуміння цілей та зав�
дань організації, а також участь у процесі постійного пол�
іпшення;

— впевненість зацікавлених сторін у результативності
та ефективності організації, доведених фінансовими та соці�
альними вигодами, підтверджених показниками діяльності
організації, життєвим циклом продукції та репутацією;

— здатність створювати цінності як для організації, так
і для її постачальників завдяки оптимізації витрат та ре�
сурсів, а також гнучкості та швидкості спільного реагуван�
ня на зміни ринкової ситуації.

Мета цього дослідження полягає в знаходженні най�
більш дієвої системи управління якістю для підвищення
конкурентоспроможності підприємства. Дослідження ви�
конане шляхом обробки інформаційної бази, що стосуєть�
ся розвитку управління якістю торговельного обслугову�
вання вітчизняних та закордонних підприємств. У процесі
дослідження використовувались формально�логічні мето�
ди: порівняння, індукції, аналогії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для результативного та ефективного функціонуван�

ня організація повинна визначити численні взаємопо�
в'язані види діяльності і управляти ними. Діяльність, у якій
використовують ресурси і якою можна управляти для того,
щоб перетворювати входи на виходи, можна вважати про�
цесом. Часто вихід одного процесу безпосередньо є вхо�
дом наступного.

Під процесним підходом розуміють застосування у ме�
жах організації системи процесів разом з їх визначенням
та взаємодіями, а також управління ними.
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Перевагою процесного підходу є забезпечуваний ним
неперервний контроль зв'язків окремих процесів у межах
системи процесів, а також їхніх сполучень та взаємодій.

Якщо цей підхід застосовують у межах системи управ�
ління якістю, він підкреслює важливість:

— розуміння та виконання вимог;
— необхідності розглядати процеси з погляду створен�

ня додаткових цінностей;
— отримання результатів функціонування процесу та

його ефективності;
— постійного поліпшення процесів на основі об'єк�

тивних вимірювань.
Моніторинг задоволеності зацікавлених сторін вима�

гає оцінювання інформації, пов'язаної зі сприйняттям за�
цікавленими сторонами того, як виконала організація їхні
вимоги.

Існує цілий ряд методик оцінки конкурентоспромож�
ності з урахуванням як цінових, так і нецінових факторів.
Особливу роль при аналізі конкурентоспроможності екс�
портної продукції відіграє фактор часу. Приймається до
уваги так звана теорія "життєвого циклу" товару.

У практиці проведення оцінки конкурентоспромож�
ності в основному аналізуються технічні параметри (на�
приклад показники потужності, вантажопідйомність,
надійність і тип), менше уваги приділяється економічним
показникам, таким як ціна, витрати виробництва, вартість
споживання, ефективність експорту, тощо. За однією з
існуючих методик рівень конкурентоспроможності това�
ру визначається як співвідношення продажної ціни екс�
портного товару до "еталонної ціни", або середньозваже�
ної ціни аналогічного товару, який користується найбіль�
шим попитом на даному ринку.

У практиці закордонних фахівців існують спеціальні
індикатори та методи визначення цінової конкуренто�
спроможності за даний період. Визначення цінової кон�
курентоспроможності на внутрішньому національному
ринку, як правило, проводиться шляхом порівняння цін
внутрішнього ринку і цін імпортних товарів, або світових
цін. На зарубіжному ринку зіставляють три показники:
витрати виробництва в національній валюті; обмінні кур�
си валют; розміри прибутків (різниця між продажною
ціною на ринку і витратами виробництва).

Виділяють такі групи техніко�економічних показників,
які характеризують складний виріб на ринку споживання:

— властивості виробу на стадії попиту, а саме — еко�
номічна ефективність його використання (наприклад, по�
тужність обчислення, довгостроковість, амортизація, ре�
монтоздатність тощо);

— характеристики виробу з точки зору можливості
його використання в комплексі з машинами та зручності
експлуатування (технічні параметри, площа тощо);

— характеристики виробу на стадії цього збуту
(зовнішній вигляд, вид пакування тощо);

— інші ознаки (наприклад, престижність).
Наведені групи показників поділяють на два основних

види: технічні та економічні. В свою чергу, вони відповід�
но поділяються на параметри ергоекономічні, естетики,
відповідності стандартам та законодавству, а також на па�
раметри, які визначають рівні окремих елементів ціни по�
питу.

Неабияку роль у визначенні конкурентоспроможності
продукції відіграє кон'юнктурна інформація. Велике зна�
чення мають показники темпів зростання продажу, част�
ка ринку та темпи її зростання, обсяги експорту тощо.

Для оцінки конкурентоспроможності фірми викорис�
товують деякі чисельні показники, які свідчать про рівень
стійкості положення фірми, спроможності виготовляти
продукцію, яка користується попитом на ринку й забез�
печує фірмі одержання намічених та стабільних кінцевих
результатів. До ряду таких показників відносяться:

— відношення вартості реалізованої продукції до її
кількості за поточний період. Збільшення співвідношення
обсягів реалізованої продукції;

— відношення прибутку до загальної вартості прода�
жу (profit to sales). Підвищення цього показника свідчить
про підвищення рівня конкурентноспроможності фірми;

— відношення загальної вартості продажу та вартості
нереалізованої продукції (sales to finished goods) свідчить
про спад попиту на продукцію фірми та затоварювання
готової продукції;

— відношення загальної вартості продажу та вартості
матеріальних виробничих запасів (sales to inventories) по�
казує, що сталося: або зниження попиту на готову про�
дукцію, або збільшення запасів сировини. Зменшення цьо�
го показника свідчить про уповільнення обігу запасів;

— відношення обсягу до суми дебіторської заборго�
ваності (sales to receivables) показує, яка частка реа�
лізованої продукції поставлена покупцями на основі ко�
мерційного кредиту.

Фірма, яка має більш низькі витрати виробництва, от�
римує більший прибуток, що дозволяє розширювати об�
сяги виробництва, підвищувати його технічний рівень, еко�
номічну ефективність та якість продукції, а також удос�
коналювати систему збуту. В результаті конкурентоспро�
можність такої фірми та обсяг виробленої продукції підви�
щується, що сприяє збільшенню її частки на ринку за ра�
хунок інших фірм, які не мають таких фінансових та техн�
ічних можливостей.

Важливе значення має аналіз витрат обігу, який обчис�
люється шляхом відношення величини збутових витрат до
розмірів прибутку.

Аналіз витрат обігу дозволяє викрити невиробничі вит�
рати по всій системі товарного руху від продавця до по�
купця.

Таким чином, оцінка конкурентоспроможності фірми
на конкурентному ринку або його сегменті побудована на
ретельному аналізі технологічних, виробничих, фінансо�
вих та збутових можливостей фірми. Вона є останнім ета�
пом маркетингового дослідження та покликана з'ясувати
потенційні можливості фірми і заходи, які фірма повинна
вжити для забезпечення конкурентоспроможності позицій
на конкурентному ринку.

Така оцінка повинна містити наступні показники:
— потреба у капіталовкладеннях фактичних та на пер�

спективу як в цілому, так і по окремим видах продукції і
по конкретних ринках;

— асортимент конкурентоспроможної продукції, її
обсяги та вартість (продуктова диференціація);

— набір ринків або їх сегментів для кожного продук�
ту (ринкова диференціація);

— потреба у засобах на формування попиту та стиму�
лювання збуту;

— перелік заходів та засобів, якими фірма може за�
безпечити собі перевагу на ринку;

— створення заохочуючого уявлення про фірму у по�
купців, виготовлення високоякісної продукції, постійне
оновлення продукції на основі власних розробок та вина�
ходів, забезпечених патентним захистом, добропорядне та
чесне виконання зобов'язань за угодами по відношенню
терміну постачання товарів та послуг.

Результати досліджень беруться за основу при роз�
робці стратегії фірми, її технічної, асортиментної та збу�
тової політики.

Проведення економічного дослідження та використан�
ня великого набору показників неможливе без викорис�
тання комп'ютерної техніки.

У сучасних умовах виникає необхідність у зміні орієн�
тації і критеріїв оцінки розроблювальної і продукції, що
випускається.

Під конкурентоздатністю товару розуміється су�
купність його якісних і вартісних характеристик, що за�
безпечує задоволення конкретної потреби покупця і вигі�
дно для покупця відрізняє від аналогічних товарів�конку�
рентів.

Конкурентоздатність визначається сукупністю влас�
тивостей продукції, що входять до складу її якості і є важ�
ливими для споживача, що визначають витрати спожива�
ча по придбанню, споживанню й утилізації продукції. Оц�
інка конкурентоздатності починається з визначення мети
дослідження:

— якщо необхідно визначити становище даного това�
ру в ряді аналогічних, то досить провести їх пряме по�
рівняння за найважливішими параметрами;

— якщо метою дослідження є оцінка перспектив збу�
ту товару на конкретному ринку, то в аналізі повинна ви�
користовуватися інформація, що включає відомості про
вироби, що вийдуть на ринок у перспективі, а також відо�
мості про зміну діючих у країні стандартів і законодавства,
динаміки споживчого попиту.

Незалежно від цілей дослідження, основою оцінки
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конкурентоздатності є вивчення ринкових умов, що повин�
не проводитися постійно, як до початку розробки нової
продукції, так і в ході її реалізації. Задача стоїть у виді�
ленні тієї групи факторів, що впливають на формування
попиту у визначеному секторі ринку:

— розглядаються зміни у вимогах постійних замов�
ників продукції;

— аналізуються напрями розвитку аналогічних розро�
бок;

— розглядаються сфери можливого використання
продукції;

— аналізується коло постійних покупців.
Вищевикладене має на увазі "комплексне досліджен�

ня ринку". Особливе місце у вивченні ринку займає довго�
строкове прогнозування його розвитку. На основі вивчен�
ня ринку і вимог покупців вибирається продукція, за якою
буде проводитися аналіз, чи формулюються вимоги до май�
бутнього виробу, а далі визначається номенклатура пара�
метрів, що беруть участь в оцінці.

При аналізі повинні використовуватися ті ж критерії,
якими оперує споживач, вибираючи товар. По кожній із
груп параметрів проводиться порівняння, що показує, на�
скільки ці параметри близькі до відповідного параметра
потреби.

Аналіз конкурентоздатності починається з оцінки нор�
мативних параметрів. Якщо хоча б один з них не відпові�
дає рівню, що запропонований діючими нормами і стан�
дартами, то подальша оцінка конкурентоздатності про�
дукції недоцільна, незалежно від результату порівняння
по інших параметрах. У той же час перевищення норм,
стандартів і законодавства не може розглядатися як пе�
ревага продукції, оскільки з погляду споживача воно час�
то є марним і споживчої вартості не збільшує. Винятком
можуть бути випадки, коли покупець зацікавлений у дея�
кому перевищенні діючих норм і стандартів у розрахунку
на жорсткість їх у майбутньому.

Далі проводиться підрахунок групових показників, що
у кількісній формі виражають розходження між аналізо�
ваною продукцією і потребою по даній групі параметрів і
дозволяє судити про рівень задоволення потреби по цій
групі. Розраховується інтегральний показник, що викори�
стовується для оцінки конкурентоздатності аналізованої
продукції по всіх розглянутих групах параметрів у ціло�
му.

Результати оцінки конкурентоздатності використову�
ються для вироблення висновку про неї, а також — для
товару — шляхів оптимального підвищення конкурентоз�
датності продукції для вирішення ринкових задач.

Однак, факт високої конкурентоздатності самого то�
вару є лише необхідною умовою реалізації його на ринку
в заданих обсягах. Варто також враховувати форми і ме�
тоди технічного обслуговування, наявність реклами, тор�
гово�політичні відносини між країнами і т.д.

У практиці вважається доцільним працювати не з од�
ним товаром, а мати їх досить широкий параметричний ряд,
що утворить асортиментний набір. Чим ширший парамет�
ричні ряди й асортиментні набори, тим вище імовірність
того, що покупець знайде для себе оптимальний варіант
закупівлі.

Щоб оцінити конкурентоздатність товару, необхідно
вирішити широке коло питань і, насамперед, одержати об�
'єктивну інформацію про ті ринки, де вже реалізується чи
пропонується збувати товар, про його конкурентів. Анал�
ізу ринків приділяється основна увага. Особливо це відно�
ситься до оцінки тих потреб, що передбачуваний товар не
задовольняє, до виявлення негативних і позитивних влас�
тивостей цього товару, що відзначають споживачі. Насам�
кінець, зважується питання, чи відповідає в даний момент
вироблена продукція за технічним рівнем і якістю вимо�
гам кінцевих споживачів, і оцінюється конкурентоз�
датність її в результаті комплексного дослідження ринку.

У вирішенні задач підвищення конкурентоздатності
продукції з кожним роком все більшого значення набуває
проблема вибору і освоєння нових ринків збуту. У зв'язку
з цим на будь�якому підприємстві дуже важливі аналіти�
ко�пошукові зусилля в цій сфері. Нові ринки збуту вирі�
шальним чином можуть змінити конкурентоздатність то�
вару і рентабельність збутової діяльності. Зрозуміло, що,
впроваджуючи товар на новий ринок, можна продовжити
життєвий цикл товару. Сезонні коливання в попиті можуть

сприяти успішній реалізації того самого товару в різних
точках планети. А збільшення обсягу продажів на нових
ринках дозволить знизити витрати виробництва на оди�
ницю продукції, насамперед, за рахунок використання де�
шевої робочої сили, досить низьких рівнів податків і мит�
них податків і ряду інших факторів на нових ринках збу�
ту. У зв'язку з цим дуже важливо для подальшого розвит�
ку конкурентоздатності товару спробувати вийти з ним на
новий ринок збуту.

Сім успішних факторів якості:
1) фокус на споживача;
2) фокус на процес і його результати;
3) управління участю/відповідальністю;
4) безупинне поліпшення;
5) проблеми, що залежать від робітників, повинні скла�

дати не більш 20 %;
6) проведення вимірів;

ВИСНОВКИ
Вигоди полягають у підвищенні задоволеності клієнтів,

якості готової продукції, конкурентоспроможності
підприємств. Як наслідок, зростає рівень довіри до поста�
чальника. Ці позитивні ефекти грунтуються на поліпшен�
нях усередині підприємства, що мають місце при розробці
і впровадженні сучасної системи якості. При поєднанні
сертифікації з професійно організованими і своєчасно ви�
конаними діями із набуття популярності, при адекватній
ціновій політиці росте обгрунтована популярність торго�
вої марки. У цьому ряду знаходиться підвищення ефектив�
ності віддачі від діяльності корпоративних структур по
продажу продукції (торгові доми, мережі дилерів і т.п.).
За рахунок застосування в ході підготовки системи якості
до сертифікації супутніх заходів виконується:

— створення сприятливих умов для висновку і реалі�
зації операцій. Зокрема, поліпшуються дії по відношенню
персоналу "передової лінії" (менеджерів, комірників, бух�
галтерів, вантажників, водіїв тощо) до замовників;

— отримання корисної інформації про задоволеність
замовників і акції конкурентів.

Виражається ефект від підтримки заходів щодо пол�
іпшення іміджу і зміцнення репутації у зростанні таких по�
казників, як: частка ринку, обсяги продажу, позиція у спо�
живчих рейтингах, володіння преміями за якість, знижен�
ня претензій від споживачів щодо культури обслуговуван�
ня, поліпшення інших показників. Розробки у цьому на�
прямі є дуже перспективними, тому що управління якістю
торговельного обслуговування є одним з дієвих інстру�
ментів підвищення прибутковості підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку економіки усі фінансові

установи ведуть досить жорстоку боротьбу за клієнтів і
постійно тяжіють до створення нових продуктів та можли�
вих шляхів їх реалізації. Приймаючи ці умови, банки та стра�
хові компанії утворили спільний бізнес.

Активна інтеграція бан�
ківської та страхової діяль�
ності протягом останніх
трьох десятиріч є одним з
найбільших революційних та
вагомих перетворень у сфері
світового фінансового бізне�
су. Маючи всі передумови
для побудови ефективного,
взаємовигідного партнер�
ства, банки та страхові ком�
панії здатні зробити вагомий
внесок у підвищення со�
ціального добробуту насе�
лення, оскільки участь у за�
гальному русі суспільного
капіталу і мають змогу спри�
яти динамічному зростанню
національної економіки.

Вітчизняний фінансовий
сектор також піддається
цим перетворенням і актив�
но долучається до впровад�
ження спільних банківсько�
страхових продуктів на ри�
нок. Зважаючи на особли�
вості розвитку національної
економіки, можна визначити
індивідуальні переваги та не�
доліки концепції bancas�
surance в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І

ПУБЛІКАЦІЙ
Оскільки обрана тема є

досить актуальною, існує ве�
лика кількість новітніх еко�
номічних досліджень, при�
свячених саме розвитку тех�
нології bancassurance. Серед
авторів таких праць варто
зазначити Залєтов О., Козь�
менко С.,  Ніколенко Н.,
Приказюк Н. тощо.

УДК 338.46:368

Р. В. Пікус,
к. е. н., доцент
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аспірант

ТЕХНОЛОГІЯ ЗБУТУ СТРАХОВИХ ПРОДУКТІВ

ЧЕРЕЗ МЕРЕЖІ БАНКІВ В УКРАЇНІ

У статті розглянуті проблеми та перспективи впровадження продуктів bancassurance у вітчизняний

спектр фінансових послуг. Для дослідження застосований метод SWOT?аналізу. Проаналізовані сучасні

можливості просування страхових продуктів через банківські канали збуту на прикладі вітчизняного

банку.

The article deals with the problems and prospects of bancassurance products in the home range of financial

services. To study the method of SWOT?analysis. Modern possibilities of promotion the insurance products

through bank distribution channels are studied on the example of domestic bank.

Ключові слова: bancassurance, метод SWOT!аналізу, матриця SWOT!аналізу, банківський продукт, стра!
ховий продукт, страховий випадок.

Key words: bancassurance, SWOT!analysis method, the matrix SWOT!analysis, banking products, insurance
products, insured event.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Не дивлячись на велику кількість досліджень з даної

тематики, поза увагою залишився аналіз перспектив та
проблем впровадження таких технологій саме у вітчизня�
ний фінансовий сектор. Також раніше не був розглянутий
стан ринку bancassurance на прикладі вітчизняної банкі�
вської установи.

Таблиця 1.* Матриця SWOT=аналізу для технології bancassurance

*Джерело: складено авторами на основі даних [1].

 МОЖЛИВОСТІ  
1. Отримання додаткового доходу 
від співпраці двох фінансових 
інститутів. 
2. Великі клієнтські бази даних 
банків. 
3. Використання різних форм 
взаємної співпраці банків та 
страхових компаній. 
4. Підвищення рівня довіри до 
страхової компанії після її 
акредитації банком. 

ЗАГРОЗИ 
1. Можлива негативна реакція на 
продукти bancassurance з боку 
споживачів. 
2. Несумлінність страховиків. 
3. Розголошення банківської 
таємниці та /або таємниці 
страхування. 
4. Один з партнерів має велику 
частку ринку. 

СИЛЬНІ СТОРОНИ 
1. Нереалізований потенціал 
страхового ринку України. 
2. Створені та відпрацьовані 
технології для продажу продуктів 
bancassurance західними 
компаніями. 
3. Доповнення банківських 
продуктів страховими. 
4. Об’єктивна потреба банків у 
страховому захисті. 
5. Законодавчо визначені 
відносини банків і страхових 
компаній. 
6. Досить розвинена збутова 
мережа великих банків. 

Як використати можливості 
- аналіз та ефективне використання 
клієнтських баз банків; 
- вибір найоптимальнішої форми 
співпраці банку та страхової 
компанії; 
- створення широкої продуктової 
лінійки спільних продуктів від 
найпростіших до складних; 
- використання та автоматизація 
різноманітних каналів збуту 
продуктів (і банківських, і 
страхових); 
- удосконалення законодавства для 
підвищення довіри населення до 
спільних продуктів. 

За рахунок чого можна знизити 
загрози 
- активна реклама та надання 
доступної, чіткої інформації 
стосовно продуктів bancassurance; 
- визначений ліміт відповідальності 
страховика; 
- визначений рівень освіченості 
справами один одного; 
- укладання угод між співставними 
фінансовими установами (з 
приблизно однаковим статутним 
капіталом і часткою ринку). 

СЛАБКІ СТОРОНИ 
1. Недостатня популярність 
продуктів bancassurance 
2. Недостатній рівень 
автоматизації процесу збуту 
фінансових продуктів 
3. Низький рівень освіченості 
працівників 
4. Низька купівельна спроможність 
населення 
 

Що може завадити скористатися 
можливостями 
- недовіра населення як до банків і 
страхових компаній, так і до нових 
продуктів; 
- недостатність коштів фінансових 
установ для переоснащення та 
впровадження нових ІТ-технологій; 
- небажання працівників до 
підвищення кваліфікації.  

Найбільші загрози 
- повне відторгнення продуктів 
bancassurance населенням України; 
- нездатність банків та страховиків 
співпрацювати. 
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Метою статті є проблеми та перспективи впровадження
продуктів bancassurance у вітчизняний спектр фінансових
послуг.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Перш ніж перейти безпосередньо до визначення силь�
них та слабких сторін співпраці банків та страхових ком�
паній, варто дати визначення основним поняттям. Справа в
тому, що на сьогоднішній день дефініція bancassurance до�
сить часто перекладається самими страховиками як банкі�
вське страхування. Однак такий переклад є не досить ко�
ректним, оскільки технологія банківського страхування пе�
редбачає як продаж страхових продуктів через банківські
канали збуту, так і комплексне страхування банківських ри�
зиків страховиками�партнерами або ж навіть створення бан�
ком власної страхової компанії. В той же час категорія
bancassurance є більш вузькою і включає в себе тільки роз�
повсюдження банківсько�страхових продуктів через спільні
канали збуту. Дана стаття присвячена проблемам та перс�
пективам розвитку саме технології bancassurance в сучас�
них умовах.

У світовій практиці для оцінки сильних та слабких сторін
досліджуваного об'єкта активно використовується метод
SWOT�аналізу (Strengths — "сильні сторони", Weaknesses —
"слабкі сторони", Opportunities — "можливості", Threats —
"загрози" [4]. Отже, матриця SWOT допомагає виявити всі
переваги і основні проблеми продукту, а також обрати оп�
тимальний шлях його просування та розвитку, використо�
вуючи всі наявні у розпорядженні ресурси і враховуючи
можливі загрози (табл. 1).

Для того, аби швидко та ефективно впровадити техно�
логії bancassurance в українську економіку, необхідно, спи�
раючись на сильні сторони, наведені в матриці SWOT�анал�
ізу, максимально ефективно використати можливості цих
продуктів. Також, зважаючи на наведені слабкі сторони та
загрози, намагатись звести до мінімуму їх негативний вплив
на просування досліджуваних продуктів, і не допустити на�
стання найбільших загроз.

Розглядаючи сучасний стан українського ринку
bancassurance на основі матриці SWOT�аналізу, можна заз�
начити, що його розвиток відбувається достатньо високи�
ми темпами, навіть не дивлячись на ряд значних перешкод.
Це твердження доводить великий вітчизняний банк — пуб�
лічне акціонерне товариство комерційний банк "Приват�
Банк".

Перш ніж розглянути "Приватбанк" як активного грав�
ця на ринку bancassurance, зазначимо, що він є лідером про�
даж банківських послуг в Україні (рис. 1).

Володіючи значною часткою українського банківсько�
го ринку, "ПриватБанк" також укріплює
власні позиції на міжнародному просторі та
має дочірні банки в таких країнах, як Росія,
Латвія і Грузія. Його представництва є у
Китаї, Кіпрі, Казахстані, Португалії та Італії
[5].

Світові процеси розвитку технологій
bancassurance не оминули і "Приват". Ко�
ристуючись масштабною клієнтською ба�
зою та широкою мережею філій та
відділень, банківські експерти очікують, що
доходи від продажу страхових продуктів
можуть скласти до 15% від загальних до�
ходів банку.

"ПриватБанк" активно співпрацює з де�
кількома страховими компаніями, серед
яких: "Інгосстрах", "Credo", "Chartis", "Ар�
сенал". Основною метою такої співпраці є
створення нових страхових продуктів, які
володіють як банківськими, так і страхови�
ми ознаками.

Страхові продукти, які реалізуються че�
рез банківські канали, характеризуються
певною специфікою, оскільки при їх ство�
ренні та впровадженні враховуються на�
ступні фактори:

— потреба клієнта в отриманні якісної
комплексної послуги (банківської та страхо�
вої) з економією часу і витрат;

— набуття послугою нових властивос�
тей, притаманних як банківському, так і
страховому продукту;

— рівень підготовки фахівців, що будуть реалізовува�
ти даний вид послуг, повинен відповідати підвищеним ви�
могам;

— інтерес банку, який полягає в отриманні додатково�
го доходу від реалізації комплексних послуг (рис. 2).

Варто також звернути увагу, що на створення комплек�
сної послуги впливає саме інтерес бізнес�власника, яким
може бути як банк, так і страхова компанія, оскільки спільні
продукти можуть реалізовуватись і через банківські, і че�
рез страхові канали. Однак в контексті прикладу "Приват�
Банку", доцільніше розглянути саме банківську зацікав�
леність від впровадження продуктів bancassurance. Отже,
банк, який виконує посередницькі функції для страхової
компанії, отримує певну винагороду.

Завдячуючи наступним чинникам, "ПриватБанк" достат�
ньо високими темпами збільшує обсяги реалізації страхо�
вих продуктів (рис. 3):

— висока технологічність пропонованих продуктів (об�
слуговування клієнтів за допомогою програмного комплек�
су "Промінь");

— ефективна маркетингова політика банку;
— велика кількість каналів комунікації, що дозволяють

охопити усі сегменти споживачів;
— якість та швидкість надання послуг (у всіх відділен�

нях банку ведені у продаж страхові продукти, оформити які
здатен кожен працівник протягом 3 хвилин).

Серед найпоширеніших каналів комунікацій "Привату"
можна зазначити наступні.
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Рис. 1.* Часка "Приватбанку" на банківському ринку

України, 2011 р.

* Джерело: складено авторами на основі даних [5].
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Рис. 2.* Модель створення комплексної банківсько=страхової послуги

* Джерело: складено авторами на основі даних [5].
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1. Відділення, в яких клієнту можуть бути запропоно�
вані до 5 страхових продуктів, а також оформлення, оплата
та друк полісу.

2. Кол�центри, через які можна подати заявку на пере�
оформлення полісу на новий строк, отримати пропозицію
на нові страхові продукти, подати заявку чи проконсульту�
ватися з приводу настання страхового випадку.

3. Банкомати, через які можна отримати пропозицію
щодо переукладання страхового договору.

4. СМС�сервіс, що повідомляє клієнтів банку про вип�
лату страхового відшкодування.

5. Система Приват24, що дозволяє
слідкувати за станом всіх рахунків та
здійснювати операції через інтернет.

При настанні страхового випадку клієнти
можуть звернутися як до відділення банку,
так і зателефонувати до кол�центру. Поря�
док дій при урегулюванні страхових випадків
показано на рис. 4.

Варто зазначити, що "ПриватБанк" кон�
тролює продаж страхових продуктів методом
IRV�опитування на етапах: через 10—20 хви�
лин після підписання угоди (чи задоволений
клієнт якістю обслуговування при оформ�
ленні паперів), а також після настання стра�
хового випадку (чи задоволений клієнт роз�
міром страхової виплати).

Важливо відмітити, що протягом остан�
нього року відбулося 3871 звернення до
"ПриватБанку" з приводу настання страхо�
вої події, загальна сума виплат склала 52 млн
грн., середня сума страхового відшкодуван�
ня склала 6058, 40 грн.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищесказане, можна заз�

начити, що використання методу SWOT доз�
волило проаналізувати переваги та недоліки
банківського продажу страхових продуктів і
структурувати їх у вигляді наведеної вище
матриці. Як бачимо, на користь розвитку
bancassurance в Україні говорять досить ва�
гомі аргументи, такі як: зростання доходів
банків та страхових компаній, отримання до�
даткових конкурентних переваг, а також не�
реалізований потенціал вітчизняного страхо�
вого ринку. Однак впровадження страхових
продуктів крізь банківські мережі пов'язане
із певними проблемами, вираженими в заз�
наченій матриці як "слабкі сторони" та "заг�
рози". І якщо негативні фактори, такі як не�
достатній рівень автоматизації обох фінансо�
вих установ, несумлінність страховиків, а та�
кож розголошення банківської чи страхової

таємниці, здатні подолати самі банки та страхові компанії,
то такі макроекономічні фактори, як низька купівельна
спроможність та недостатній рівень фінансової культури на�
селення, вирішуються тільки на державному рівні.

На прикладі "ПриватБанку" можна побачити, що тех�
нології bancassurance, дійсно, мають місце на сучасному
етапі розвитку вітчизняного фінансового сегменту. Однак
варто пам'ятати, що розглянутий банк є лідером банківсь�
кого сектора України і займає передові позиції у впровад�
женні страхових продуктів до власних мереж. Отже, його
показниками є одними з найвищих по Україні і не дають об�
'єктивної оцінки стану розвитку банківського страхування
в цілому.
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Рис. 3.* Ріст кількості страхових договорів, 2010—2011 р.
* Джерело: складено авторами на основі даних [5].

Рис. 4.* Порядок урегулювання страхових випадків

* Джерело: складено авторами на основі даних [5].
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ВСТУП
Актуальність дослідження питання обліку і контро�

лю поточних зобов'язань в умовах застосування ком�
п'ютерних технологій зумовлена теоретичними та прак�
тичними проблемами сучасного обліку та контролю.

Відсутність теоретичних розробок у сфері комп'ю�
теризації та автоматизації обліку і внутрішнього конт�
ролю операцій, пов'язаних з веденням бухгалтерського
обліку поточних зобов'язань на підприємстві та відоб�
раженням їх у фінансовій звітності, зумовлюють не�
обхідність дослідження можливості комп'ютерних про�
грам щодо надання достовірної та оперативної інфор�
мації для зовнішніх та внутрішніх користувачів.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є визначення основних вимог побудо�

ви комп'ютерної системи бухгалтерського обліку на
підприємстві; дослідження методології ведення бухгал�
терського обліку поточних зобов'язань в умовах авто�
матизації та комп'ютеризації; розгляд комп'ютерних
програм на українському ринку для автоматизації бух�
галтерського обліку поточних зобов'язань на підпри�
ємстві; визначення основних умов забезпечення конт�
ролю за веденням бухгалтерського обліку поточних
зобов'язань в умовах комп'ютеризації.

Окремі теоретичні та практичні аспекти застосуван�
ня інформаційних технологій в обліковому процесі та
управлінні, а також питання комп'ютеризації та авто�
матизації бухгалтерського обліку досліджували у своїх
працях такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як: Береза
А.М., Білуха М., Бутинець Ф.Ф., Гужва В.М., Т.В.Дави�
дюк Т.В., Завгородний В.П., Івахненков С.В., Кузьмінсь�
кий Ю.А.,Мельниченко С.В., Плескач В.Л., Рогушина
Ю.В., Умнова Е.А., Швець В.Г. та ін.

РЕЗУЛЬТАТИ
З розвитком новітніх інформаційних технологій ро�

сте роль автоматизації як одного з основних факторів
підвищення ефективності фінансово�господарської
діяльності підприємства.
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ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ

У статті визначено основні вимоги побудови комп'ютерної системи бухгалтерського обліку на

підприємстві; досліджено методологію ведення бухгалтерського обліку поточних зобов'язань в умовах

комп'ютеризації; розглянуто та проаналізовано комп'ютерні програми для автоматизації бухгалтерсько?

го обліку поточних зобов'язань на підприємстві.

 In the article certainly the basic requirements of the computer system of accounting at the enterprise; explored

the methodology of accounting of current liabilities in the conditions of computerization; the computer programs

are considered and analyzed for automation of accounting of current liabilities at the enterprise.
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Здійснення облікового процесу в умовах автомати�
зованого середовища суттєво впливає на методологію
та організацію бухгалтерського обліку та внутрішньо�
го контролю поточних зобов'язань в цілому.

На сьогодні широке застосування комп'ютерної тех�
ніки та новітніх інформаційних технологій в обробці об�
лікової інформації підвищує рівень управління і надає
чимало переваг, серед яких:

— оперативне введення інформації, її обробка і фор�
мування вихідної інформації;

— забезпечення внутрішнього контролю фінансо�
во�господарської діяльності підприємства;

— зменшення ручної праці, пов'язаної з розрахун�
ками аналітичних показників і заповнення форм бухгал�
терської звітності;

— вдосконалення самого процесу організації бух�
галтерського обліку та формування показників фінан�
сової звітності;

— підвищення якості та ефективності роботи бух�
галтерів.

Для початку розглянемо сутність поняття "новітні
інформаційні технології". Професор Білуха М.Т. зазна�
чає, що новітні інформаційні технології (НІТ) — це су�
купність принципово нових засобів і методів обробки
обліково�економічної інформації, передавання, збері�
гання та відображення інформаційного продукту (да�
них) з найменшими витратами згідно із закономірнос�
тями того економічного середовища, в якому розви�
вається НІТ [3].

На всіх етапах розвитку інформаційних технологій
бухгалтерського обліку відбувалося їх удосконалення
за відповідними параметрами:

— підвищення рівня механізації та автоматизації
виконання технічних операцій, що у бухгалтерському
обліку часто повторюються;

— створення нових засобів введення та виведення
облікових даних;

— збільшення обсягу пам'яті комп'ютера;
— розробка нових носіїв облікової інформації [6, с.

98].
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Для більш ефективного ведення фінан�
сово�господарської діяльності підприєм�
ства необхідно використовувати нові мето�
ди управління і сучасні технічні засоби по�
будови різноманітних інформаційних сис�
тем, а також впроваджувати єдину автома�
тизовану систему обліку, контролю і ауди�
ту.

Івахненков С.В. висуває цілий комплекс
вимог до комп'ютерної системи бухгал�
терського обліку (КСБО), що випливають
з особливостей методології та організації
обліку [7, с. 249] (рис. 1).

Завгородній В.П. вважає, що "сучасна
комп'ютеризована система обліку і контро�
лю, що будується на основі новітніх засобів
комп'ютерної техніки та технологій, повин�
на забезпечувати:

— повне і своєчасне задоволення
інформаційних потреб користувачів;

— виконання контрольних і аудиторсь�
ких задач з метою отримання необхідної
інформації про наявні відхилення;

— отримання комп'ютерних управлі�
нських рішень про необхідність збільшен�
ня або зменшення статутного капіталу;

— проведення аналізу чистих активів і
прогнозування господарської діяльності
підприємства" [5].

Розглянемо бухгалтерський облік та
контроль поточних зобов'язань на
підприємстві в умовах застосування комп'ютерних тех�
нологій.

Основними принципами комп'ютерної форми бух�
галтерського обліку поточних зобов'язань є:

— накопичення й багаторазове використання об�
лікових даних щодо поточних зобов'язань;

— відповідність одному журналу хронологічного за�
пису множині регістрів систематичного запису;

— наявність великої кількості аналітичних рахунків
поточних зобов'язань в залежності від цілей, поставле�
них керівництвом перед обліком та контролем;

— автоматичне отримання інформації про відхилен�
ня від встановлених норм та завдань щодо операцій з
поточними зобов'язаннями;

— отримання звітних показників в інтерактивному
режимі;

— автоматичне формування всіх облікових регістрів
й форм звітності на основі даних, відображених в сис�
темі рахунків.

Комп'ютеризація та автоматизація обліку і внутрі�
шнього контролю операцій з поточними зобов'язання�
ми дозволяє контролерам отримувати в найбільш ко�
роткі строки інформацію про:

— відповідність залишків у синтетичних та аналітич�
них регістрах бухгалтерського обліку короткостроко�
вих кредитів у національній та іноземній валюті;

— реальність операцій з короткостроковими креди�
тами та позиками, відображених в бухгалтерському об�
ліку;

— правильність цільового використання коштів, на�
рахування та сплати відсотків за користування креди�
том;

— достовірність відображення кредиторської за�
боргованості в балансі, дотримання строків позивної
давності;

— достовірність актів звірки на підтвердження кре�
диторської заборгованості;

— доцільність придбання матеріалів та цінностей,
реальності розрахунків;

— правильність здійснення розрахунків з податко�
вими органами та органами соціального страхування;

— дотримання правильності ведення бухгалтерсь�
кого обліку розрахунків з оплати праці, правильності

нарахування заробітної плати, утримань та своєчасності
виплати згідно з діючою системою оплати праці.

Технологічний процес обробки даних щодо операцій
з поточними зобов'язаннями в умовах застосування
комп'ютерної форми ведення обліку складається з на�
ступних етапів:

1) збір та реєстрація первинних даних для обробки
на комп'ютері. На цьому етапі здійснюється докумен�
тальне оформлення господарських операцій з поточни�
ми зобов'язаннями, здійснених на підприємстві. При
введенні первинних даних водночас формуються бухгал�
терські проводки. Автоматизоване формування бухгал�
терської проводки здійснюється на основі довідника
типових господарських операцій з поточними зобов'я�
заннями;

2) формування облікових даних про поточні зобо�
в'язання на електронних носіях. Всі бухгалтерські про�
водки формуються в зведений бухгалтерський регістр
— Журнал обліку господарських операцій з поточними
зобов'язаннями. В журналі бухгалтерських проводок
формуються всі бухгалтерські операції з поточними
зобов'язаннями за поточний розрахунковий період, що
є основним джерелом для формування зведених даних
та бухгалтерської звітності. Кожному бухгалтерського
запису присвоюється свій реєстраційний номер.

Здійснюється формування регістрів синтетичного та
аналітичного обліку поточних зобов'язань, внутрішньої
та зовнішньої бухгалтерської звітності. До регістрів
синтетичного обліку поточних зобов'язань належать:
баланс, оборотні відомості по відповідних рахунках (Ра�
хунки VI класу Плану рахунків бухгалтерського обліку);
Головна книга; шахова відомість. Регістрами аналітич�
ного обліку є аналітичні відомості по відповідних рахун�
ках, оборотно�сальдова відомість в аналітичному роз�
різі. На цьому етапі забезпечується контроль обліково�
го процесу;

3)  отримання результатів щодо операцій з поточ�
ними зобов'язаннями за звітний період за запитом ко�
ристувача або у вигляді регістрів синтетичного обліку,
аналітичних таблиць, бухгалтерських довідок або відоб�
раженням на екрані дисплею потрібної інформації.

На цьому етапі здійснюється також закриття роз�
рахункового періоду і формування архіву облікових
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Рис. 1. Вимоги до КСБО підприємства
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даних щодо поточних зобов'язань. Зведення про залиш�
ки і обороти по відповідних рахунках бухгалтерського
обліку поточних зобов'язань звітного періоду перено�
сяться в базу даних для подальшого зберігання.

Порядок ведення облікових записів щодо операцій
з поточними зобов'язаннями в умовах застосування
комп'ютерної форми ведення бухгалтерського обліку
представлено на рис. 2.

Отже, можна побачити, що сучасна комп'ютерна
форма ведення бухгалтерського обліку поточних зобо�
в'язань полегшує роботу бухгалтерії підприємства, тому
що за рахунок одноразового введення даних забезпе�
чується єдність інформаційної бази. При застосуванні
автоматизованої системи вирішується проблема опера�
тивності аналітичного обліку поточних зобов'язань. Є
можливість в межах одного синтетичного рахунку одер�
жати кілька різновидів аналітики, які з різних сторін
відображають первинну інформацію. В аналітичних ра�
хунках інформація групується та узагальнюється за
певними ознаками. Таким чином підвищується інфор�
маційна ємність системи рахунків та можливость більш
детального аналізу інформації щодо поточних зобов'я�
зань.

Організація бухгалтерського обліку поточних зобо�
в'язань в умовах його комп'ютеризації залежить, у пер�
шу чергу, від реалізованого на відповідних технічних за�
собах програмного забезпечення.

Для того, щоб зробити правильний вибір програми,
потрібно зробити порівняльний аналіз комп'ютерних
продуктів, які є на ринку. Програма повинна підходити
до існуючої на підприємстві системи бухгалтерського

обліку, відповідати сучасним його
вимогам і забезпечувати отримання
необхідної інформації для цілей уп�
равління. В таб. 1 наведено по�
рівняльну характеристику найбільш
розповсюджених комп'ютерних
програм на українському ринку.

Дані табл. 1 свідчать про значні
переваги комп'ютерної програми
"1С: Бухгалтерія 8.0", яка забезпечує
рішення всіх задач, що стоять перед
бухгалтерською службою підприєм�
ства. Вона відповідає комерційним
вимогам щодо вартості програмно�
го продукту, його впровадження та
супроводу. Програма "1С: Бухгалте�
рія 8.0" дозволяє налагодити розга�
лужену систему аналітичних ра�
хунків для обліку поточних зобов'�
язань, вводити господарські опе�
рації щодо отримання та погашення
різних видів заборгованостей з по�
стачальниками, замовниками, соц�
іальними фондами за шаблонами та
за допомогою документів, а також
формувати різноманітні форми
внутрішньої звітності для управлі�
нського персоналу.

Вагомою перевагою цієї програ�
ми є можливість ведення обліку де�
кількох організацій в єдиній інфор�
маційній базі, а також настройки
типових операцій — засоби групово�
го введення часто використовуваних
бухгалтерських проводок. Цей
інструмент автоматизації можна на�
строювати самостійно.

Також в програмі автоматизовані
розрахунки з контрагентами (поста�
чальниками, замовниками) і підзвітни�
ми особами, а також нарахування за�
робітної плати працівникам підприє�
мства, різноманітні взаєморозрахун�

ки з працівниками, перерахування заробітної плати на осо�
бові рахунки працівників і депонування. У програмі "1С:
Бухгалтерія 8.0" підтримується облік діяльності індивіду�
альних підприємців, які застосовують спрощену систему
оподаткування.

Одним із шляхів удосконалення бухгалтерського
обліку операцій з поточними зобов'язаннями на
підприємстві є збільшення розрізів аналітики, що забез�
печує надання необхідної облікової інформації для
прийняття управлінських рішень та здійснення контро�
лю за фінансово�господарською діяльністю підприєм�
ства. Фінансова звітність не розкриває користувачу
даної інформації. Аналітичність форм звітності можна
підвищити шляхом складання відповідних аналітичних
форм, що відображають відомості щодо поточних зо�
бов'язань.

Під час здійснення на підприємстві господарських
операцій з поточними зобов'язаннями доцільно вико�
ристовувати програму "1С: Бухгалтерія 8.0", що більшою
мірою відповідає вказаним потребам.

У програмі "1С: Бухгалтерія 8.0" можливість веден�
ня аналітичного обліку за розрізами в межах одного ра�
хунку встановлюється в процесі конфігурування про�
грами. Аналітичний облік забезпечується через засто�
сування набору видів Субконто (це сукупність однотип�
них об'єктів аналітичного обліку) та використання До�
відників.

Для забезпечення потреб користувачів щодо інфор�
мації з обліку поточних зобов'язань необхідно ввести
відповідні субрахунки в Довідники рахунків, задати ко�
респонденцію і аналітику.

Рис. 2. Відображення операцій з поточними зобов'язаннями в комп'ютерній
формі ведення бухгалтерського обліку
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Розглянемо внутрішній контроль за виконанням об�
лікових записів у комп'ютерній системі бухгалтерсько�
го обліку поточних зобов'язань.

"Контроль дій облікового персоналу та системи об�
ліку полягає в перевірці правильності використання пла�
ну рахунків, вчасності і правильності ведення обліко�
вих регістрів, відповідності даних синтетичного й ана�
літичного обліку даним бухгалтерського балансу та
іншим формам звітності" [7,  с. 314].

До причин виникнення помилок у фінансовій
звітності відносяться: навмисне викривлення даних у
первинних документах або регістрах, випадкове викрив�
лення через халатність або неуважність, недоліки самої
системи бухгалтерського обліку.

Застосування комп'ютерних технологій у веденні
бухгалтерського обліку поточних зобов'язань змінює
функції бухгалтера, які раніше виконувались вручну.
Інформаційна система забезпечує безперервний конт�
роль за складанням відповідних документів, облікових
записів, заповнення звітності, оскільки має свою струк�
туру та алгоритми, пропонує бухгалтеру правила обліку,
задані в системі. Отже, зменшується ймовірність поми�
лок самого бухгалтера.

Забезпечення контролю за веденням бухгалтерсь�
кого обліку поточних зобов'язань в умовах комп'юте�
ризації можливе за дотриманням таких умов:

1) додатковий контроль, що здійснюється за допо�
могою поділу функцій усередині бухгалтерії між пра�
цівниками;

2) дублювання інформації, що забезпечується купі�
влею підприємством додаткового обладнання автома�
тизованих робочих місць (АРМ) для здійснення оброб�
ки інформації;

3) системна комп'ютеризація бухгалтерського об�
ліку поточних зобов'язань, що забезпечується об'єднан�
ням АРМ в єдину комп'ютерну мережу.

За допомогою поділу функцій між працівниками
бухгалтерії підвищується якість їх виконання, а також
здійснюється додатковий контроль шляхом погоджен�
ня результатів роботи інших працівників.

Розглянемо структуру бухгалтерії на підприємстві,
за якою здійснюється контроль за достовірністю обліко�
вих даних поточних зобов'язань і надійністю інформа�
ційних зв'язків (рис. 3).

Перший відділ (інформаційний) — відповідна група
працівників (програмісти, консультанти), які забезпе�

чують введення первинної інформації
та поточне налагодження програмно�
го забезпечення.

Другий відділ (бухгалтерія) —
відповідна група операторів�бухгал�
терів, які забезпечують ведення бухгал�
терського обліку поточних зобов'язань.

Третій відділ (контрольний) —
група бухгалтерів�контролерів, які
здійснюють контроль за правильні�
стю введення облікової інформації
щодо поточних зобов'язань.

Отже, така структура бухгалтерії
з ведення бухгалтерського обліку
поточних зобов'язань на підпри�
ємстві дозволяє одночасно здійсню�
вати контроль за достовірністю вве�
дення облікових даних та забезпечу�
вати поповнення інформаційної бази
даних з обліку поточних зобов'язань.

ВИСНОВКИ
Застосування комп'ютерів дозво�

ляє автоматизувати робоче місце бух�
галтера й підняти на новий рівень
облік та контроль поточних зобов'я�
зань на підприємстві. Ведення бухгал�
терського обліку поточних зобов'я�

зань в умовах автоматизованого середовища суттєво
впливає на його методологію та організацію.

Застосування комп'ютерної техніки та новітніх
інформаційних технологій в обробці облікових даних
щодо поточних зобов'язань забезпечує: оперативне вве�
дення, обробку та формування вихідної інформації
щодо поточних зобов'язань; забезпечення внутрішньо�
го контролю інформації; зменшення ручної праці; підви�
щення якості та ефективності роботи бухгалтерів; вдос�
коналення процесу організації бухгалтерського обліку
та формування показників фінансової звітності поточ�
них зобов'язань. Як наслідок — збільшення ефектив�
ності управління та роботи підприємства в цілому.

Література:
1. ГОСТ 24.104�85 "Автоматизированные системы

управления. Общие требования".
2. Береза А.М. Основи створення інформаційних

систем: навч. посібник. — 2�ге вид., перероб. і доп. — К.:
КНЕУ, 2001. — 214с.

3. Білуха М. Теоретичні та методологічні засади
електронного обліку господарської діяльності // Бух�
галтерський облік і аудит. — 2004. — №12. — С. 15—24.

4. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на
підприємствах: навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 400 с.

5. Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерско�
го учета, контроля, анализа и аудита. — К.: А.С.К., 1998.
— 768 с.

6. Інформаційні системи бухгалтерського обліку:
підручник для студентів ВНЗ спеціальності 7.050106
"Облік і аудит" / Ф.Ф. Бутинець, С.В. Івахненков, Т.В.
Давидюк, Т.В. Шахрайчук. За редакцією проф. Ф.Ф. Бу�
тинця. — Житомир: ПП "Рута", 2002. — 544 с.

7. Івахненков С.В. Інформаційні технології в орга�
нізації бухгалтерського обліку та аудиту: навч. посіб. —
К.:Знання — Прес, 2003. — 349 с.

8. Кузьмінський Ю.А. Автоматизація оперативного
обліку та контролю міжнародних економічних операцій:
монографія. — К.: КНЕУ, 2001. — 268 с.

9. Плескач В.Л. Інформаційні технології та системи
[підручник]  / Плескач В.Л., Рогушина Ю.В., Кустова
Н.П.— К.: Книга, 2004. — 520 с.

10. Умнова Е.А. Системы автоматизированной об�
работки учетной информации / Умнова Е.А., Шакиров
М.А. — М.: Финансы и статистика, 1988. — 271 с.
Стаття надійшла до редакції 16.03.2012 р.

Рис. 3. Структура бухгалтерії поточних зобов'язань на підприємстві
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ВСТУП
Функціонування системи державного соціального стра�

хування ФРН, її структура, формування фінансових дже�
рел представляє практичний інтерес для вдосконалення си�
стеми соціального страхування в Україні.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
ФРН є провідною країною ЄС, має накопичений досвід

державного соціального страхування, який має розгалуже�
ну організаційну систему, підпорядковану єдиним принци�
пам функціонування. Метою статті є аналіз механізму дер�
жавного соціального страхування в ФРН.

РЕЗУЛЬТАТИ
У 2005 р. бельгійський професор А. Сапір підготував для

Еврокомиссії дослідження, у якому мова йшла про чотири
європейські соціальні моделі [1].

А. Сапір у своїй роботі виділяє наступні чотири євро�
пейських соціальних моделі: північна модель (представлена
в Данії, Фінляндії, Швеції й Нідерландах). Ця модель
відрізняється високим рівнем соціального захисту громадян
й універсальним характером надання допомог, а також ви�
соким рівнем фіскального навантаження на ринок праці.

Англосаксонська модель (Великобританія, Ірландія). Їй
властивий універсальний характер надання соціальних до�
помоги. Система соціальної допомоги спрямована на зао�
хочення активності громадянина в пошуках роботи. Ринок
праці в цих країнах характеризується слабістю профспілок,
досить значною диференціацією зарплати й значною долею
працівників, що одержують низьку зарплату.

 Континентальна модель (Німеччина). Основною род�
зинкою тут є побудова соціального захисту на професійно�
корпоративній основі. Логіка даної системи соціального
страхування "за Бісмарком" полягає в тому, що розмір одер�
жуваних виплат прямо залежить від величини внесків, що
сплачують працюючі. Особи, що не мають соціальної стра�
ховки, можуть розраховувати на надання допомог соціаль�
ної допомоги, яка фінансуються з держбюджету. Незважа�
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ючи на падіння чисельності профспілок у країнах, що пред�
ставляють континентальну модель, їхня роль у колектив�
но�договірній політиці залишається досить значною.

Середземноморська модель (Греція, Італія, Португалія
й Іспанія). Характеризується перевагою пенсійних виплат
у соціальних трансфертах, високим ступенем сегментації
одержувачів допомоги відповідно до їх статусу. У цій мо�
делі система соціального захисту спрямована на збережен�
ня робочих місць і витиснення літніх працівників з ринку
праці. Зарплата в легальному секторі регулюється колек�
тивними договорами.

У пострадянських країнах, в тому числі Україні, Росії,
Білорусі, система соціального страхування найбільше увіб�
рала в себе основні риси системи соціального страхування,
що у класичному вигляді виникла, розвивалася й у цей час
представлена найбільше Континентальною моделлю (Німеч�
чина — система соціального страхування "за Бісмарком").

Відповідно до статті 20 Конституції Федеративної Рес�
публіки Німеччини, вона є демократичною й соціальною
державою.

На практиці це положення реалізується в тому, що соц�
іальне страхування в Німеччині є обов'язковим і регулюється
законом.

Сучасна модель соціального захисту ФРН будується на
наступних принципах:

— принцип професійної солідарності;
— принцип перерозподілу;
— принцип допомоги;
— принцип самоврядування страхових установ.
Розглянемо більш докладно ці принципи.
Принцип професійної солідарності.
Страхові фонди створюються й управляються на рівноп�

равних засадах працівниками й роботодавцями. Таким чи�
ном, працівники й роботодавці несуть солідарну відпові�
дальність за роботу цих фондів. Система встановлює твер�
дий зв'язок між рівнем соціального захисту й успішністю й
тривалістю трудової діяльності. Розглянута модель припус�
кає розвиток системи допомога із соціального страхуван�

__________________________________________________
* Дослідження виконано в рамках НДР "Розвиток державних фінансів України в умовах глобалізації" за Постановою Бюро ВЕ

НАНУ №6 від 08.07.2009 р., державний реєстраційний номер роботи 0109V004580
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ня, диференційованих по видах трудової діяльності. Кор�
поративна модель базується на принципі особистої відпов�
ідальності кожного члена суспільства за свою долю й поло�
ження близьких. Тому тут самозахист, самозабезпечення
відіграють істотну роль.

Принцип перерозподілу.
Цей принцип застосовується стосовно незначної час�

тини малозабезпечених верст суспільства. Соціальна допо�
мога надається незалежно від зроблених раніше внесків і
фінансується з податкових надходжень у державний бюд�
жет. Право на одержання такої допомоги належить особам,
що мають особливі заслуги перед державою, наприклад,
державним службовцям або жертвам війни.

Принцип допомоги.
Цей принцип є обов'язковим елементом системи соц�

іального захисту, оскільки попередні принципи не врахову�
ють всі страхові ризики. Відповідно до принципу допомоги,
соціальну допомогу може одержати кожний, хто потребує
допомогу у необхідному для нього обсязі, якщо в нього
немає можливості самостійно поправити своє матеріальне
становище.

Мета статті — ознайомлення та аналіз основних поло�
жень системи соціального страхування в Німеччині.

Принцип самоврядування страхових установ
Керування системою соціального страхування здійс�

нюється на паритетних засадах зацікавленими особами�ро�
ботодавцями й працівниками, що забезпечує найбільш по�
вне представлення інтересів обох сторін. На регіональному
й місцевому рівнях соціальним захистом займаються три
основні суб'єкти: національні або місцеві асоціації
підприємців, профспілки й держава. Слід зазначити, що
страхування по безробіттю не входить у загальну систему
соціального захисту, а стосується компетенції федерально�
го відомства по праці, тобто здійснюється в рамках політи�
ки сприяння зайнятості населення. Фінансування системи
обов'язкового соціального страхування формується по
змішаній системі: із внесків застрахованих працівників і
їхніх роботодавців (медичне, пенсійне страхування й стра�
хування по безробіттю) і за рахунок загальних податкових
надходжень у держбюджет. Особливе положення займає
лише страхування від нещасних випадків, що фінансується
за рахунок внесків роботодавця. При виникненні в органів
соціального страхування фінансових труднощів гарантом
виконання їхніх зобов'язань виступає держава, що говорить
про особливу роль органів соціального захисту в підтримці
стабільності й соціальної справедливості.

У ФРН 78% усього населення у віці від 15 до 65 років є
застрахованими особами. Обсяг виплат у системі встанов�
леного законом пенсійного страхування становить близько
63% від обсягу послуг і пенсій, що надаються всією систе�
мою захисту людей літнього віку [2].

Самоврядування системи соціального страхування в
Німеччині здійснюється шляхом виборів, які проводяться в
країні раз у шість років. Підприємці в них беруть участь
опосередковано, через єдиний погоджений список своїх
представників в усі органи самоврядування. Тих, що стра�
хуються, найчастіше представляють організації соціально�
політичної спрямованості, у тому числі й профспілки.

Під тepміном "соціальнe стpахування" в Німеччині ма�
ються на увазі п'ять видів pізних стpахових договоpів,
pозpоблeних соціально�тpудовими відомствами на базі
"Sozialgesetzbuch" (Кодeкс соціального пpава):

— дepжавнe мeдичнe стpахування — "Gesetzliche
Krankenversicherung", що пpeдставляється дepжавними
мeдичними касами, — "gesetzlichen Krankenkassen";

— дepжавнe обов'язковe стpахування на випадок
виникнeння нeобхідності у догляді по хвоpобі або стаpості
— "Gesetzliche Pflegepflichtversicherung", що надається
дepжавними мeдичними касами;

— пeнсійнe стpахування — "Geseztliche Rente�
versicherung", що надається зeмeльними або фeдepальними
стpаховими суспільствами для найнятих pобітників, —
"Landes� oder Bundesversicherungsanstalt fьr Angestellte";

— стpахування на випадок втpати pоботи — "Arbeit�
slosenversicherung", що надається фeдepальним відомством
по пpаці, — "Bundesagentur fьr Arbeit";

— дepжавнe обов'язковe стpахування від наслідків
нeщасного випадку на виpобництві — "Gesetzliche
Unfallversicherung", що надається союзом підпpиємців одній
або споpіднeній галузі пpомисловості, — "Beruf�
sgenossenschaft".

Всі пpиватні підпpиємці як дpібні, що нe мають найма�

них pобітників, так і власники великих підпpиємств з пpавом
пpийняття на pоботу найнятих працівників укладають свої
соціальні стpахові договоpи самостійно.

Виплати з пepepахованих видів стpахування пpо�
водяться за одним пpинципом з однаковим обсягом послуг
для всіх застpахованих осіб. Сума стpахових внeсків
залeжить від pозміpу заpобітної плати найманого праців�
ника і визначається пpоцeнтною ставкою відповідного
стpахового фонду. Стpахові внeски виплачуються спільно
найманих працівником і його роботодавцем у pівних
співвідношeннях. А ось внeски на стpахування від нeщасного
випадку на виpобництві виплачуються в повному обсязі ро�
ботодавцем.

Всі вищeпepeлічeні види стpахування відповідають
потpeбам застpахованих осіб і визначаються соціальною
політикою дepжави. Розглянeмо докладнішe механізм
фінансування та напрями витрат кожного з видів обов'яз�
кового соціального стpахування.

Дepжавнe мeдичнe стpахування.
Пpи укладeнні тpудового договоpу найманий працівник

зобов'язаний пpeдставити роботодавцеві письмовe
підтвepджeння наявності мeдичного стpахування у вибpаній
їм на свій pозсуд дepжавній мeдичній касі. Цeй вид соціаль�
ного стpахування є обов'язковим для всіх осіб, що постійно
пpоживають на тepитоpії Німeччини.

У pазі pозіpвання тpудових відносин мeдичнe
стpахування збepігається за тією особою, що уклала
стpаховий договіp. Внeски по цьому виду стpахування
пepeймає на сeбe "Agentur fur Arbeit" за місцeм пpоживання
застpахованої особи.

У нeдавньому минулому кожна особа, що отpимувала
допомогу по бeзpобіттю, — "Arbeitslosengeld", а далі —
гpошову допомогу по бeзpобіттю — "Arbeitslosenhilfe", мала
пpаво на індивідуальнe мeдичнe стpахування. Пpотe з
01.01.2005 чepeз погіршення eкономічного стану кpаїни,
змінилися і фоpми індивідуального мeдичного стpахування.
В даний час за наявності хоча б одного бeзpобітного в сім'ї
всі її члeни коpистуються сімeйним мeдичним стpахуванням
— "Familienkrankenversicherung". Пpи цьому виплата
стpахових внeсків пpоводиться тільки пpацюючим члeном
сім'ї. У pазі ж, коли обидва дорослих члени сім'ї отpимують
допомогу по бeзpобіттю, вони повністю звільняються від
виплат стpахових внeсків. Цeй обов'язок пepeймає на сeбe
"Agentur fur Arbeit".

Стpахування на випадок втpати pоботи:
Виплати по цьому виду соціального стpахування почи�

наються з момeнту втpати pоботи. В цьому випадку мож�
ливі два ваpіанти:

— роботодавець за власним бажанням і на підставі за�
конодавчого положeння pозpиває з найманим працівником
тpудову угоду, після чого найманий працівник пpотягом
нeвизначeного часу залишається бeз pобочого місця;

— найманий працівник сам висловлює бажання
pозіpвати тpудову угоду, нe маючи в пepспeктиві пeвного
pобочого місця.

Пpо pозіpвання тpудового договоpу колишній робото�
давець зобов'язаний повідомити дepжавну мeдичну касу.
Самe мeдична каса є основним пpeдставником всіх видів
соціального стpахування. Чepeз нeї відбувається подальшe
пepepахування внeсків по peшті соціальних стpаховок. Тому
звільнeному пpацівнику peкомeндується нeгайно
звepнутися в "Agentur fur Arbeit" із сповіщeнням пpо втpату
pобочого місця.

Маючи таке сповіщення, відомство з пpаці пpисвоює
звільнeному статус бeзpобітного і бepe на сeбe оплату
стpахових внeсків за всіма видами соціального стpахування.
В разі відсутності цього документа звільнeний пpацівник
залишається бeз мeдичного і інших нeобхідних видів со�
ціального стpахування.

Pозміp виплат по цьому виду соціального стpахування
залeжить від тepміну виплати і pозміpу заpобітної плати на
останньому місці pоботи (звичайна допомога складає 63%
від pозміpу останнього заpобітку). Максимальна тpивалість
виплати допомоги з бeзpобіття складає, як пpавило, нe
більшe 12�ти місяців. Якщо після закінчeння даного пepіоду
часу бeзpобітному так і нe вдалося знайти новe місцe pоботи,
в силу вступає Закон пpо соціальну допомогу "Hartz 4�
Gesetz", стpахування на випадок втpати pоботи втpачає силу
і подальші виплати по цій стpаховці пpипиняються.

Пeнсійнe стpахування.
Цeй вид соціального стpахування є обов'язковим для

всіх найманих працівників і пpиватних підпpиємців, що
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здійснюють побічну "nebenberuflich" підпpиємницьку
діяльність і отpимують основну частину виплат від відом�
ства з пpаці. Пpиватні підпpиємці з повною зайнятістю
"hauptberuflich" звільнeні від укладeння договоpу по
дepжавному пeнсійному стpахуванню.

Виплати по пeнсійній стpаховці пpоводяться:
— пpи досягнeнні найманим службовцeм пeнсійного

віку — як пpавило, 65 pоків, і пpодовжуються до кінця жит�
тя;

— у зв'язку з набуто інвалідністю;
— після важкого захвоpювання, коли стан здоpов'я

нeсумісний з подальшою pоботою на виpобництві.
Стpахування на випадок виникнeння нeобхідності у дог�

ляді. Цeй вид стpахування є обов'язковим для осіб, що
коpистуються послугами мeдичного стpахування і що по�
стійно пpоживають в Німeччині. "Pflegeversicherung" має
вeликe значeння в житті будь�якої людини, оскільки пpи
настанні інвалідності або важкого захвоpювання, що вик�
ликає нeобхідність у догляді, а також чepeз стаpість, що
нepідко супpоводжується нeмічним станом, людина нe можe
самостійно покpити всі витpати, що виникають у зв'язку з
цим.

Стpахування від наслідків нeщасного випадку на
виpобництві. Виплати по стpаховці пpоводяться з момeнту
пpисвоєння інвалідності внаслідок випадку, що тpапився на
виpобництві, це може бути нeщасний випадок або
захвоpювання, викликане особливими умовами пpаці,
нeсумісними з подальшою тpудовою діяльністю бeз pизику
для здоpов'я. Напpиклад, алepгія на pізні складові, що зас�
тосовуються на виpобництві (пил пpи пepepобці овочів або
паpи складових пpи виpобництві хімічних препаратів). Пpи
настанні стpахового випадку:

— пpацівнику, згідно мeдичному висновку, виплачуєть�
ся пeнсія у зв'язку з інвалідністю, що настала, як пpавило,
до кінця життя або до момeнту одужання;

— фінансується пepeнавчання для пepeходу на нову
спeціальність; оплачуються всі нeобхідні лікаpські заходи,
пов'язані з обстeжeнням і діагностикою захвоpювання.

Спеціальні фонди — важлива ланка фінансової систе�
ми Німеччини. За обсягом ці фонди стоять на другому місці
після федерального бюджету країни. Головне місце серед
них займає фонд соціального страхування, який складаєть�
ся з великої кількості автономних фондів, що охоплюють
окремі види страхування, — фондів страхування по тимча�
совій непрацездатності, на випадок безробіття, якщо вона
наступила у зв'язку з реорганізацією підприємства або га�
лузі, від нещасних випадків та ін. Фонд соціального страху�
вання включений у федеральний бюджет з 1974 р. Загаль�
ною для всіх фондів соціального страхування є система мо�
білізації доходів. Кошти фондів утворяться за рахунок трьох
джерел:

1) обов'язкових відрахувань від заробітної плати робіт�
ників та службовців;

2) внесків підприємців;
3) державних субсидій з федерального бюджету.
Особливістю формування соціального навантаження

між працівниками й роботодавцями в Німеччині є їх рівний
рівень відрахуваннь у соціальні фонди. Виняток становить
страхування від нещасних випадків, внески для якого спла�
чуються тільки роботодавцем.

У фінансову систему включені також позабюджетні
фонди, що перебувають у розпорядженні центрального уря�
ду, склад яких змінюється залежно від завдань, які ставлять�
ся державою. Так, з 1990 р. діє фонд німецької єдності, ут�
ворений з метою надання допомоги східним землям, що
ввійшли до складу об'єднаної Німеччини.

Фінанси державних підприємств — складова частина
фінансової системи країни. На відміну від ряду інших країн
Європи, ФРН не проводила націоналізації, а розширення
державної власності йшло, головним чином, за рахунок но�
вого будівництва. У власності федерального уряду перебу�
вають федеральні залізниці, федеральна пошта, концерни в
гірничодобувній, металургійній і електротехнічній промис�
ловості тощо.

Особливими джерелами фінансування соціальних вит�
рат на промислових підприємствах Німеччини є обов'язкові
внески працюючих та роботодавців у фонди соціального
страхування. Сукупна величина ставок внесків складається
42,1% від заробітної плати в старих федеральних землях і
42,5% у нових землях [4].

Структура ставки включає 5 основних напрямів: пен�
сійне страхування за віком, інвалідністю, родині у зв'язку зі

смертю годувальника (19,3%); медичне страхування (у се�
редньому 13,6% у старих й 14,0% у нових землях); страху�
вання по безробіттю (6,5%); страхування по догляду за хво�
рим (у середньому 1,7 %) і страхування від нещасного ви�
падку (біля 1%).

Іншим джерелом фінансування соціальних витрат на
промислових підприємствах Німеччини є добровільні вит�
рати підприємств на соціальні потреби працюючих. Розмір
таких витрат залежить від можливості підприємств, рівня
рентабельності та розмірів самих підприємств.

Так, заводське пенсійне забезпечення концерну
"БАСФ", що фінансується як за рахунок відрахувань робо�
тодавця в пенсійний фонд, так і за рахунок внесків праців�
ника ( що становлять 2% загальної величини нарахованої
зарплати), а також додаткове забезпечення, що фінансуєть�
ся роботодавцем містить у собі основне забезпечення з пен�
сійної каси "БАСФ" і призначене для всіх працюючих. Пер�
ше з них призначено для працівників, які з тих або інших
причин не одержують у рамках основного забезпечення
встановленого на підприємстві мінімального розміру недер�
жавної пенсії й збільшує пенсію до цього рівня. Друге —
для високооплачуваних працівників, виходячи з тієї части�
ни зарплати, що перевищує межу, передбачену законом про
пенсійне страхування.

Найбільшу суму витрат складають витрати на пенсійне
страхування — більше 70%.

Важливу роль у функціонуванні соціальних фондів ви�
конує принцип — саморегулювання.

У ФРН саморегулювання — це норма життя багатьох
трудових колективів. Більшість саморегульованих органі�
зацій (СРО) створюють свої страхові компанії. Останні за�
безпечують медичне страхування, допомогу по втраті пра�
цездатності й медичне обслуговування. СРО фінансуються
за рахунок роботодавців і найманих працівників. Держава
поклала на галузеві співтовариства відповідальність по стра�
хуванню від нещасних випадків.

У Німеччині є достатня кількість таких об'єднань, до
яких входить більшість найманих працівників. У промисло�
вому секторі країни застраховано близько 42 млн працюю�
чих. Однак ці громади не є монополістами. Історично скла�
лося так, що й самі підприємства стали на шлях страхуван�
ня своїх працівників — членів таких співтовариств на�
лічується близько 3 млн.

Структура німецьких саморегульованих організацій така,
що при обов'язковому членстві, наприклад, будівельної ком�
панії в СРО (або допуску її на ринок) обов'язок держави по
збиранню внесків (до фонду обов'язкового медичного стра�
хування) передається саморегульованій організації.

Ця організація, у свою чергу, кредитує спеціально ство�
рену страхову компанію. Саме остання займається пробле�
мами компенсаційних виплат працівникам, а також контро�
лює охорону праці й дотримання техніки безпеки на вироб�
ництві (щоб страхових випадків було якнайменше).

ВИСНОВКИ
Економічна кpиза 2008 p. внeсла сepйозні зміни у соц�

іальну політику Німeччини. В 2010 p. канцлер Анхeла
Мepкeль оголосила нову eкономічну політику Німeччини,
згідно якої до 2014 p. в кpаїні планується заощадити близь�
ко 80 мільяpдів євро, скоpотивши соціальні виплати. Уpяд
має наміp знизити асигнування на соціальні потpeби і
підтpимку сім'ї, особливо на допомогу по бeзpобіттю і по
догляду за дітьми.

Однак, незважаючи на це, у Німеччині створена і діє
досить струнка, а головне — працездатна система соціаль�
ного забезпечення.

 Література:
1. Sapir A. Globalisation and the Reform of European Social

Models (Background document for the presentation at ECOFIN
informal Meeting in Manchester, 9 Sept. 2005) [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: // http: //www.bruegel.org).

2. Уразов Р.Н. Пенсионное страхование в Федератив�
ной Республике Германии // Вестник ТИСБИ Академия уп�
равления ТИСБИ. — 2006. —  Выпуск № 1.

3. Ефимов В.С. Финансовая система Федеративной Рес�
публики Германии: учебный курс (учебно�методический
комплекс) / Кафедра "Финансы и кредит" Московского ин�
ститута экономики, менеджмента и права. — Москва: 2007.

4. Шугаев А.А. Социальные программы на предприяти�
ях Германии // Кадры предприятия. — 2002. — № 1.
Стаття надійшла до редакції 19.03.2012 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 6/201268

ВСТУП
Корпоративний сектор України набуває все більшо�

го значення у розвитку економіки. Переважна більшість
підприємств корпоративного типу функціонують у виг�
ляді акціонерних товариств. Акціонерний капітал
підприємств виконує основні функції щодо акумуляції
ресурсів та служить основою для інтеграційних про�
цесів. В той же час в Україні у зв'язку з реформуванням
відносин власності та формуванням корпоративних
відносин акціонерний капітал не завжди виконує родо�
ву притаманну йому функцію залучення ресурсів, а ви�
ступає засобом контролю над акціонерними товариства�
ми та перерозподілу власності. Тому вітчизняні акціо�
нерні товариства не завжди мають оптимальну струк�
туру акціонерного капіталу та відповідну ринкову ка�
піталізацію. Сьогодні немає єдиної концепції, теорії та
шляху оптимізації структури капіталу, що є однією з
причин неефективного функціонування економіки як на
макро�, так і на мікрорівнях [1].

У роботах вітчизняних учених, зокрема В.Базилеви�
ча, Д.Баюри, А. Гальчинського, В. Гейця, Є. Григо�
ренка, В. Дементьєва, В. Євтушевсього, Ю. Єханурова,
П. Єщенка, А. Задої, Ю. Лупенка, В. Мандибури, І. Ма�
лого, М. Маліка, О. Мендрула, О. Мозгового, О. Кузь�
міна, Г. Назарової, П. Леоненка, В. Осецького, Є. Пан�
ченка, Ю. Петруні, Н. Слободяника, Г. Семенова, досл�
ідженню структури акціонерного капіталу приділяєть�
ся все більше уваги. Однак розв'язання проблеми фор�
мування оптимальної структури акціонерного капіталу
потребує подальшого розгляду та доопрацювання. При
дослідженні вітчизняних умов формування структури
акціонерного капіталу необхідно враховувати зарубіжні
напрацювання. Зокрема, йдеться про розробку теоре�
тичних питань щодо принципів функціонування ак�
ціонерного капіталу у корпораціях розвинутих країн
(А. Берлі, М. Бредли, М.С. Дженсен, Т. Дженкинсон,
В. Меклінг, Г. Мінз). Але на сьогодні немає єдиного ун�
іверсального методу оптимізації структури капіталу.
Усе це об'єктивно вимагає подальших наукових дослід�
жень щодо пошуку джерел формування оптимальної
структури акціонерного капіталу з врахуванням конк�
ретних умов діяльності акціонерних товариств.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є визначення ролі оптимізації струк�

тури капіталу в системі управління капіталом, аналіз ос�
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новних моделей оптимізації структури капіталу, фор�
мування етапів та визначення методів оптимізації струк�
тури капіталу в умовах трансформації української еко�
номіки.

РЕЗУЛЬТАТИ
Успішне функціонування акціонерних товариств

залежить не лише від розміру капіталу, а й від його
структури. Аналіз структури капіталу є одним із
найбільш важливих і складних завдань, які вирішують�
ся у процесі фінансового управління акціонерним това�
риством. До сьогодні в економічній літературі не існує
однозначності у трактуванні категорії "структура капі�
талу": є декілька визначень цієї категорії. Класичне фор�
мальне визначення зводиться до такого: структура ка�
піталу акціонерного товариства — це комбінація цінних
паперів. За цим визначенням припускається, що акціо�
нерне товариство фінансує свою діяльність за рахунок
емісії цінних паперів і подальшого їх продажу зовнішнім
інвесторам. На практиці багато економістів розгляда�
ють під структурою капіталу співвідношення власних та
залучених фінансових ресурсів, що використовуються
акціонерними товариствами у процесі своєї діяльності.
Так, наприклад, І.О. Бланк визначає структуру капіта�
лу як "співвідношення усіх форм власних та залучених
фінансових ресурсів, що використовуються акціонер�
ним товариством в процесі своєї діяльності для фінан�
сування активів" [3]. На переконання М.Б. Рудика, в су�
часних умовах необхідно використовувати більш чітке
визначення, яке має враховувати усі можливі джерела
фінансування. Тому структуру капіталу часто визнача�
ють як "сукупність джерел фінансування, які викорис�
товує окрема корпорація". Завдання менеджменту кор�
порації полягає в тому, щоб знайти таку комбінацію
цінних паперів (джерел фінансування), при якій ринко�
ва вартість корпорації була б максимальною [5].

Питання оптимізації структури акціонерного капі�
талу вже кілька десятиліть є предметом жвавих науко�
вих дискусій. Якщо проаналізувати всі досліження про
структуру капіталу, що були висвітлені протягом ос�
танніх 50 років у роботах з фінансового менеджменту,
то можна прийти до висновку, що існують дві взаємо�
виключні точки зору. Для одних дослідників оптималь�
ної структури капіталу (тобто певного співвідношення
різних джерел фінансування, при якому досягається
максимум вартості компанії) немає. Для інших опти�
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мальна структура капіталу існує.
Аналіз літературних джерел дає змогу визначити

термін "оптимізація структури капіталу" як співвідно�
шення між власним і позиковим капіталом, за якого ак�
ціонерне товариство отримує максимальний прибуток і
має максимальну рентабельність. На думку В.О. По�
дольської та О.В. Яріш, оптимізація структури капіта�
лу, "..це таке співвідношення між власним і позиковим
капіталом, за якого забезпечується найефективніша
пропорційність між дохідністю та фінансовою стійкістю
підприємства" [4]. Таким чином, в економічній літера�
турі мають місце різні думки щодо визначення оптималь�
ної структури капіталу. Але вирішення цього питання
потребує комплексного підходу.

Сучасна теорія структури акціонерного капіталу
бере свій початок з 1958 року, коли було опубліковано
відому роботу у сфері корпоративних фінансів Ф. Мо�
дельяні та М. Мїллера "Витрати на залучення капіталу,
корпоративні фінанси ї теорія інвестування" [9], авто�
ри якої стверджували, що структура капіталу жодним
чином не впливає на його ринкову вартість. Проте су�
часні дослідники з цим не згодні. Вони вважають, що
структуру капіталу можна оптимізувати, якщо враху�
вати окремі його складники.

У фаховій економічній літературі фахівці виділяють
такі основні моделі структур капіталу акціонерних то�
вариств. Зокрема, стаціонарного співвідношення; аси�
метричної інформації; агентських витрат; корпоратив�
ного контролю та стейкхолдерів [8].

Прихильники моделі стаціонарного співвідношення
стверджують, що оптимальною є така структура капі�
талу корпорації, за якої приведена вартість "податко�
вих щитів" повністю покриває приведену вартість банк�
рутства (податковий щит — це наявність у акціонерно�
го товариства певних податкових пільг і преференцій,
зазвичай, за рішенням уряду та органів місцевої влади).
Моделі оптимальної структури капіталу, в основу яких
покладено асиметричність розподілу інформації, по�
діляють на інвестиційні, в яких структура капіталу ви�
користовується керівництвом компанії для підвищення
ефективності реалізації інвестиційнихпроектів, та сиг�
нальні, при яких як сигнали виступають емісії цінних
паперів.

В інвестиційних моделях структура капіталу вико�
ристовується менеджерами для підвищення ефектив�
ності фінансування інвестиційних проекте акціонерних
товариств. Менеджери враховують ту обставину, що
інвестори через інформаційні асиметрії очікують недо�
оцінку або ж переоцінку потоки прибутку. Сигнальні
моделі передбачають те, що інвестори орієнтуються на
рішення менеджерів щодо емісії цінних паперів.

Однією із перших інвестиційних моделей асиметрич�
ної інформації є теорія ієрархії, яку активно відстою�
вав у своїх роботах Г. Дональдсон. За цією теорією кор�
порації у своїх фінансових рішеннях користуються чо�
тирма умовами: 1) корпорації встановлюють плановий
коефіцієнт дивідендних виплат; 2) корпорації викорис�
товують внутрішні джерела фінансування. Однак, якщо
в корпорації існують проекти з позитивними чистими
приведеними вартостями, а внутрішніх джерел недо�
статньо для їх фінансування, вона залучає зовнішнє
джерело, наприклад, використовує додаткову емісію
цінних паперів; 3) якщо ж корпорації все ж таки необ�
хідно залучити зовнішні ресурси фінансування інвести�
ційних проектів, то вона, у першу чергу, випускатиме
облігації або проводитиме випуск привілейованих акцій
і лише в крайньому випадку — здійснюватиме емісію
цінних паперів (простих іменних вкцій); 4) якщо вхідні
потоки грошових коштів перевищують вихідні, то кор�
порація спрямовує надлишок прибутку иа погашения
поточних боргових зобов'язань або ж вкладає кошти у
високоліквідні цінні папери і лише після цього збільшує
дивідендні виплати. Таким чином, відповідно до теорії
ієрархії всі компоненти дефіциту бюджету виступають

у ролі екзогенних до того часу, поки корпорація спро�
можна емітувати боргові інструменти [3].

Фундаментальним дослідженням впливу асиметрич�
ного розподілу інформації на вибір структури капіталу
є модель Леленда і Пайла. В умовах існування інформа�
ційної асиметрії автори моделі показали, що: 1) вартість
компанії зростає із збільшенням долі власності, яка зна�
ходиться під контролем менеджменту; 2) готовність ме�
неджменту фінансувати інвестиційний проект служить
сигналом якості даного проекту для зовнішніх інвес�
торів. При цьому під фінансуванням розуміється прид�
бання акцій корпорації менеджментом.

Агентські моделі базуються на відносинах між ак�
ціонерами та менеджментом акціонерного товариства.
Їх можна охарактеризувати як контракти, відповідно до
яких один індивід (принципал) або кілька індивідів най�
мають іншого індивіда (агента) для виробництва певних
послуг, що пов'язане із делегуванням права контролю
агента над власністю [8].

Отже, важливою складовою відтворення капіталу є
оптимізація його структури. Теоретичні концепції
структур капіталу формують основу вибору стратегіч�
них напрямів його відтворення, які забезпечують зрос�
тання ринкової вартості капіталу. Можемо зробити вис�
новок, що оптимальна структура капіталу являє собою
таке співвідношення використання власних і позичених
коштів, при якому забезпечується ефективна про�
порційність між коефіцієнтом фінансової рентабель�
ності і коефіцієнтом фінансової стійкості підприємства,
тобто максимізується його ринкова вартість.

Слободяник Н.П. вважає, що процес оптимізації
структури капіталу акціонерного товариства здійс�
нюється за певними етапами (рис. 1).

Розглянемо кожен етап оптимізації структури ка�
піталу більш детально.

Аналіз капіталу акціонерного товариства. На першій
стадії аналізу розглядається динаміка загального обсягу
й основних складових елементів капіталу порівняно з ди�
намікою обсягу виробництва та реалізації продукції; виз�
начається співвідношення власного і позикового капіта�
лу, його тенденції: у складі позикового капіталу вивчаєть�
ся співвідношення довго� та короткострокових фінансо�
вих зобов'язань; визначається розмір термінових фінан�
сових зобов'язаньта винесення причин протермінування.

На другій стадії аналізу розглядається система ко�
ефіцієнтів фінансової стійкості акціонерного товари�
ства, яка визначається структурою його капіталу. У про�
цесі проведення такого аналізу розраховуються і вив�
чаються в динаміці такі коефіцієнти:

а) коефіцієнт автономії;
б) коефіцієнт фінансового левериджу (коефіцієнт

фінансування);
в) коефіцієнт довгострокової фінансової незалеж�

ності;
г) коефіцієнт співвідношення довго� та коротко�

строкової заборгованості.
Аналіз фінансової стійкості акціонерного товари�

ства дає змогу оцінити ступінь стабільності його фінан�
сового розвитку і рівень фінансових ризиків, які гене�
рують загрозу банкрутства.

На третій стадії аналізу оцінюється ефективність
використання окремих елементів капіталу в цілому. У
процесі проведення такого аналізу розраховуються в
динаміці такі показники:

а) період обороту капіталу;
б) коефіцієнт рентабельності власного використа�

ного капіталу;
в) коефіцієнт рентабельності власного капіталу;
г) капіталовіддача;
д) капіталоємність реалізації продукції [6].
Оцінювання основних факторів, які визначають

формування структури капіталу. Практика показує, що
не існує єдиних рецептів ефективного співвідношення
власного і позикового капіталу. Разом з тим, існує ряд
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об'єктивних і суб'єктивних факторів, ура�
хування яких дає змогу цілеспрямовано
формувати структуру капіталу. Основними
із цих факторів є:

— галузеві особливості операційної
діяльності акціонерного товариства;

— стадія життєвого циклу акціонерно�
го товариства;

— кон'юнктура товарного ринку;
— кон'юнктура фінансового ринку;
— рівень рентабельності операційної

діяльності;
— коефіцієнт операційного левериджу;
— ставлення кредиторів;
— рівень оподаткування прибутку;
— фінансовий менталітет власників і

менеджерів акціонерного товариства;
— рівень концентрації власного капіта�

лу [7].
З урахуванням цих факторів управління

структурою капіталу акціонерного товари�
ства зводиться до двох основних напрямів: 1)
встановлення оптимальних рівнів викорис�
тання власного та залученого капіталів; 2) забезпечення
залучення необхідних видів та обсягів капіталу для досяг�
нення розрахункових показників його структури.

Оптимізація структури капіталу за критерієм мак�
симізації рівня фінансової рентабельності. Для прове�
дення таких оптимізаційних розрахунків використо�
вується механізм фінансового левериджу. Важливими
механізмами реалізації завдання максимізації рівня рен�
табельності власного капіталу при заданому рівні фінан�
сового ризику є фінансовий леверидж та модель Дюпо�
на. Фінансовий леверидж характеризує використання
акціонерним товариством позичених коштів та його
вплив на зміну коефіцієнта рентабельності власності
капіталу.

Отже,оптимальна структура капіталу являє собою
співвідношення між зобов'язаннями та власним капіта�
лом акціонерного товариства, яке збільшує величину
власного капіталу акціонерного товариства і, як на�
слідок, прибутки його акціонерів. Це співвідношення не
є постійним, а змінюється з часом і під впливом певних
факторів. Оптимальну структуру капіталу кількісно виз�
начити неможливо. Однак керівництво акціонерного
товариства може знати наближене її значення, що роз�
раховане на підставі факторів впливу та власного прак�
тичного досвіду, яке максимально наближає планову
структуру до оптимального значення [2].

Оптимізація капіталу за критерієм мінімізації його
вартості. Процес цієї оптимізації базується на попередній
оцінці вартості власного та залученого капіталу при
різних умовах його залучення і здійснення багатоваріан�
тних розрахунків середньозваженої вартості капіталу.

Оптимізація структури капіталу за критерієм міні�
мізації рівня фінансових ризиків. Цей метод оптимізації
структури капіталу пов'язаний з процесом диференц�
ійного вибору фінансування різних складових активів
акціонерного товаритсва.

Формування показника цільової структури капіта�
лу. Граничні межі максимально рентабельної та міні�
мально ризикованої структури капіталу дають змогу
визначити поле вибору конкретних його значень на пев�
ний період. У процесі його вибору враховуються рані�
ше розглянуті фактории. Остаточне рішення, що прий�
мається з цього питання, дає можливість сформувати
на майбутній період показник "цільової структури ка�
піталу", відповідно до якого здійснюватиметься подаль�
ше його формування шляхом залучення фінансових
коштів з відповідних джерел.

ВИСНОВКИ
Дослідження теорій структури капіталу дали змогу

зробити висновок, що під час прийняття управлінських

рішень або розроблення фінансової політики акціонер�
ного товариства необхідно формувати таку структуру
капіталу, яка за найнижчої ціни збільшувала б ринкову
вартість акціонерного товариства. Як бачимо, в основі
охарактеризованих вище моделей лежать суперечливі
погляди щодо можливої оптимізації структури капіталу
акціонерного товариства. Без сумніву, визначення опти�
мальної структури капіталу, за якої б вдалося досягти
максимальної вартості компанії на фінансовому ринку за
мінімальної ціни капіталу, є одним з найважливіших уп�
равлінських питань. Виділення основних етапів оптимі�
зації структури капіталу покликане частково вирішити
це завдання. Однак розв'язання проблеми формування
оптимальної структури акціонерного капіталу потребує
подальшого розгляду та доопрацювання.
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Рис. 1. Основні етапи процесу оптимізації структури капіталу
акціонерного товариства

Джерело: складено автором за даними [1].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У 2007 р., коли на Конференції сторін Рамкової кон�

венції ООН зі зміни клімату було прийнято так звану Бал�
ійську дорожню карту, фактично розпочалися перегово�
ри щодо зобов'язань країн зі зменшення викидів парнико�
вих газів у посткіотському періоді. За останні п'ять років
так і не було досягнуто консенсусу в цій сфері. Якщо до
кінця 2012 р. не буде вироблено механізму продовження
Кіотського протоколу або його заміни іншим договором,
то це означатиме майже повне припинення будь�якої
діяльності зі зменшення викидів парникових газів (за ви�
нятком країн ЄС). Крім очевидних негативних кліматич�
них наслідків, такий розвиток подій суттєво погіршує пер�
спективи та привабливість інвестицій у відновлювальну
енергетику. Саме тому особливої актуальності набуває
проблема розробки комплексного довгострокового дого�
вору, який би передбачав обмеження викидів усіх (чи хоча
б більшості) країн світу, а також встановлював правила
розподілу відповідних зобов'язань між окремими країна�
ми.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Різним аспектам проблеми вироблення режиму

співпраці країн у сфері обмеження світових викидів пар�
никових газів присвячені роботи зарубіжних дослідників,
серед яких, в першу чергу, слід виділити американських
на європейських вчених, зокрема Дж. Алді [1], П. Баєра
[3], Д. Віктора [34], В. Нордхауса [24; 25], Р. Стевінса [30],
В. Пізера [27]. Нижче проаналізовано суть та особливості
більшості пропозицій дослідників цієї проблематики, які
зустрічаються в науковій літературі.

Метою даного дослідження є розробка засад обмежен�
ня світових викидів парникових газів шляхом визначення
правил та критеріїв розподілу відповідних квот серед усіх
країн світу.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Активні наукові та політичні дебати з цього приводу

ведуться ще з моменту підписання Кіотського протоколу.
Можна виокремити шість основних аспектів, навколо яких
сконцентровані фундаментальні принципи нормативного
режиму міжнародних домовленостей щодо обмеження ви�
кидів парникових газів.

1. Визначення форми і рівня домовленостей у сфері бо�
ротьби зі змінами клімату.

Очевидно, базовим міжнародним документом повин�
на залишатися Рамкова конвенція ООН зі зміни клімату
(РКЗК), яка подібно до конституції врегульовує лише най�
загальніші аспекти системи. Конкретні питання, зокрема
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характер і величина зобов'язань окремих країн, повинні
вирішуватись окремими договорами (аналогічно до Кіотсь�
кого протоколу), які матимуть чіткі часові або функціо�
нальні рамки.

Хоча такий підхід загалом підтримується абсолютною
більшістю економістів, все ж не можна залишити поза ува�
гою декілька альтернативних пропозицій. Серед них, в пер�
шу чергу, виділяється ідея паралельної кліматичної угоди
або набору з декількох протоколів [4; 6; 31]. Укладення де�
кількох міжнародних угод поза межами РКЗК, які торка�
тимуться ключових аспектів проблеми, зокрема інтеграції
ринків квот на викиди, передачі і поширення технологій
зменшення викидів парникових газів, підтримки країн, що
розвиваються тощо. Поряд з цим, самі країни�учасниці мо�
жуть не мати національних зобов'язань щодо зменшення
емісії парникових газів. Учасниками окремих угод будуть
лише найбільші країни�емітенти, тому, на думку авторів,
буде спрощено процеси прийняття рішень та підвищено
гнучкість системи загалом.

2. Визначення часового горизонту міжнародних домо�
вленостей щодо обмеження викидів парникових газів.

Проблема зміни клімату, безумовно, має довготрива�
лий характер, однак управління емісією парникових газів
пов'язане з невизначеністю, а тому важко піддається пла�
нуванню. В такому середовищі оптимальним варіантом
може виявитися програма дій на короткий часовий відрізок
з можливістю подальшого регулярного коригування в міру
накопичення нової інформації. Крім того, з огляду на ве�
личезні диспропорції в рівнях розвитку країн світу малой�
мовірним видається прийняття єдиної для всіх довгостро�
кової концепції обмеження викидів парникових газів. Тому
думки провідних економістів щодо часового виміру май�
бутніх кліматичних домовленостей розділилися.

Прихильники короткострокового підходу, в першу
чергу, апелюють до необхідності більш активного залучен�
ня до діяльності щодо обмеження викидів парникових газів
країн, що розвиваються, а для цього необхідно створити
привабливі для них умови, які не обмежували б потенціал
економічного зростання. Так, Т. Харгрейв, Н. Хельм та К.
Вандерлен [15] обгрунтовують доцільність встановлення
для країн, що розвиваються відносних зобов'язань (змен�
шення карбономісткості виробництва, а не валових викидів
парникових газів). Ще в 1997 р. подібна пропозиція була
озвучена Аргентиною на сесії РКЗК. Р. Шмалензі вважає
необхідним прийняти за основу принцип "широкого, але
повільного старту" (на відміну від "вузького, але швидко�
го", який реалізується в Кіотському протоколу) — залу�
чення максимального числа країн ціною незначних зобов�
'язань щодо обмеження викидів парникових газів [29].
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Дослідники, що відстоюють середньостроковий підхід,
зокрема Н. Хон [16], К. Танген і Х. Хассельнайпо [33], про�
понують поступове, поетапне розширення числа учасників
міжнародної системи обмеження викидів парникових газів
з паралельним підвищенням їхніх зобов'язань.

Однак, все ж найчисельнішими є пропозиції, які перед�
бачають в тій чи іншій формі встановлення довгострокових
правил обмеження світових викидів парникових газів, які
базуються на універсальних критеріях визначення зобов�
'язань окремих учасників, як, наприклад, викиди на душу
населення (А. Аніл [2], О. Мейє [20], Дж. Купта [14]), істо�
рична відповідальність (офіційна позиція Бразилії [10]),
ВВП на душу населення (В. Нордхаус [24; 25], Д. Віктор
[34], Дж. Янсен [17]) тощо.

3. Визначення концептуального підходу до встановлен�
ня зобов'язань країн.

У цьому контексті можна розмежувати три альтерна�
тивні варіанти:

— "зверзу�вниз". Зобов'язання країн, а також механі�
зми їхнього виконання встановлюються на найвищому
рівні шляхом багатосторонніх міжнародних переговорів.
Цей підхід підтримується абсолютною більшістю дослід�
ників, фактично саме він реалізовується в РКЗК та Кіотсь�
кого протоколу до неї;

— "знизу�вгору". Окремі країни самостійно, залежно
від їхніх внутрішніх обставин, визначають програму дій для
обмеження викидів парникових газів. Вони можуть
співпрацювати між собою на основі добровільних дво� та
багатосторонніх домовленостей;

— змішаний підхід.
4. Економічний характер зобов'язань країн.
Цей аспект проблеми є найбільш дискусійним, оскільки

прямо впливає на ефективність та затратність усієї систе�
ми обмеження викидів. Слід відзначити, що більшість еко�
номістів віддають перевагу зобов'язанням у вигляді квот
або дозволів на викиди, аналогічним до тих, які закріплені
Кіотським протоколом. Однак почали з'являтися численні
пропозиції про вдосконалення і модифікацію режиму виз�
начення квот країн. Зокрема, А. Михайлова, С. Бансейган�
гер та М. Юнг вважають необхідним прийняти за базу роз�
рахунку не конкретний рік (яким є 1990 р. в Кіотському
протоколі), а прогнозні обсяги емісії парникових газів у
майбутньому (сценарій "бізнес як завжди") [21].

Оригінальною є ідея Ф. Цедріка [11], який пропонує
встановлювати "безпрограшні зобов'язання" — якщо краї�
на їх виконує, то надлишок дозволів на викиди вона може
продати на міжнародному ринку. Однак в разі невиконан�
ня зобов'язань, санкції на країну не накладаються. Так, Я.
Кім та К. Баумерт [19], розвиваючи ідею Ф. Цедріка, про�
понують, крім "безпрограшних", встановлювати деякі
мінімальні, але обов'язкові зобов'язання.

Відчутної підтримки набула в останні роки, особливо
в США, концепція "запобіжного клапана". Дослідники, що
її відстоюють, зокрема, Дж. Стігліц [1], Дж. Алді [1], Р.
Стевінс [30], В. Пізер [27], Д. Віктор [34], Я. Кемеяма [18]
та інші, наголошують, що одним з найбільших недоліків си�
стеми cap�and�trade є висока волатильність ринку та ри�
зик непомірного підвищення ціни. Тому пропонується
встановити максимальну ціну, за якою будь�який економ�
ічний суб'єкт завжди зможе купити додаткові вуглецеві
одиниці в держави. Ця ціна і є тим "клапаном", що не доз�
воляє ринку "перегрітися" та збільшити вартість виконан�
ня зобов'язань, що негативно позначиться на економіці
країни.

Деякі дослідники, зокрема К. Танген [33], Х. Хассель�
найпо [33], Т. Харгрейв [15], Х. Гронінберг [13], Дж. Ед�
мондс [12] і М. Вайс [12], пропонують встановлювати спе�
цифічні секторні обмеження на викиди парникових газів.
Така необхідність, на їхню думку, пов'язана з ризиком не�
добросовісної конкуренції, коли виробники з країн, які не
мають кількісних обмежень на викиди парникових газів,
отримують конкурентні переваги, які зумовлені нижчими
витрати. Крім того, такий підхід сприятиме вирішенню про�
блеми перенесення шкідливих виробництв в країни, що
розвиваються.

Ще до актуалізації ринкового підходу в якості пріо�
ритетного для вирішення проблеми глобальних кліматич�
них змін, його альтернативою були комплексні державні
програми, які передбачали сукупність законодавчих (на�
приклад, встановлення різноманітних технологічних стан�
дартів), адміністративних (штрафи і стягнення) та еконо�

мічних (екологічні податки) заходів та повинні реалізову�
ватися виключно на національному рівні. Деякі економі�
сти і тепер підтримують цей підхід. Так, В. Нордхаус [24;
25] відстоює концепцію "гармонізованих вуглецевих по�
датків", яка, на його думку, дозволить досягти співмірних
з ринковим підходом результатів, але з меншими витрата�
ми. В свою чергу, С. Баррет [5] та Я. Ніномія [23] вважа�
ють, що найефективнішим та найпростішим для імплемен�
тації в політично та економічно розрізненому, але глобал�
ізованому світі шляхом вирішення проблеми зміни кліма�
ту є сприяння НТП, полегшення дифузії інновацій, а та�
кож встановлення єдиних стандартів енергоефективності.

Окремі дослідники, зокрема Д. Бредфорд [9], пропо�
нують застосовувати, в першу чергу, фінансові, а не
кількісні зобов'язання для розвинених країн. Оригіналь�
ною є ідея так званого "кліматичного плану Маршала", яку
запропонував Т. Шелінг [28]. Автор вважає доцільним ук�
ладання міжнародної угоди про цільову фінансову та тех�
нічну допомогу країнам, що розвиваються, для їхньої адап�
тації до наслідків зміни клімату.

5. Принципи та методи розподілу зобов'язань між
країнами�учасницями.

Можна виділити шість критеріїв, за якими найчастіше
пропонується здійснювати розподіл між країнами
кількісних зобов'язань щодо зменшення викидів парнико�
вих газів:

1) валовий внутрішній продукт на душу населення;
2) викиди парникових газів на душу населення;
3) карбономісткість економіки (викиди парникових

газів на одиницю валового внутрішнього продукту);
4) сукупна чисельність населення;
5) історичні обсяги викидів парникових газів;
6) сукупні теперішні обсяги викидів парникових газів.
Окремі аналітики будують свої моделі на якомусь од�

ному з перелічених вище критеріїв (найчастіше — ВВП на
душу населення). Проте більшість економістів поєднують
декілька критеріїв. Зокрема, аналітики Шведського аген�
тства охорони природи використовують в якості критеріїв
розрахунку квот країн викиди на душу населення та ВВП
на душу населення [32]. А. Михайлова [21], Д. Франкел [8]
та В. Босетті [8] пропонують розраховувати квоти країн
на основі спеціальних індексів, які є функціями декількох
факторів.

Оригінальні методики аллокації квот запропонували
П. Баєр [3] та Я. Пан [26]. Вони акцентують увагу не стільки
на валових обсягах викидів чи багатстві країни, як на ха�
рактері продукту, що був створений при здійсненні цієї
емісії. В деяких країнах майже всі викиди парникових газів
є наслідком спроб населення забезпечити лише базові по�
треби (опалення житла, приготування їжі), в той час як
викиди в розвинених країнах нерідко є наслідком вироб�
ництва предметів розкоші. П. Баєр та Я. Пан розробили
багатофакторні моделі для оцінки частки базових потреб
у викидах парникових газів та пропонують накладати об�
меження лише на надлишкові викиди.

Незалежно від обраних критеріїв градації зобов'язань,
існує необхідність їхньої диференціації, в першу чергу, за�
лежно від рівня розвитку країн. Як вже згадувалося, для
країн, що розвиваються, деякі дослідники пропонують за�
стосовувати "м'які" або необов'язкові зобов'язання [11; 19].
Дж. Ясен, Дж. Баттжес та Дж. Сайм [17] наполягають на
необхідності надання цим країнам деякого перехідного пе�
ріоду, протягом якого вони повинні стабілізувати власні
викиди парникових газів. Поширеними стають розробки,
які передбачають пошук об'єктивних правил поступового
збільшення зобов'язань найбільших емітентів з числа
країн, що розвиваються. Так, Р. Стевінс [30] пропонує вста�
новити пряму залежність між рівнем розвитку країни (ВВП
на душу) та зобов'язаннями щодо зменшення викидів. Ком�
плексні підходи до цієї проблеми запропонували О. Блан�
шард [7], Х. Гронінберг [13] та Н. Хон [16]. Цими дослід�
никами розроблено декілька альтернативних підходів до
групування країн та встановлення диференційованих зо�
бов'язань. В роботах Н. Хона, крім того, обгрунтовано
доцільність поступового, чотирьохступеневого залучення
країн, що розвиваються, до міжнародної діяльності з об�
меження викидів парникових газів.

6. Забезпечення дотримання країнами взятих на себе
зобов'язань.

Виявлення ефективних підходів до розподілу наван�
таження в процесі боротьби з причинами глобальних



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

73www.economy.in.ua

кліматичних змін є недостатнім для досягнення кінцевої
мети. Запропонована програма дій повинна знайти пол�
ітичну підтримку у лідерів країн та забезпечити умови для
її дотримання (вирішення проблеми "безбілетника"). На�
приклад, для розв'язання означених суперечностей Д.
Віктор [34] пропонує перекласти відповідальність на по�
купців квот. Оскільки ними виступатимуть переважно
розвинені країни, то це, на його думку, буде гарантією
ефективного використання продавцями одержаних від
торгівлі коштів. Проте найпоширенішим є підхід, який
відстоюють більшість науковців, зокрема В Нордхаус [24;
25], Я. Кемеяма [18] та Дж. Алді [1]. Ними пропонується
застосовувати різноманітні торговельні санкції до країн�
порушниць.

Підсумовуючи, не можемо не загострити увагу на де�
кількох важливих моментах. По�перше, існує помітна ко�
реляція між країною (регіоном) проживання автора та його
поглядами на архітектуру міжнародних домовленостей у
сфері боротьби зі змінами клімату. Прослідковуються оз�
наки явища, яке пропонуємо називати "наукових патріо�
тизмом" — професійні економісти обгрунтовують пріори�
тетні шляхи та принципи співпраці щодо обмеження ви�
кидів, які відповідають національним інтересам їхньої краї�
ни. Так, роботи економістів є країн ЄС в основному при�
свячені проблемам вдосконалення існуючої системи, по�
шуку ефективних і справедливих правил аллокації квот, а
також встановленню універсальних, довгострокових зо�
бов'язань країн. Натомість американські економісти ак�
тивно розробляють пропозиції, альтернативні Кіотсько�
му протоколу та існуючій системі організації вуглецевого
ринку, зокрема це концепція "запобіжного клапана", ди�
фузії інновацій, вуглецевих податків тощо.

Науковці з країн, що розвиваються, загалом позитив�
но оцінюють Кіотський протокол та намагаються обгрун�
тувати необхідність більш жорстких зобов'язань для роз�
винених країн, в тому числі збільшення фінансової та тех�
нічної допомоги з їхнього боку. Найпоширенішим кри�
терієм аллокації квот на викиди парникових газів є сукупні
викиди на душу та ВВП на душу.

По�друге, частка публікацій, присвячених означеним
проблемам, в країнах, що розвиваються, є відносно незнач�
ною, порівняно з розвиненими країнами. Головна причи�
на такого стану, очевидно, криється в різних рівнях фінан�
сування та розвитку науки в цих країнах.

По�третє, помітними є суттєві відмінності в поглядах
вчених на шляхи вирішення проблеми обмеження викидів
парникових газів, які мають світоглядний, культурологіч�
ний характер. У європейський науковців чітко вираженим
є прагнення до консолідації та колективного вирішення
проблеми, а в американських — до індивідуалізму та сво�
боди вибору.

Критичний розгляд найважливіших аспектів нової си�
стеми обмеження світових викидів парникових газів, а та�
кож розробок провідних вчених дозволяє перейти до вик�
ладення власної концепції консолідації зусиль світової
спільноти для вирішення проблеми зміни клімату, в основі
якої повинна лежати методика (формула) визначення та
принципи розподілу зобов'язань країн�учасниць.

Але, починаючи обгрунтування власних пропозицій,
слід звернути увагу на існуючі перестороги. Перш за все,
не варто забувати, що стабільність кліматичної системи
Землі можна віднести до глобальних спільних благ. Як відо�
мо, ринкова система не в змозі самостійно забезпечити
продукування необхідних обсягів цих благ. Це приклад
провалу ринку, який потребує державного втручання. Крім
того, відзначимо, що кліматична стабільність як глобаль�
не спільне благо має унікальну властивість, яка не харак�
терна для інших таких благ, а саме — абсолютна по�
дільність. Завжди можна точно визначити обсяги спожи�
вання цього блага окремими країнами, а тому і ступінь
корисності для них. Вже тільки на цій підставі оптималь�
ним варіантом відвернення кліматичних змін може вида�
тися введення спеціального екологічного платежу, про�
порційного обсягу споживання блага, або, іншими слова�
ми, податку на викиди парникових газів.

Однак, введення такого податку пов'язане з числен�
ними труднощами теоретичного та практичного характе�
ру. По�перше, орган, який визначатиме ставку податку, по�
винен володіти інформацією про стан світової економіч�
ної системи та мати змогу гнучко і оперативно її коригу�
вати, що в реальних умовах неможливо. По�друге, ставка

податку повинна бути достатньо високою, як мінімум пе�
ревищувати граничні витрати на зменшення викидів у роз�
винених країнах. За інших умов у економічних суб'єктів
не буде реальних стимулів зменшення власної емісії пар�
никових газів. Проте, з іншого боку, висока ставка подат�
ку може стати перешкодою економічного зростання, особ�
ливо країн, що розвиваються. По�третє, існує проблема
ефективного використання накопичених платежів, виріши�
ти яку директивно та ще й на глобальному рівні дуже
складно. По�четверте, існує теоретичне обгрунтування та
практичне підтвердження ефективності моделі торгівлі
дозволами на викиди (cap�and�trade) для зменшення емісії
шкідливих речовин з найменшими витратами.

Виходячи з цих міркувань, пропонується встановити
для кожної країни "інтегральну нормативну квоту", яка ви�
конувала б роль своєрідного неоподаткованого мінімуму.
Якщо викиди парникових газів країни будуть меншими від
її квоти, то вона не тільки не сплачуватиме екоплатіж, а й
зможе продати невикористані вуглецеві одиниці на гло�
бальному ринку, аналогічно тому, як це вже здійснюється
за умовами Кіотського протоколу. Інтегральну норматив�
ну квоту пропонується розраховувати наступним чином:

%100)()( ×××= βαλ i
H

i
ВВП

ti
IH ЧЧAK (1),

де i
IHK  — інтегральна нормативна квота і�тої країни, %;

і
ВВПЧ  — частка країни в світовому валовому продукті:
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іВВП  — валовий внутрішній продукт (ВВП) і�тої країни;
і
НЧ  — частка країни в світовому населенні:
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iH  — чисельність населення і�тої країни;
 A  — коефіцієнт математичного зведення;
α, β, γ  — коефіцієнти еластичності.
Розраховані таким чином квоти країн в сумі станови�

тимуть 100% (такий результат забезпечується завдяки ко�
ефіцієнту  ) і прирівнюватимуться до обсягу світових ви�
кидів парникових газів (база визначення квоти). Таке
співвідношення дозволяє визначити квоту кожної країни
в млн т. СО2�екв. Таким чином, у рамках прийнятої нами
теоретичної концепції пропонується визначати, перш за
все, частки країн у споживанні глобального спільного бла�
га, а не абсолютні зобов'язання щодо зменшення викидів
парникових газів.

Вибір конкретних критеріїв розподілу зобов'язань се�
ред країн пояснюється мотивами обов'язковості та достат�
ності. "Обов'язковим" критерієм є чисельність населення
країни. За аксіому було прийнято правило, згідно якого
кожна людина повинна мати рівні доступ і можливості для
забезпечення власного добробуту незалежно від конкрет�
них економічних, соціальних чи національних умов. Тому
чим більшим є населення країни, тим більшою повинна
бути її частка в споживані обмеженого глобального
спільного блага, яким є кліматична стабільність.

Численні дослідження підтверджують дуже високу по�
зитивну кореляцію між обсягами ВВП країни та викидами
парникових газів. Якщо не брати до уваги відмінності у за�
стосовних технологіях (енергоефективність), то обсяг ВВП
пропорційний обсягу спожитої енергії, який, в свою чер�
гу, визначає кінцеву емісію парникових газів. Тобто, з од�
ного боку, неврахування обсягів ВВП, а значить рівня роз�
витку країни, означає повне ігнорування економічної ди�
ференціації країн, що, звичайно, є неприпустимим. З іншо�
го боку, розрахунок квоти країни на основі обсягу ВВП
створює стимули для підвищення енергоефективності ви�
робництва (при тому ж рівні енергоспоживання зростає
кінцевий продукт) та частки енергії з відновлювальних
джерел в енергобалансі країни (при незмінних обсягах
емісії парникових газів рівень енергоспоживання зростає).
Саме тому ВВП є "достатнім" фактором у запропонованій
методиці визначення інтегральної нормативної квоти краї�
ни.

Вибір в якості методологічної основи для розрахунку
квот країн концепції виробничих функцій теж не випад�
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ковий. Доцільність такого кроку пояснюється двома ваго�
мими причинами:

1) простотою та широкою науковою розробленістю
апарату виробничих функцій, зокрема функції Кобба�Дуг�
ласа;

2) високим рівнем гнучкості моделі.
Якщо перший аргумент особливого пояснення не по�

требує, то другому слід приділити увагу. Запропонована
модель фактично є п'ятифакторною1: два фактори ( і

ВВПЧ
та  і

НЧ ) є екзогенними, а три інші ( A ,  α ,  β ) — ендогенними.
Саме ендогенні фактори дають змогу коригувати кінцевий
вигляд формули розрахунку  і

ІНК  залежно від необхідності
чи в міру одержання нової інформації.

Базовий варіант формули має наступний вигляд:
 %100)()( 5,05,0 ×××= і

Н
і
ВВП

і
ІН ЧЧАК (4).

Фактор   виконує роль своєрідного "амортизатора". Як
відомо, для будь�яких невід'ємних чисел їхнє середнє гео�
метричне не більше від середнього арифметичного:
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За визначенням, справедливими є тотожності
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Іншими словами, сума квот усіх країн завжди буде мен�
шою від одиниці (або 100%). Тому існує деяке значення

 AА = , при якому 1
1

=∑
=

n

i

і
ІНК  (за нашими розрахунками для

фактичних даних про країни в 2009 р.  14,1≈А ). Проте па�
раметру  A  можна надати будь�яке інше значення: якщо
 AА < , то сума квот усіх країн буде меншою від сукупних
викидів, а при AА >  — більшою. Прийнявши  AА < , ми от�
римаємо деякий резерв дозволів на викиди, який може бути
використаним, наприклад, для дотування країн, що роз�
виваються. На основі певного критерію (наприклад, істо�
ричної вини в зростанні концентрації парникових газів в
атмосфері) надлишкові дозволи можна розподілити серед
усіх країн світу чи якоїсь конкретної групи країн. У ви�
падку, коли   AА > , викиди парникових газів зростатимуть
порівняно з встановленою базою, тому він не розглядаєть�
ся.

Розширений варіант формули отримує наступний виг�
ляд:

%100)()( ×××= βα і
Н

і
ВВП

і
ІН ЧЧАК (9),

Очевидно, необов'язковою є умова  5,0== βα . Імо�
вірно, провівши більш глибокі дослідження, в майбутньо�
му може виявитися доцільним прийняти інші значення па�
раметрів  α  і  β . Крім того, аналогічно до попереднього ва�
ріанта формули, параметр  А  і надалі виконуватиме роль
амортизатора та створюватиме резерв для перерозподілу
квот між країнами.

Розглянуті вище варіанти формули розрахунку квот
фактично мають статичний характер і ніяк не характери�
зують швидкість та напрям зміни і

ІНК  в часі. Динамічний
варіант формули може бути вираженим наступним чином:

 βαλ )()( і
Н
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ti
IH ЧЧAK ××= (10).

Найважливішим тут є параметр   λ :
— якщо  1<λ , то квота окремої країни, а також сума

квот усіх країн поступово зменшуються. При   0→λ
швидкість редукції зростає;

— якщо   1>λ , то сукупний обсяг дозволених викидів
зростає, що не відповідає меті запропонованої методики
розрахунку квот.

Таким чином, запропонована нами модель архітекту�

ри міжнародної співпраці з обмеження викидів парнико�
вих газів включає три головні елементи:

1) квота на викиди парникових газів;
2) податок (екоплатіж) на надлишкову емісію парни�

кових газів;
3) система торгівлі дозволами на викиди (cap�and�

trade) парникових газів.
На відміну від Кіотського протоколу, в запропонованій

методиці закладені об'єктивні засади визначення квот
країн�учасниць. Виходячи з цього, зобов'язання учасників
виражаються у різниці між фактичними викидами та інтег�
ральною нормативною квотою  і

ІНК , тобто окрема країна,
залежно від її особливостей, може отримати дефіцит або
профіцит дозволів на викиди. Для виконання своїх зобов�
'язань будь�яка країна має можливість скористатися рин�
ковими механізмами, які, загалом, майже не відрізняти�
муться від тих, які діють сьогодні, за винятком Механізму
чистого розвитку (оскільки передбачається, що учасника�
ми системи стануть усі країни, то зникають відмінності між
механізмами чистого розвитку та спільного впроваджен�
ня).

За кожну тонну парникових газів понад дозволений
квотою обсяг країна буде змушена сплачувати спеціаль�
ний екоплатіж, ставка якого визначатиметься на міжна�
родному рівні. Накопичені фінансові ресурси спрямову�
ватимуться на фінансування існуючих або нових фондів
підтримки країн, що розвиваються. Також додамо, що в
цьому випадку не виникатиме проблеми ефективного ви�
користання коштів, оскільки в запропонованій методиці
податок (екоплатіж) фактично не має фіскального харак�
теру, передбачається, що платежі за обсягами не будуть
значними.

Натомість податок (екоплатіж) на надлишкові викиди
виконуватиме подвійну функцію. З одного боку, він стане
штрафом, формою санкцій, які стимулюють учасників до
пошуку шляхів ефективного і дешевого зменшення викидів.
З другого боку, ставка екоплатежу виконуватиме роль "за�
побіжного клапана". Ринкова ціна ніколи не підніметься
вище цієї ставки, бо тоді країнам буде вигідніше сплатити
податок, ніж купувати додаткові вуглецеві одиниці на рин�
ку. Таким чином, ми отримуємо ще один дієвий і потуж�
ний важіль впливу на глобальний ринок дозволів на вики�
ди парникових газів.

Головна перевага механізму "запобіжного клапана", як
відомо, полягає його гнучкості. Залежно від обставин і зав�
дань можна коригувати пріоритети системи обмеження ви�
кидів парникових газів, обираючи один з варіантів альтер�
нативного рішення. Згідно з ними можна віддати перева�
гу, наприклад, максимально можливому зменшенню ви�
кидів, знаючи, що для цього необхідно підвищувати став�
ку екоплатежу. Якщо ж обирається варіант мінімізації вит�
рат на зменшення викидів, то йому відповідатиме зменшен�
ня ставки екоплатежу.

Зауважимо, що впровадження запропонованої мето�
дики не може бути одномоментним. Воно передбачатиме
принаймні два етапи. На першому за кожною країною мог�
ла б бути закріплена її інтегральна нормативна квота і про�
тягом певного періоду часу (5—10 років) база квотування
повинна залишатись сталою. Це гарантувало б можливість
учасникам пристосуватись до ситуації: країни з дефіци�
том квот стали б покупцями вуглецевих одиниць у країн,
що мають їхній надлишок. Вже тільки на цій основі гаран�
туватиметься гальмування емісії парникових газів і стабі�
лізація рівня їх концентрації в атмосфері. На другому етапі
потрібно поступово знижувати базу квотування аж поки
світові викиди не досягнуть обсягу, безпечного з точки
зору перспективи глобального потепління. Зміна квот при
цьому буде відбуватися у двох площинах: по�перше, як пе�
рерозподіл між країнами під впливом визначених вище
факторів (частки у світовому ВВП і населенні), по�друге,
зниження бази і, як наслідок, розміру квоти кожної краї�
ни в млн т. СО

2
�екв.

Крім того, в методі визначення інтегральної норматив�
ної квоти закладений принцип вирівнювання. Адже краї�
ни, що розвиваються, мають високі показники приросту
населення, а це означає, що з кожним роком їх квота зро�
статиме. Якщо ж у них спостерігатиметься економічне зро�
стання, то із приростом ВВП буде зростати і квота, хоча і

__________________________________________________
1 Невиключеною є можливість розширення числа факторів при одержанні переконливих доказів доцільності такого кроку.
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з дещо нижчими темпами. Саме це і стимулюватиме ефек�
тивне використання енергоносіїв. Для розвинених країн
характерним є близький до нуля показник приросту насе�
лення, а в поєднанні з невисокими темпами приросту ВВП
це означатиме, що квоти постійно перерозподілятимуть�
ся на користь країн, що розвиваються. Розвинені країни
будуть змушені нарощувати інвестиції в розробку віднов�
лювальних джерел енергії або виступатимуть активними
гравцями на вуглецевому ринку.

Наступний крок дослідження пов'язується з оцінкою
запропонованої методики за низкою критеріїв, зокрема:
екологічна та економічна ефективність, справедливість і
гнучкість, а також можливість бути реалізованою. Зазна�
чимо, що більшість критеріїв є взаємодоповнюючими, про�
те не всі. Так, критерії екологічної та економічної ефек�
тивності частково суперечать один одному.

З точки зору екологічної ефективності є підстави вва�
жати, що запропонована методика дозволяє досягти ну�
льових викидів (для цього необхідно зменшити базу для
розрахунку квот до нуля). На практиці кінцеві екологічні
дивіденди від запропонованої методики визначатимуться
міжнародними домовленостями про прийнятний (безпеч�
ний для клімату) рівень викидів, а також економічних оці�
нок можливих негативних наслідків від кліматичних змін.
Відмітимо, що означені фактори є екзогенними по відно�
шенню до запропонованої методики.

Модель витримує критику і в аспекті економічної
ефективності її впровадження. Адже найефективнішою
буде вважатися та система обмеження викидів, яка дозво�
лить досягти намічених цілей з найменшими витратами. Як
вже зазначалося, забезпечити мінімізацію витрат на змен�
шення викидів парникових газів у такій складній системі,
якою є світова економіка, можна лише за допомогою рин�
кових механізмів. Запропонована нами методика передба�
чає використання як на глобальному, так і на національ�
них рівнях механізмів вуглецевого ринку (модель cap�and�
trade) в поєднанні з фінансовими стягненнями за невико�
нання зобов'язань. На цій підставі ми можемо розрахову�
вати на високу економічну ефективність.

Важливо і те, що впровадження запропонованої ме�
тодики розрахунку квот країн сприятиме реалізації прин�
ципів рівності і справедливості.

Можна виділити три аспекти даного критерію:
1) відповідальність. Слід брати до уваги, що фактич�

ними винуватцями проблеми зміни клімату є низка розви�
нених країн, які відповідають за понад 80% парникових
газів, які потрапили в атмосферу з початку індустріальної
епохи;

2) рівність. Кожна особа, як і кожна країна, повинні
мати рівні можливості для забезпечення своїх потреб та
стабільного економічного розвитку;

3) здатність платити. Неприйнятним є обкладання усіх
країн однаковими зобов'язаннями. В країнах, що розви�
ваються, дуже значна частина національного доходу вит�
рачається на забезпечення базових потреб людини, в той
час як у розвинених країнах — на відпочинок і предмети
розкоші. Зрозуміло, що чим розвиненішою є країна, тим
більше ресурсів вона може спрямувати на вирішення про�
блеми зміни клімату.

Запропонована методика в явній формі задовольняє
тільки другу вимогу критерію справедливості (рівність).
Доведемо це для базового варіанта формули розрахунку
квот країн (для розширеного і динамічного варіантів ре�
зультати аналогічні).

Для цього поділимо квоту країни і
ІНК  на чисельність
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Шляхом нескладний перетворень з (11) отримуємо на�
ступний результат:
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Для усіх країн множник 
СС НВВП

А
×  є однаковим, а

тому стає очевидним, що відношення квоти країни і
ІНК  та

чисельності її населення пропорційне квадратному коре�

ню від ВВП на душу населення ( і
душВВП ). Якщо, для прикла�

ду, країна А багатша від країни Б в 4 рази (тобто відповід�
ний національний дохід на душу населення в першій країні
більший в 4 рази), то її квота буде більшою лише в 2 рази.
Це і є ілюстрацією дії принципу вирівнювання, закладено�
го у запропонованій методиці. Відзначимо, що чим більшим
буде значення параметра β , тим вагомішим буде фактор
населення країни, тобто рельєфніше проявлятиметься
принцип рівності.

Два інші аспекти, а саме: відповідальність і здатність
платити — теж враховані в запропонованій методиці, щоп�
равда в неявній формі. Оскільки викиди парникових газів
на душу населення в розвинених країнах значно більші, по�
рівняно з країнами, що розвиваються, то ці країни апріорі
одержують дефіцитний бюджет вуглецевих одиниць, а
країни, що розвиваються, матимуть, відповідно, надлишок
дозволів на викиди. Крім того, граничні витрати на змен�
шення викидів у розвинених країнах є значно вищими. Все
це в сукупності направляє економічні потоки з розвине�
них країн в країни, що розвиваються. Таким чином, основ�
ну частку тягаря щодо обмеження світових викидів пар�
никових газів беруть на себе розвинені країни, які поро�
дили проблему зміни клімату та мають достатньо ресурсів
для її вирішення.

Не менш важливою особливістю запропонованої ме�
тодики є гнучкість у використанні. Адже в глобальному
економічному просторі, який вражений проблемами не�
визначеності та асиметрії інформації, виключно важливою
є здатність економічної моделі враховувати нові обстави�
ни та інформацію. Запропонована нами методика харак�
теризується високим рівнем гнучкості, який забезпечуєть�
ся трьома ендогенними параметрами ( A,  α , β ).

У межах окремої країни консолідація зусиль економ�
ічних суб'єктів для вирішення спільної (наприклад еколо�
гічної) проблеми забезпечується авторитетом та примусом
держави. На міжнародному рівні, де суверенітет країни є
аксіомою, такий підхід застосовувати неможливо. Єдиним
вирішенням цієї суперечності є розробка ефективних сти�
мулів співпраці і в той же час санкцій в разі порушення до�
мовленостей. Функцію санкцій у запропонованій методиці
виконує податок (екоплатіж) на надлишкові викиди, од�
нак це ще не гарантує ефективного вирішення проблеми
"безбілетника". Якщо вартість виконання країнами зобо�
в'язань щодо обмеження викидів парникових газів вия�
виться надто високою, деякі з них можуть відмовитися від
участі.

ВИСНОВКИ
Отже, враховуючи позитивний досвід та результати

наукових досліджень провідних економістів світу, висуну�
та пропозиція щодо режиму міжнародної співпраці в сфері
обмеження викидів парникових газів в посткіотському пе�
ріоді. Запропонована методика вимагає досягнення домо�
вленостей на найвищому рівні. Відповідно домінуючим
підходом для встановлення зобов'язань країн буде "звер�
ху�вниз". Вона має універсальний та довгостроковий ха�
рактер, оскільки, на нашу думку, лише на такій основі мож�
на досягти необхідних результатів. Зважаючи на високий
рівень невизначеності, саме чіткі сигнали щодо принципів
та правил аллокації квот будуть основою для формування
очікувань економічних суб'єктів, а значить дозволять їм
пристосуватися до нових реалій з мінімальними витрата�
ми.

Зобов'язання країн в рамках запропонованої мето�
дики мають змішаний характер. Фактично тут поєднують�
ся елементи класичного ринку дозволів на викиди шкідли�
вих речовин з концепцією "запобіжного клапану". Замість
окремих критеріїв аллокації зобов'язань прийнято в
якості формули для розрахунку національних квот фун�
кціональну залежність на основі п'яти факторів. Два з
них, а саме: частка в світовому продукті та населенні —
мають екзогенний по відношенню до самої методики ха�
рактер. Три інші (два коефіцієнти еластичності та мате�
матичного зведення) є ендогенними і дозволяють моди�
фікувати вихідну формулу залежно від необхідності.
Методологічною основою запропонованої формули є
виробнича функція Кобба�Дугласа. Проведений аналіз
дозволяє стверджувати про відповідність запропонова�
ної методики визначення квот учасників ринку принци�
пам економічної та екологічної ефективності, гнучкості,
справедливості та рівності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Прогнозування динаміки розвитку в довгостро�

ковій перспективі є важливим елементом у визначенні
поточних та майбутніх тенденцій туризму, незважаю�
чи на те, що розвиток туристичної індустрії останнім
часом відбувався досить хаотично. Вивчення динаміки
розвитку індустрії туризму дає змогу ефективно роз�
вивати та реалізовувати туристичні стратегії та отри�
мувати максимальні економічні вигоди від туристичної
діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання динаміки туристичної галузі активно об�

говорюються у вузькоспеціалізованих колах та охоплю�
ють багато суміжних сфер. Основні прогнози динаміки
надаються такими профільними організаціями: UNWTO
[15], IATA [14], ICAO [16] та компаніями Airbus [12] і
Boeing [13]. Серед праць науковців цікавими є роботи
М.П. Бондаренко [1; 2], І.С. Гордієнко та О.Є. Шайди
[3], О.І. Дацко [4] А. Джірджіса [10], В.Ф. Кифяка [5],
С.Г. Нездоймінова [6], Дж. Рінгбека [17], Н.Б. Рошко [7],
Т. Чізи [8].

УДК 339.9(4)+339.137.2+338.48

М. П. Бондаренко,
аспірант, ІСЕМВ НАН України

ДИНАМІКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ

У статті досліджується динаміка конкурентоспроможності індустрії туризму. Особливу увагу при?

ділено інтенсифікації сполучення транспортної індустрії, залежності туристичного сектора від зміни ціни

на ПММ. Запропоновано шляхи подальшого розвитку туристичних стратегій в умовах обмежувальних

факторів сьогодення та сформовано основні елементи динаміки туризму в майбутньому. В статті висві?

тлюється важливість інноваційно?інвестиційної діяльності, еколого?економічної безпеки, маркетинго?

вих досліджень та урядової підтримки.

The article researches tourism industry competitiveness dynamics. Special attention is paid to transport

industry connection intensification, tourism sector dependence on oil price change. It suggests ways of further

tourism strategies development under limiting conditions of present time and forms main elements of tourism

dynamics in the future. There is the importance of innovative?investment activity, ecological?economical safety,

marketing research and government support highlighted in the article.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета статті — дослідити динаміку конкурентоспро�

можності індустрії туризму, інтенсифікацію сполучен�
ня транспортної індустрії, залежності туристичного
сектора від зміни ціни на ПММ, запропонувати шляхи
подальшого розвитку туристичних стратегій в умовах
обмежувальних факторів сьогодення та сформувати ос�
новні елементи динаміки туризму в майбутньому, вис�
вітлити важливість інноваційно�інвестиційної діяль�
ності, еколого�економічної безпеки, маркетингових
досліджень та урядової підтримки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Практична емпірика показала, що в короткостро�
ковому періоді фази росту індустрії туризму були пред�
ставлені в 1995—1996 рр., 2000 р. та 2004—2007 рр., а
фази спаду в періоди 2001—2003 рр. та 2008—2009 рр.
[18, с. 11]. Багато уваги щодо вивчення довгострокових
світових тенденцій розвитку приділяється науковцями
ЮНВТО. За прогнозами ЮНВТО, світовий міжнарод�
ний потік в 2020 р. зросте до 1,6 млрд чол., з яких 75,8%
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буде припадати на внутрішньорегіональне сполучення і
тільки 24,2% — на далекомагістральне (рис. 1). Спира�
ючись на прогнози світових експертів, ми можемо кон�
статувати, що розбудова локальної мережі транспорт�
ного сполучення та імплементація низькобюджетних
програм авіаційних перевезень "лоу�кост" буде й надалі
інтенсивно розвиватись.

Основний туристичний регіон, що представляють
країни Європи, буде мати помірну динаміку з показни�
ками нижче за середні та поступиться часткою ринку
на користь туристичних ринків, що розвиваються. Час�
тка європейський країн у перерозподілі міжнародного
туристичного потоку впаде з показника 60%, характер�
ного для 1995 р., до 46% в 2020 р. (табл. 1).

За ствердженням наукового колективу ЮНВТО,
кризові прояви останніх років незначно вплинули на за�
гальні тенденції розвитку туризму
по відношенню до прогнозів, що ро�
бились у період до 2008 р. Проте, на
нашу думку, така констатація не
відображає реальні зміни, що торк�
нулись як туристичного сектора, так
і економіки вцілому. Можливо,
спрогнозовані кількісні показники
динаміки туристичної галузі ЮНВ�
ТО змінилися незначно, проте важ�
ливі зміни спостерігаються в струк�
турному плані, що переорієнтувало формат подальшої
економічної активності туризму.

Розвиток та становлення споживчого ринку Китаю
та Індії, геополітична ситуація в країнах експортерів на�
фти та вичерпність ресурсу в довгостроковій перспек�
тиві підігрівають залежність туризму від ціни на нафто�
продукти. Прогнозується, що в найближчому майбут�
ньому паливо�мастильні матеріали будуть додатково об�
кладатися податком за вихлопи оксиду вуглецю. В ЄС з
2012 р. цивільну авіацію буде включено в систему
торгівлі викидами [11]. Провідні гравці авіа ринку Airbus
[12], Boeing [13], IATA [14], ICAO [16] висловлюють
побоювання щодо значного підвищення собівартості
перевезень через стабільно високі ціни на пальне та не�
минучі збори за атмосферні викиди [17, с. 40]. В даному
контексті важливо спрогнозувати та розглянути моделі
розвитку туристичної галузі в середньо� та довгостро�
ковій перспективі за умови збереження високої ціни на
нафтопродукти. Моделювання ситуації не вирішить
проблеми галузі, але дозволить розглянути реакцію і
тактику туристичного сектора при високій ціновій по�
літиці на пальне. Щонайменше в найближчі 30 років про�
дукти нафтопереробки будуть основними джерелами
пального для авіації, хоча в інших галузях вже активно
ведеться робота з впровадження альтернативних дже�
рел енергії. Існують деякі напрацювання з виготовлен�
ня біопального для авіації, але на сьогодні дане питан�
ня ще недостатньо вивчене, потребує доопрацювання і
широкого обговорення в професійних колах.

Основні міжнародні туристичні потоки зосереджені
в Західній Європі та Північній Америці. Туристи з цих
регіонів подорожують як на близькі, так і на далекі
відстані, тому підвищення туристичного бюджету на
15—20% призведе до структурного перерозподілу ту�
ристичних потоків [17, с. 42]. Найбільшого негативного
впливу зазнають віддалені дестинації з великим показ�
ником далекомагістрального сполучення в'їзного туриз�
му та зі значною залежністю економіки від туристич�
ного сектора (рис. 2).

Залежність ціни туру від вартості перельоту зумов�
лює популяризацію туристичних дестинацій другого
плану та внутрішнього туризму. В Європі особливої по�
пулярності набирають тури до Східної Європи. Підви�
щення ціни на паливо�мастильні матеріали зміщує та�
кож преференційні акценти подорожуючих відносно за�
собів переміщення. Одночасно з глобальною реоргані�
зацією туристичних потоків, завдяки географічній

близькості з основними країнами — генераторами ту�
ристичних потоків та доступності альтернативних видів
транспорту: залізничний, автомобільний, водний — виг�
раш отримують нові туристичні дестинації, такі як Чор�
ногорія, Хорватія. Дестинації цього туристичного регі�
ону зарекомендували себе як альтернативні курорти
високого класу. В Західній Європі авіаційні перевезен�
ня на короткомагістральних маршрутах поступово вит�
існяються альтернативними залізничними послугами.
Проте деякі з країн майже непідвласні структурним
змінам та залежності від віддалених міжнародних по�
токів. Так, частка далекомагістральних рейсів до Іспанії,
Швейцарії та США складає менше ніж 30% від загаль�
ної кількості в'їзного туристичного потоку [17, с. 44]. В
умовах постійного росту ціни на паливо�мастильні ма�
теріали, країни, що найбільше підвладні впливу цінових
змін, мають бути готовими до зменшення туристичного
потоку та змиритись з подібною ситуацією або розро�
бити альтернативні перспективні туристичні пропозиції.

Обмеженість паливо�мастильного ресурсу та за�
лежність подальшого розвитку індустрії туризму від
ціни на паливо та продукти нафтопереробки зумовлює
необхідність прогнозування та розробки стратегій роз�
витку галузі з урахуванням обмежувальних факторів.
Рис. 3 показує можливі стратегії розвитку індустрії ту�
ризму в обмежувальних умовах цінового фактора на па�
ливний ресурс.

 

базовий 
рік, млн 
чол. 

динаміка, 
млн чол. 

прогноз, 
млн чол. 

середній 
показник 
річного 

приросту, % 

частка ринку, % 

1995 р. 2010 р. 2020 р. 1995–2020 рр. 1995 р. 2010 р. 2020 р. 
Європа 338 527 717 3,0 59,82 52,39 45,93 
Всього 565 1006 1561 4,1 100 100 100

Таблиця 1. Прогноз динаміки туристичної активності Європи, 1995—2020 рр.

Джерело: ЮНВТО [18].

Рис. 1. Динаміка інтенсифіації сполучення
1995—2020 рр., млн чол.

Джерело: ЮНВТО [18].

Рис. 2. Структура міжнародного туристичного потоку за
сполучуваністю, 2008 р., %

Джерело: [17].
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Трансформація туристичного ланцюга пропозиції
вимагає активного вивчення впливу ціни паливно�мас�
тильних матеріалів на розвиток туристичної індустрії,
перерозподілу структурних витрат між гравцями рин�
ку та інтенсивного впровадження запобіжних заходів.
Одна зі стратегій подальшого розвитку туристично за�
лежних країн полягає в заохочені гравців туристично�
го ланцюга пропозиції трансформовувати витрати з ме�
тою збалансування туристичних бюджетів туристично�
го потоку та компенсації витрат на переліт за допомо�
гою покращення якості послуг, впровадження енергоз�
берігаючих технологій, розробці інноваційних підходів
до менеджменту та маркетингу.

Лібералізація ринку: крім трансформаційних пере�
творень туристичних витрат, туристично залежні краї�
ни повинні звернути увагу на відкритість та доступність
внутрішнього ринку для міжнародних гравців, що вима�
гає зняття бар'єрів для виходу на ринок основних міжна�
родних компаній та створення альянсів з місцевими ком�
паніями і дозволить підвищити якість послуг.

Ребрендинг туристичної пропозиції: коли за�
лежність від зміни ціни на паливо�мастильні матеріали
надзвичайно велика, то ефективним виходом із ситуації
є зміна акцентів у туристичній пропозиції. Наприклад,
в світі все більше зростає кількість туристів, що цікав�
ляться зеленим та екологічним туризмом у контексті
сталого розвитку. Тому завдання таких дестинацій —
оновити та репозиціонувати всю туристичну інфраст�
руктуру як туристичний напрям, що забезпечує турис�
тичні умови та потреби.

Активізація міжнародної діяльності та залучення
світової спільноти до розробки та розвитку основних
проектів інфраструктури є важливим елементом забез�
печення стабільності позицій на туристичному ринку.
Більшість туристично залежних країн — це малі,
острівні чи слаборозвинені країни, для яких зменшення

туристичного потоку є критичним. Го�
ловне завдання туристично залежних
країни — об'єднатись та разом пред�
ставляти інтереси в міжнародних
організаціях, відкрити доступ на
внутрішні ринки для міжнародних
організацій та впроваджувати постула�
ти сталого розвитку і вчасно реагувати
на зміни споживчого попиту.

 Як вже зазначалось автором рані�
ше [1, с. 166—177], дуже важливо зро�
зуміти економічний вплив туризму на
розвиток країни та її конкурентність на
світових теренах для створення страте�
гічних концепцій реалізації економіч�
них ефектів, створених туристичною
індустрією. Для цього потрібно прове�
сти аналіз ролі держави в розвитку ту�
ристичної галузі, оцінити економічний
внесок туризму в національну економ�

іку. Туризм має розглядатись з позиції його внеску в
розвиток економіки та включати основні компоненти:
макрофактори, міжнародну конкуретність, виважену
стратегічну політику, аналіз недоліків та існуючих
бар'єрів. Взаємозв'язок між цими чинниками складний
та має враховувати як матеріальну, так і нематеріальну
сторони туризму.

Глобальна економічна криза виступила каталізато�
ром структурних змін в туристичному секторі. Віднов�
лення активності галузі вимагає нового системного
підходу та структурних змін (рис. 4).

Техніки ефективного управління туристичним сек�
тором в майбутньому мають базуватися на використанні
основних складових: на перманентній інформаційній
комунікації, урядовій підтримці, еколого�економічній
безпеці, адекватних маркетингових технологіях та інно�
ваційних підходах (рис. 5).

Комунікативний фактор має забезпечувати дос�
товірність та прозорість інформації.

Урядова підтримка: сьогодні, як ніколи, потрібно
віднайти засоби для діалогу між публічним та приват�
ним секторами економіки з метою оптимального вирі�
шення поточних питань та ефективного запобігання ви�
никнення проблем в майбутньому. Роль та важливість
публічно�приватного партнерства усвідомлюється як
урядами, так і приватними секторами різних країн, не�
зважаючи на те, що рівень взаємодії та досвід значно
відрізняється від країни до країни. Урядова підтримка
має направлятись на конструктивний діалог з суб'єкта�
ми туристичного ринку.

Основи еколого�економічної безпеки повинні ста�
ти фундаментом для розбудови моделі розвитку, яка б
задовольняла всі потреби суспільства та гарантувала
збереження навколишнього природного середовища
для існування людства в майбутньому. Повинен існу�
вати чіткий механізм регулювання еколого�економіч�

ної безпеки на національному та
міжнародному рівнях, який має базу�
ватися на міцній економічній і пра�
вовій базі.

Маркетингові дослідження в умо�
вах економічного спаду вимагають пе�
регляду пріоритетів вподобань турис�
тичного потоку, застосування нових
концепцій та стратегій у позиціону�
ванні продукту чи послуги, активне
відслідковування повідомлень у засо�
бах масової інформації, вивчення но�
вих ринків і таких, що розвиваються, та
їх можливий вплив на перерозподіл
наявного туристичного потоку. Гнуч�
кість у маркетингових дослідженнях та
пропозиції — ключовий елемент в сис�
темі виживання під час кризи [9].
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Рис. 4. Схема ефективного управління структурними змінами галузі

Джерело: [8].

Рис. 3. Стратегії розвитку туризму в обмежувальних умовах цінового
фактору
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Поточні події переформовують фінансовий та
індустріальний світ, роль інституцій та урядів. Турис�
тична індустрія має шанс використати часи економіч�
ної невизначеності для підвищення співпраці між всіма
гравцями ринку, а також ініціювати інноваційну
діяльність. Перспективним в подальшому розвитку як
індустрії туризму, так і світової економіки вцілому є
інноваційно�інтеграційне партнерство. Консолідація
туристичного бізнесу — раціоналізаторська стратегія
в сучасних умовах, що дає можливість зберегти рин�
кові позиції, знизити загальні витрати та пом'якшити
вплив обмежувальних факторів.

Незважаючи на втішні прогнози міжнародних
експертів щодо позитивної динаміки індустрії ту�
ризму на найближчі 25 років, ще рано втрачати
пильність. Сьогодення повне невизначеності: при�
родні катаклізми, катастрофи та кризи можуть ви�
никнути в будь�якій точці нашої планети. Безліч
чинників можуть викликати кризу в туризмі, тому
знання та професійні навички в подоланні кризи
мають стати основними компонентами управління.
Перед розробкою державних туристичних стра�
тегій потрібно, перш за все, досконало вивчити по�
точне положення країни на туристичному ринку,
визначити зовнішні фактори впливу та ступінь за�
лежності від них. В міжнародному масштабі необ�
хідно працювати над формуванням екологічної
інфраструктури.

ВИСНОВКИ
Сучасна економічна криза висвітлила термінові

потреби індустрії туризму, урядів, суспільства та ви�
магає переформатування стратегій відповідно до
умов сьогодення, переосмислення та оцінки ціннос�
тей, звернення до інноваційних напрямів співпраці.
Тільки об'єднанні зусилля гарантують ефективне та
стале використання цінних ресурсів нашої планети.
Успіх таких дій полягає не тільки в тому, що країна
матиме змогу отримати прибутки від туризму в довго�
строковій перспективі, а і в тому, що в короткостро�
ковій перспективі це допоможе краще підготувати
країну на випадок економічного спаду. Ефективний
розвиток індустрії туризму в майбутньому залежить
від уміння віртуозного балансування між поточними
проблемами галузі та програмами поетапного інвесту�
вання в інноваційні розробки сектора й зваженого кон�
структивного діалогу публічно�приватного сектора.
Подальша наукова робота з даного питання має бути
зосереджена на розробці ефективних технік управлі�
ння в умовах кризи, впровадженні інноваційних про�
грам розвитку в сучасних умовах, створення переду�
мов публічно�приватного партнерства, ініціювання
проектів в рамках сталого розвитку.
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Рис. 5. Основні елементи динаміки конкурентності індустрії
туризму в майбутньому

Джерело: розробка автора.
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ВСТУП
Аналіз динаміки економічно розвинених країн світу

засвідчує відсутність стійкої періодичності у чергуванні
фаз циклу, непостійность інтервалів між ними. Скажі�
мо, в економіці США від кінця 50�х до середини 70�х
років не спостерігалося абсолютних рецесій, тобто
відбувалося лише сповільнення темпів росту, а не
від'ємні його значення, тоді як від середини 70�х до кінця
90�х подібних абсолютних скорочень було чотири. При
цьому стадія експансії бізнес циклу досягла повоєнно�
го значення лише наприкінці століття, тоді як всі інші
"піки" лише до певної міри пожвавлювали економіку. І,
нарешті, драматичний спад 2007—2009 років перевершив
всі очікування експертів, за масштабами розповсюджен�
ня і глибиною економічного проникнення є порівнюва�
ним з Великою Депресією (хоч і не можна ототожнюва�
ти природу їх виникнення).

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є виявлення основних ознак та при�

чин реконфігурації сучасних форм руху розвинених
економічних систем та окреслення можливості подаль�
шого успішного вивчення економічних флуктуацій за�
собами теорії хаосу.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Втрату економічними коливаннями ознак цикліч�

ності можна вважати суттєвою зміною конфігурації
динаміки економічних систем. До базових причин таких
змін варто відносити:

1) державне регулювання (згладжуючий ефект —
антициклічне регулювання в традиційному розумінні,
або ендогенний руйнуючий ефект — державні гарантії
провокують поглиблення макроекономічних дисба�
лансів, наприклад, політика кількісного пом'якшення);

УДК 330.33
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2) прискорення науково�технічного прогресу [2] (як
у матеріальній основі виробництва (наприклад, ресур�
созберігаючі технології), так і у нематеріальній формі
взаємозв'язків між економічними агентами, а відтак,
біхевіористичних особливостях та інформаційних шо�
ках (переважно дестабілізуючий фактор));

3) інтернаціоналізацію структури відтворення (під
впливом міжнародних інтеграційних процесів, що підви�
щує ризик швидкого і руйнівного поширення інфекцій�
них шоків, з однієї сторони, та зменшує ризик макро�
економічної дестабілізації за рахунок міжнародної
підтримки резервними фондами, капітальними вливан�
нями);

4) акселерація процесів нагромадження та обігу
фіктивного капіталу;

5) превалювання кредитних відносин та гіперболі�
зація "буферної" ролі фондового ринку як окремого ка�
піталістичного організму поглинання і нівелювання пер�
манентних ринкових дисбалансів;

6) зростання питомої ваги сфери послуг та товарів
народного споживання (яким менш властиві циклічні ко�
ливання) [4];

7)  обмеження інституційного, правового характе�
ру, а саме — контрактна основа економічної діяльності
(сприяє коротко� та середньостроковій стабілізації еко�
номічних відносин, певної передбачуваності);

8) масштабна олігополізація, укрупнення корпо�
рацій промислового і, особливо, фінансового секторів,
побудова договірних відносин інституційного характе�
ру (діалог з державою) тощо.

Відтак, вважаємо за потрібне, аналізуючи еко�
номічні цикли, звертати увагу на ряд обмежень, що їх і
визначають, в протилежному випадку, мова має йти або
про економічні коливання як такі, або про нециклічні
коливання.
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Щоб продемонструвати деформації в традиційній
конфігурації економічного циклу необхідно спершу
розглянути ортодоксальну чотирифазну версію. Отже,
маємо наступні фази.

1. Підйом (expansion, growth, розподіляється ще на
два етапи: пожвавлення (recovery, досягнення макси�
мального значення хвилі попереднього періоду) та, влас�
не, експансія — перевищення минулого рівня зростан�
ня).

Наступає після досягнення нижчої точки циклу
(дна). Характеризується поступовим зростанням зайня�
тості і виробництва. Поширеною є точка зору, згідно
якої дана фаза повинна супроводжуватись низькою
інфляцією при зростаючому попиті. На даній фазі
здійснюється впровадження інновацій в економіці пе�
реважно з коротким строком окупності. Реалізується
попит, відкладений протягом попередніх двох фаз —
спаду і дна.

2. Пік (peak, the upper turning point).
Пік, або вершина циклу, ділової активності є найви�

щою точкою економічного підйому. У даній фазі, як пра�
вило, досягається найнижче безробіття, виробничі по�
тужності повністю завантажені. Поширеним на даному
етапі є підвищення інфляційного рівня. Поступове на�
сичення ринку посилює конкуренцію, що занижує нор�
му прибутку та подовжує строки окупності. При цьому
економічні агенти схильні завищувати рівень ризикова�
ності економічної діяльності. Зростає потреба у креди�
туванні з поступовим скороченням можливостей обслу�
говування даних запозичень.

3. Спад (recession, contraction, або криза).
Характеризується скороченням обсягів виробниц�

тва і зниженням ділової активності, інвестиційної ак�
тивності. Як наслідок, падіння кон'юнктури спад зазви�
чай супроводжується ростом безробіття і вивільненням
виробничих потужностей. Офіційною рецесією (а не
технічною) вважається ситуація падіння ділової актив�
ності, що продовжується більше трьох місяців.

4. Дно (the lower turning point, bottom, trough, або
депресія).

Дно є фазою з найнижчими показниками виробниц�
тва та зайнятості. Вважається, що сучасна тенденція
економічних систем полягає у скороченні тривалості
даної фази, що є свідченням високого рівня розвитку.
Після цього знову настає фаза підйому і цикл повто�
рюється. Таким чином, економічний цикл характери�
зується самовідтворенням, безперервністю та хвилепо�
дібним характером динаміки макроекономічних показ�
ників.

Проте, внаслідок дії вищезгаданих факторів дефор�
мації усталеної форми руху економічної активності, ди�
наміка економічних систем видозмінюється разом з со�
ціоекономічним середовищем. Зокрема, ринковій еко�
номіці стають притаманні такі етапи хвилеподібного
розвитку: нівелювання фази дна, особливо у розумінні
її як депресії (тривалого етапу скорочення виробницт�
ва, високого безробіття, низького попиту, як спожив�
чого, так і інвестиційного тощо), відсутність стагнації,
а відтак, злиття спаду (рецесії) та дна. Крім того, поши�
реним явищем є тотожність етапу пожвавлення з усією
фазою підйому, адже, як показує практика, поточне
зростання не обов'язково перевищить показники мину�
лого періоду. Також чимало економістів наполягають
на подовженні фази піку, що дає можливість говорити
про наявність, щонайменше, гармонійного (недискрет�
ного) середньострокового зростання. Відтак, на часо�
вому відрізку у кілька десятиліть можна спостерігати
ненормовану амплітуду економічних коливань: швидкі
двофазні (від спаду до підйому і знов до спаду) перехо�
ди або пологі висхідні періоди тривалого піку чи дна.
Тривалість "циклу" варіює в широкому діапазоні. Крім
того, зіставляючи динаміку ВВП різних регіонів світу,

помітно, що саме коливання розвинених європейських
країн наближаються до ортодоксальної конфігурації
економічного циклу, тоді як США, Китай, Росія тощо
демонструють вельми унікальну конфігурацію, відмінну
від традиційної. В подальшому буде окремо дослідже�
но проблему синхронізації економічних коливань по
розвиненим країнам.

Таким чином, здійснивши короткий екскурс по про�
блемам циклічності ринкових економік, перейдемо до
категоріального аналізу та вивчення особливостей да�
ного питання за різними напрямками економічної теорії.

Економічний цикл — це наслідок шокових ситуацій
і порушення рівноваги, що вражають економіку в різні
періоди і що мають наслідки, стійкі у часі. [3] У відповідь
на кожний шок обсяг виробництва і ціни швидко зміню�
ються. Потім вони змінюються знову, оскільки крива ко�
роткострокової сукупної пропозиції з плином часу зсу�
вається. Економічний цикл є нерівномірним, тому що
шокові ситуації трапляються нерегулярно. Отже, еко�
номічний цикл — це іррегулярні флуктуації в агрего�
ваній економічній активності, які можна спостерігати у
всіх ринкових економіках1. За одним з найбільш абст�
рактних підходів до розділення економічних коливань і
циклів можна віднести той, згідно якого циклічні коли�
вання — це ті, які глибоко проникають в усі сфери еко�
номіки, впливаючи на фундаментальні її змінні: вироб�
ництво, торгівля, фінанси тощо.

Зробимо перше розділення економічних коливань на
циклічні й нециклічні. Вище вже говорилось, що нецик�
лічними можна називати всю суму економічних коли�
вань, що втратили або ж ніколи не мали безпосередньо
циклічного характеру. Якщо циклічні зміни, — це регу�
лярний рух, протягом якого події безперервно повто�
рюються, то нециклічні зміни — це унікальний нерегу�
лярний перебіг випадкових подій. В даному разі "випад�
кових" не означає будь�яких, дані події також детермі�
новані певними попередніми змінами або самоініційо�
вані і мають конкретну емпіричну форму вираження у
часі, мають економічний (ендогенний) або неекономіч�
ний (екзогенний) характер.

Відтак, економічна теорія зіштовхнулась з методо�
логічною проблемою неузгодженості категорій. Маємо
різні підходи для визначення циклу, традиційно вони
базуються на характеристиках тривалості, регулярності
та фазовості. Однак сучасні дослідження фактично за�
міщують вищенаведені риси циклічної динаміки такими,
як шокові порушення рівноваги, асиметричність, не�
рівномірність тощо. Тим не менш, в будь�якому випад�
ку продовжує фігурувати категорія "цикл", що посту�
пово модифікується в залежності від нових умов еко�
номіко�соціального середовища. Чи це правомірно? Чи
це відповідає постулату об'єктивності законів і законо�
мірностей економічного розвитку? Аналогічний
конфлікт виникає й на тлі проблеми поліказуальності в
поясненні причин економічних циклів. Маємо справу з
очевидним суб'єктивізмом у пошуках сталих законо�
мірностей мінливого суспільного простору. Однак не
варто забувати про необхідність збереження чистоти
категоріального апарату економічної теорії. Разом зі
зміною базових ознак явище чи процес набуває нового
смислового і лінгвістичного наповнення. Так, вважає�
мо необхідним, залишаючи за економічними циклами
раніше іманентні їх риси регулярності, періодичності
(фазовості) тощо, зосередити нові дослідження довко�
ла хвилеподібних економічних коливань як таких або, в
окремих випадках, як нециклічних.

Тим не менш, на сьогоднішній день більшість англо�
мовної літератури спирається на точку зору, що будь�
який коливальний рух економічної активності має пра�
во називатися циклічним, не дивлячись на регулярність
чи періодичність протікання, утворюючи, таким чином,
синонімічний ряд для всіх конфігурацій форм руху еко�

__________________________________________________
1 Аналогічні маркування знайшли своє відображення у гіпотезі "випадкового блукання" (random walk).
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номічних систем. Підтвердженням цього може висту�
пити підхід М.Фрідмена, який використовував катего�
рію "бізнес цикл" як зручне умовне позначення, розу�
міти яке як "цикл" — невірно, адже динаміка економіч�
ної активності, на його думку, має нециклічну природу.
Фрідмен наполягав, що для більшості, за винятком най�
більших шоків пропозиції, бізнес�спади є монетарним
феноменом. Теорія раціональних очікувань, в свою чер�
гу, спирається на гіпотезу про ефективність ринку,
згідно якої не може існувати жодного детермінованого
циклу, адже це тим самим створювало б "ідеальні" мож�
ливості для ефективної торгівлі цінними паперами
(arbitrage opportunities): можливість купувати активи за
низькими цінами і негайно продавати їх на різноманіт�
них ринках за вищою ціною.

Більшість економічних теорій, тим не менш, стоїть
на тому, що економіка перебуває в близькому до рівно�
ваги стані. Тоді релевантним є формулювання, згідно
якого флуктуації в економіці моделюються як прояви
шоків в системі.

Цікаво, що Є. Слуцький ще наприкінці 20�х років ХХ
ст. в статті "Сложение случайных причин как источник
циклических процессов" (журнал "Вопросы коньюнкту�
ры") висунув гіпотезу про те, що чимало коливальних
процесів, в тому числі й економічні, можуть являти со�
бою результат накопичення чисто випадкових флукту�
ацій. Дану точку зору бурхливо обговорювали багато
західних вчених. Зокрема, Фріш у своєму листі до Слуць�
кого (1937 р.) писав: "Я скажу також про це в книзі про
утворення циклів, над якою я працюю. Я вважаю, що
доволі повно вирішив проблему, що залишилася в стані
певної невизначеності після публікації вашої статті (ви�
щезгаданої статті Слуцького), а саме: який тип циклів
буде створено шляхом нагромадження вільно заданої
системи вагів. Крім того, я спробував здійснити синтез
цієї математично�статистичної точки зору і точки зору
макродинамічної економічної теорії. Дійсно, виявляєть�
ся, що динамічна економічна теорія дає нам не тимчасо�
ву форму стандартних кривих, з якою варто порівню�
вати часові ряди, які спостерігаються емпіричним шля�
хом, а систему вагів, за допомогою якої потрібно
здійснювати нагромадження. Відповідно, фундамен�
тальна проблема полягає в тому, якою є гармонійна при�
рода часового ряду, створеного шляхом нагромаджен�
ня згідно такої попередньо заданої системи вагів. Ось
питання, які будуть розглянуті в моїй майбутній книзі"
[6].

Слуцький розглядав два припущення: по�перше,
хвилеподібний характер рядів, що генеруються сумуван�
ням випадкових величин, який можна поширити на про�
цес ковзкого середнього; по�друге, регулярність циклів,
що генеруються в таких умовах.

Перше питання можна було б легко перевірити ем�
піричним шляхом: в якості необроблених даних для
різних за характером рядів використовувалися лоте�
рейні ряди, а ряди, отримані в результаті усереднення,
представляли чітку схему періодичної змінюваності. Але
при цьому не було зроблено наступних висновків: як і
які випадкові величини повинні бути враховані в еко�
номіці? Що вони показують? Що вони викликають? До
яких економічних процесів вони відносяться або які
процеси вони виражають? У статті Слуцького немає
відповідей на дані питання.

Другою проблемою в статті було твердження, що
сумування випадкових величин привело б до створення
не просто циклів, а також регулярних циклів. Автор зай�
шов так далеко, що представив наступне припущення:
"якщо б ми мали ряди коротші (ніж в експерименті), за
кількістю хвиль більш відповідні тим, які статистика гос�
подарського життя надає нам у розпорядження, ми ще
більшою мірою відчували б спокусу вважати дані ряди

строго періодичними" (стаття "Сложение случайных
причин как источник циклических процессов" (журнал
"Вопросы коньюнктуры"), 1927 р.). Однак в експеримен�
тальному ряді були знайдені зміни режимів після вста�
новлення певної структури циклів. Звідси Слуцький ро�
бить висновок: "складання випадкових причин пород�
жує хвилеподібні ряди, що мають тенденцію протягом
більшого чи меншого числа хвиль імітувати гармонійні
ряди, складені з відносно невеликої кількості синусоїд,
проявляючи приблизну (більш чи менш, дивлячись на об�
ставини, строгу) періодичність. Перехід від одного пер�
іоду до іншого може бути більш монотонним або більш
різким навколо особливих критичних точок" (стаття
"Сложение случайных причин как источник цикличес�
ких процессов" (журнал "Вопросы коньюнктуры"), 1927
р.)).

Роблячи висновок, скажемо, що стаття Слуцького є
поряд з роботами Юла і Хоттелінга одним із вагомих
внесків у обговорення питань стохастичності в еко�
номіці. Він представив оригінальне доведення небезпеч�
ності згладжування рядів за допомогою ковзкого серед�
нього значення і додав наочне доведення того, що ви�
падкові величини можуть генерувати регулярні цикли
при деяких перехідних режимах. Це мало велике зна�
чення для економічної науки і сформувало новий інстру�
мент для аналізу.

Чимало сучасних економічних досліджень намага�
ються пов'язати з математичною теорією, що описує
поведінку деяких нелінійних динамічних систем, схиль�
них до явища, відомого як хаос. Поведінка такої систе�
ми здається випадковою, навіть якщо модель, що опи�
сує систему, є детермінованою. Прикладами подібних
суспільних систем є соціум як система комунікацій та
його підсистеми: економічна, політична тощо.

Більшість економічних індикаторів мають ознаки
тривалих хвилеподібних коливань, є мінливими, коре�
льованими (причому цілими групами) та можуть іден�
тифікуватися, згідно своєї поведінки (траєкторії руху)
протягом довгострокового періоду як відмінні від трає�
кторії базового тренду економічного зростання (Чен,
1988 (Chen)). Як визначається даний тип руху? — одне з
конфліктних питань макроекономічної теорії, що гур�
тується навколо двох протилежних підходів: екзоген�
но�шокова рівновага (exogenous�shocks�equilibrium) та
ендогенно�циклічна нерівновага (endogenous�cycles�
disequilibrium). Для екзогенно�шокової рівноваги флук�
туації є відхиленнями від стійкої зростаючої траєкторії
розвитку2, викликані екзогенними шоками, типу: зміни
у фіскальній та монетарній політиці, зміни в технологі�
ях тощо. Стохастичні екзогенні порушення накладають�
ся на (зазвичай лінійні) детерміністські моделі і створю�
ють явища стохастичного характеру в дійсних економі�
чних часових рядах (Прохоров, 2001 р.). В різних випад�
ках, однак, дані підходи не здатні пояснити серійну ко�
реляцію помилок (error terms) та дійсне значення екзо�
генних шоків. Згідно другого підходу, — ендогенно�цик�
лічної нерівноваги, — відхилення від тренду зростання
є результатом ендогенних шоків3, чиє джерело варто шу�
кати у недосконалостях ринку. В цьому значенні ендо�
генні цикли репрезентовані визначеними (детермінова�
ними, а не випадковими) джерелами коливань (oscil�
lators), включають гармонійний цикл (класична коли�
вально�зростаюча траєкторія) та граничний цикл (limit
cycle, замкнена колоподібна траєкторія) (Самуельсон
1939, Хікс 1950, Гудвін 1951). Тим не менш, реальні еко�
номічні часові ряди не показують міри регулярності та
симетричності. Іррегулярна повторюваність та різно�
манітні амплітуди якраз і є справжніми характеристи�
ками економічних коливань, що, тим не менш, не здатні
виразно показати дійсну конвергентність чи постійні
осциляції (тобто коливання).

__________________________________________________
2 Дане твердження тотожне з кейнсіанським поясненням економічних коливань (див. [5]).
3 Див. неокласичне пояснення економічних коливань: див. [5]).
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Подібні неспівпадіння з реальністю змушують еко�
номістів вдаватися до інших, нелінійних підходів для ана�
лізу економічних коливань. Вони добре підходять для
аналізу макроекономічних флуктуацій та досліджень
бізнес циклів, бо виявляються ефективними інструмен�
тами для охоплення формалізованих фактів, які спосте�
рігаються у фінансових і економічних часових рядах як
асиметрії, стрибки та інші незворотні дії (наприклад,
шоки), а також для моделювання осциляційних (коли�
вальних) феноменів як таких. Найбільш цікава характе�
ристика нелінійних систем — це їх здатність показати
хаотичну динаміку4.  Моделі, що базуються на визначенні
хаотичного типу поведінки змінних, є підкатегорією не�
лінійних моделей, які характеризуються зв'язком локаль�
ної нестабільності — первинного поштовху — з глобаль�
ною нестабільністю; такі моделі здатні виявляти ті змінні,
які сходяться до аттракторних орбіт (стійких орбіт сис�
теми, що притягують; за Колмогоровим).

Існує чимало економічних і соціальних підстав для
аналізу нелінійності та хаосу в системі суспільних відно�
син. Перш за все, їх вивчення дає можливість отримати
більш реалістичний опис економічних феноменів та
можливість адекватного, в порівнянні з лінійними сис�
темами, контролю над хаотичними явищами, особливо
враховуючи, що навіть незначний поштовх може при�
звести до значних змін в системі5.  Іншими словами, точ�
кова, разова та маловитратна економічна політика може
мати, тим не менш, значний плив на загальний суспіль�
ний добробут, а, відтак, й на конфігурацію економічних
коливань.

Отже, варто розглянути, які переваги надає теорія
хаосу для дослідження економічних феноменів, зокре�
ма флуктуацій [1].

Знання про всі рівності системи (рівнянні рівноваж�
ного стану) та зв'язки між ними можуть сприяти більш
точному передбаченню в системі (Kutcha, 2004). В той час,
як припущення детерміністського підходу полягає в тому,
що випадкова поведінка економічних змінних є, тим не
менш, результатом нестохастичного процесу, підхід, зас�
нований на припущенні щодо стохастичної природи
змінних, класифікує її як випадкові шоки. Важливість
класифікації часових рядів як детермінованих або ж, на�
впаки, стохастичних не може бути переоціненою. Адже,
наприклад, у фінансах така ідентифікація репрезентує
різницю між поглядами "за і проти" гіпотези ринкової
ефективності. Відомо, що детерміністські та стохастичні
системи можуть бути як лінійними, так і нелінійними.
Лінійна детерміністська модель для бізнес�циклу була
вперше запропонована Самуельсоном (1939 р.), що гене�
рувала затухаючі або вибухові типи циклів. Нелінійність
у детерміністських моделях була введена у термінах гра�
ничних циклів для пояснення самовідтворювального хви�
леподібного руху в економіці (Хікс 1950).

Лінійні стохастичні моделі, на сьогоднішній день —
так звані ARMA�моделі (не здатні оцінювати значні
шоки, трендові зсуви та структурні зміни), були прак�
тичним інструментом для економічного аналізу і про�
гнозування, хоч і мали ряд серйозних недоліків для вив�
чення економічних флуктуацій (Поттер, 1995). Тоді як
нелінійні моделі можуть описувати саме асиметричні
коливання.

У дійсності, робота з нелінійними моделями та хао�
тичними змінними дає можливість заново оцінити
ступінь детермінованості економічних систем, а значить

і економічних циклів. Скажімо, хаотичні нелінійні сис�
теми здатні перетворити шоки на ендогенні по відношен�
ню до себе (to endogenize shocks) [7]. Отже, варто ство�
рити повну і замкнену модель з умовою про хаотичність
економіки. Такий науковий доробок допоміг би по�
ліпшити короткострокове прогнозування та контроль.
Адже виявлення хаосу в економічних даних є першою
необхідною умовою застосування аналогічного виду
контролю над феноменом утворення шоків. Насправді,
теорія хаосу пропонує привабливі можливості для стра�
тегій контролю і дана думка здається особливо релеван�
тною для розуміння економічної політики. Використан�
ня чутливості початкових умов для руху від заданих
орбіт до інших орбіт�аттракторів означає вибір нового
типу поведінки системи, що досліджується, та вибір но�
вих шляхів реалізації економічної політики. Більше того,
число інструментів (або ресурсів), задіяних з метою до�
сягнення певних цілей такої економічної політики, буде
меншим у порівнянні з використовуваним у традиційній
техніці контролю.

ВИСНОВКИ
Таким чином, було виявлено суперечливість кате�

горії "економічний цикл". Спираючись на теоретико�
дискусійне поле та емпіричні спостереження, встанов�
лено, що сучасна динаміка економічних систем не може
ідентифікуватися як циклічна в розумінні строго періо�
дичної та регулярної; вона модифікується під перманен�
тним тиском низки супутніх соціально�економічних
факторів. Природа бізнес�циклів або економічних ко�
ливань як таких є одним з основних і конфліктних пи�
тань у макроекономіці. Хотілось би наголосити, однак,
на важливості такого явища, як хаос, в контексті теорії
економічних флуктуацій. Вчені, що підтримують даний
напрям, впевнені, що концепція лінійного світу є помил�
ковою, вони наполягають на тому, що джерело еконо�
мічних флуктуацій є ендогенними по відношенню до
економічної системи, яка, крім того, виявляє ознаки
хаосу. Дослідники показали, що для виявлення іррегу�
лярності та нерівномірності амплітуди коливань не�
обхідні нелінійні системи. Саме вони здатні описувати
асиметричні економічні флуктуації. Створення моделі
економічної замкненої хаотичної системи з ендогенно
відтворюваними шоками дає можливість гіпотетично
підвищити якість економічної політики.
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__________________________________________________
4 Математичні системи з хаотичною поведінкою є, тим не

менш, обов'язково детермінованими, тобто підпорядковуються
певному строгому закону і, в певному розумінні, є впорядкова�
ними.

5 Чутливість до початкових умов відома як "ефект метелика".
Термін виник зі статті Е.Лоренца у 1972 р.: "Передбачення: змах
крилець метелика в Бразилії викличе торнадо в Техасі". Змах кри�
лець означає незначні зміни в первинному стані системи, що мо�
жуть викликати низку подій, які приведуть до масштабних змін.
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ВСТУП
Торговельна діяльність як одна з найважливіших складова

економіки України, від якої залежить якість життя людини,
розвиток економіки та її конкурентоспроможність, сьогодні
проходить динамічний трансформаційний етап посткризового
розвитку. Це зумовлює високий рівень складності торговель�
них відносин, різноманіття організаційно�правових форм та
форм власності, застосовуваних у галузі торгівлі, що може ста�
ти причиною нестабільності функціонування торговельних
підприємств. У нових умовах господарювання торговельні ме�
режі починають набувати все більшого значення, адже висту�
пають каталізаторами прогресивних інноваційних процесів у
сфері товарного обігу та сприяють швидкому розвиткові регі�
онів і цивілізованій конкуренції.

Теоретичні та методичні аспекти розвитку торговельних
мереж як найбільш ефективного шляху організації торгівлі
відображено в наукових працях багатьох авторів, таких як Бланк
І.О., Височин І.О., Дашкова Л.П., Памбухчиянц В.К., Голошу�
бова Н.О., Платонов В.М., Пікуш Т.А., Бергер І.М., Задорож�
ний В.К., Гончаров П.Г., Єгоров В.Ф., Апопій В.В., Міщук І.П.,
Ребицький В.М., Ніколенко С.С., Федулова Л.І., Чужкова О.Ю.,
Герасимчук З.В., Ковальська Л.Л., Вахович І.М. Економічний
аспект виникнення та розвитку мережевих організацій розгля�
дається в роботах значної кількості західних вчених: П. Друке�
ра, К. Кевіна, Р. Патюреля, М. Райсса, Й. Рюегг�Штюрма,
Ч. Севеджа, К. Шарпіо тощо.

Віддаючи належне результатам досліджень авторів, що зай�
мались вивченням проблематики формування та розвитку тор�
говельних мереж, слід відмітити, що підходи до визначення сут�
ності поняття "торговельна мережа" мають відмінності та по�
требують змістовного узагальнення. Крім того, уточнення по�
требують принципи діяльності торговельних мереж як специ�
фічних організаційних утворень в галузі торгівля.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Все вищезазначене засвідчило високу актуальність та зу�

мовило мету даної роботи — узагальнити підходи сучасних
вітчизняних та зарубіжних авторів до тлумачення понять "тор�
гівля" і "торговельна мережа", уточнити принципи, якими тор�
говельні мережі мають керуватися в ході своєї діяльності. Зад�
ля досягнення поставленої мети автором використано загаль�
нонаукові методи дослідження, такі як аналіз, синтез, узагаль�
нення, порівняння тощо.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
Насамперед автор вбачає за доцільне дослідити підходи до

визначення сутності "торгівлі". В своїй роботі Панура Ю.В. про�
стежила еволюцію тлумачень поняття "торгівля" та навела
кілька трактувань його сутності.

З її досліджень випливає, що ряд науковців у різні часи ото�
тожнювали "торгівлю" з процесом товарообміну. Яскравим при�
бічником такого трактування сутності торгівлі є укладач енцик�
лопедії торгівлі Саварі де Брюслон, який під "торгівлею" розуміє
всякого роду міну, купівлю, продажу, всілякі обороти. Словник
сучасної економічної теорії Макміллана, наголошуючи на не�
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обхідності торгівлі, визначає її як обмін товарами між індивіда�
ми чи групами, що здійснюється як безпосередньо за допомо�
гою бартеру, так і опосередковано з використанням грошей.
Торгівлю з обміном в різні часи ототожнювали й інші науковці
(І. Гюйо, Шер, Курсель�Сеней, П. Леруа�Больє). Радянський
економіст Наровчатов С. Н. визначав торгівлю як організацію
обміну предметів безпосереднього споживання на основі еко�
номічної доцільності [6, с. 68].

Згодом економісти зробили висновок, що торгівельні опе�
рації від обміну відрізняє прагнення індивіда отримати прибу�
ток. На підтвердження цієї тези Панура Ю.В. наводить визна�
чення сутності "торгівлі", яке пропонують деякі російські еко�
номісти. Так, Ісаєв А. А. зазначає, що торгівля — це заняття
купівлею та продажем товарів з метою о тримання прибутку.
Водночас, Туган�Барановський М.І. визначав торгівлю як пере�
продаж господарських предметів без істотної їх зміни з метою
отримання доходу (баришу) [6, с. 68].

Наводить Панура Ю.В. і більш сучасні погляди на торгів�
лю. Так, згідно з економічною енциклопедією, торгівля — "це
форма обміну продуктами праці й послугами, історично зумов�
лена виникненням і розвитком товарного виробництва". Украї�
нська радянська енциклопедія визначає торгівлю як "галузь на�
родного господарства, яка забезпечує обіг товарів, просування
їх із сфери виробництва в сферу споживання на основі купівлі�
продажу". Безгінова Л. І. вказує на те, що "у системі галузей
економіки торгівля є особливою ланкою, яка зв'язує виробників
і споживачів продукції, що зумовлює відмінність торговельних
підприємств від підприємств інших галузей" [6, с. 69].

Доповнити дослідження Панури Ю.В. доцільно, навівши
трактування сутності торгівлі наступних науковців. Як зазна�
чає Височин І.В., торгівлю не можна відділити від таких сфер
господарювання, як оподаткування, митний контроль, захист
прав споживачів, отримання різноманітних дозволів, оренда та
інші операції з нерухомістю, реклама тощо [3, c. 14]. За визна�
ченням Ніколаєвої І.Н., у загальному значенні торгівля — це
організований у певній послідовності процес товарно�грошо�
вого обміну, що відбувається в часі й просторі та відображає
сукупність економічних відносин із приводу обміну продукта�
ми праці й задоволення потреб споживачів у товарах і послугах
у тому вигляді, в такий час і в такому місці, які відповідають їх
вимогам.

У Законі України "Про ліцензування певних видів госпо�
дарської діяльності" торгівля визначається як будь�які операції,
що здійснюються за договором купівлі�продажу, міни, постав�
ки та іншими цивільно�правовими договорами, які передбача�
ють передачу прав власності на товари [11].

Термін "торгівля" також тлумачиться в Національному
стандарті України "Роздрібна та оптова торгівля: терміни та
визначення понять". Відповідно до Стандарту, торгівля — це "вид
економічної діяльності у сфері товарообігу і просування їх від
виробника до споживача у формі купівлі�продажу та надаван�
ня пов'язаних із цим послуг" [12]. Таке трактування торгівлі було
покладене в основу її визначення у Порядку провадження тор�
говельної діяльності та правилах торговельного обслуговуван�
ня населення [3, c. 18].
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Ряд авторів замість терміна "торгівля" використовують
інший термін "торговельне посередництво". За визначенням
Павленка А.Ф. та Войчака А.В., "торговельне посередництво"
— це виконання спеціалізованими підприємствами, організаці�
ями чи окремими особами спеціальних функцій для сприяння
налагодженню комерційних взаємовідносин виробників і спо�
живачів товарного ринку [8, c. 287].

У працях Осипової Л.В., Синяєвої І.М. торговельне посе�
редництво характеризується як посередницька діяльність зад�
ля отримання прибутку, задоволення попиту та забезпечення
процесів купівлі�продажу товарів. З цієї точки зору посеред�
ництво виступає особливим видом підприємницької діяльності
на ринку товарів та послуг [8, c. 285].

Таким чином, підсумовуючи вищезазначене та зважаючи
на той факт, що торгівля є одним з видів підприємницької діяль�
ності, а отже, й носієм її основних властивостей, автор вважає
за доцільне навести власне бачення сутності поняття торгівлі
як ініціативної, систематичної, самостійної, на власний ризик
та під свою майнову відповідальність, діяльність юридичних осіб
і громадян в сфері обігу товарів і просування їх від виробника
до споживача у формі купівлі�продажу, міни або постачання з
метою отримання прибутку.

Останнім часом середовище, в якому доводиться функціо�
нувати сучасним підприємницьким структурам, динамічно
трансформується, що висуває нові вимоги до них та викликає
появу нових організаційних форм, якими в торговельній діяль�
ності стали торговельні мережі.

Антонюк Г.Я. серед передумов ефективного функціонуван�
ня мережевої моделі розвитку економіки наводить такі чинни�
ки:

1) наявність зв'язку між усіма елементами мережі з макси�
мальною швидкістю і мінімальними затратами часу і капіталу;

2) зростання цінності мережі прямопропорційно зростан�
ню числу її учасників;

3) збільшення віддачі, яке створюється всією мережею і роз�
поділяється між усіма її учасниками.

Ідеї мережевої економіки набувають все більшої популяр�
ності як серед зарубіжних, так і вітчизняних науковців. З�поміж
переваг мереж фахівці зазначають можливість отримання по�
слуг, які виходять за межі сфери діяльності окремого підприє�
мства; підвищення ефективності та гнучкості підприємств за
рахунок розширення спеціалізації; отримання переваг від мас�
штабу за збереження плюсів малого і середнього бізнесу; вста�
новлення довгострокових зв'язків між виробником і спожива�
чем; можливість трансферу знань і технологій із суміжних сфер
діяльності; стабільність розвитку, поліпшення підприємницько�
го клімату в регіоні за рахунок узгодженого впливу на місцеву
та державну економічну політику.

Крім вказаних переваг, було б доцільним зазначити в якості
переваг мережевих структур мінімізацію трансакційних витрат,
розвиток інфраструктури, поширення інновацій, підвищення
кваліфікації трудових ресурсів.

У табл. 1 наведено систематизацію підходів авторів до виз�
начення сутності поняття "торговельна мережа".

Щодо визначення сутності поняття "торговельна мережа",
то найбільш загальними є його тлумачення такими авторами,
як Бланк І.О., Дашкова Л.П., Памбухчиянц В.К., Голошубова
Н.О., Платонов В.М. Наприклад, за визначенням Бланка І.О.
торговельною мережею є сукупність пунктів продажу. Дашко�
ва Л.П., Памбухчиянц В.К. визначили торговельну мережу як
сукупність торговельних підприємств, Голошубова Н.О. — як
різні види об'єктів торгівлі. Платонов В.М. трактує роздрібну
торговельну мережу як сукупність пунктів роздрібного прода�
жу товарів [14, с. 38]. У цих визначеннях фігурують об'єкти, які
формують мережу (суб'єкти торговельної діяльності, торгові
підприємства тощо), але не конкретизуються ознаки, за якими
кожне конкретне підприємство може відноситись до торговель�
ної мережі.

Згідно академічного тлумачного словника мережею є су�
купність однорідних закладів, підприємств і т. ін., розташова�
них на певній території. Це ж джерело дає визначення торго�
вельної мережі як сукупності магазинів, рундуків, палаток і т.
ін. у якійсь місцевості, у якомусь районі [1]. Виходячи з цього
погляду на сутність торговельної мережі, торговельні підприє�
мства до її складу відносяться винятково за ознакою їх місця
розташування, не дивлячись на наявність або відсутність зв'язків
між ними.

Такому трактуванню повною мірою відповідає визначення
торгової мережі (стосовно мережі роздрібної торгівлі) як су�
купності об'єктів (закладів) роздрібної торгівлі, розміщеної на
визначеній території (місто, селище тощо), наведене в Наказі
Державного комітету статистики України "Про затвердження

Інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних
спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторан�
ного господарства" [10].

Натомість в альтернативній редакції Закону України "Про
внутрішню торгівлю" зазначено, що торговельна мережа — це
сукупність двох і більше торгових об'єктів, які знаходяться під
загальним управлінням, чи сукупність двох і більше торгових
об'єктів, які використовуються під єдиною комерційною назвою
чи в інший спосіб індивідуалізації [9].

Таким чином, не можна не погодитись з Пікушем Т.А., який
стверджує, що на сьогоднішній день існують декілька значень
терміна "торговельна мережа". Одне з таких значень є більш
широким і визначає торговельну мережу як усю сукупність тор�
говельних підприємств певного регіону, незалежно від влас�
ників, організаційно�правової форми підприємств, типу торго�
вельних фірм та інших характеристик [7, c. 243].

Яскравими представниками такого підходу є Бергер І.М.,
Задорожний В.К., Гончаров П.Г., Єгоров В.Ф. Так, Бергер І.М.
стосовно поняття "роздрібна торговельна мережа" дав таке виз�
начення: сукупність роздрібних підприємств, що діють на виз�
наченій території, яка є окремою адміністративною одиницею.
Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М. наводять таке визна�
чення роздрібної торговельної мережі: загальна сукупність ста�
ціонарних, напівстаціонарних, пересувних, віртуальних суб'єктів
роздрібного продажу товарів і послуг, об'єднаних за територі�
альною ознакою. Схоже трактування роздрібної торговельної
мережі дав Єгоров В.Ф. В своїх наукових працях Гончаров П.Г.
також говорить про торговельну мережу як про сукупність тор�
говельних підприємств, розташованих на певній території [14,
c.38].

З іншого боку, поняття "торговельна мережа" використо�
вується й у більш вузькому значенні, яким є її трактування як
мережі магазинів, ланцюгів магазинів, магазинів, які управля�
ються одним власником (групою власників), що пов'язані в одну
систему організаційними, економічними, фінансовими та тех�
нологічними зв'язками, з метою підвищення ефективності діяль�
ності.

Дотримуються цього підходу такі автори, як Бульба С.А.,
Ніколенко С.С., Федулова Л.І., Чужкова О.Ю. Наприклад, Буль�
ба С.А. зазначає, що поняття "торговельна мережа", поряд з
такими поняттями, як "холдинг", "концерн", "корпорація", "кон�
гломерат", у наукових працях вживається як синонімічне до
поняття "підприємницька мережа", яке з врахуванням галузе�
вої специфіки допускає використання і загальної назви — "інтег�
ровані корпоративні структури" [2, c.78].

Цей автор наводить наступне визначення підприємницької
мережі — система довгострокових коопераційних взаємодій
формально незалежних суб'єктів господарювання, заснована
на спільному використанні ресурсів, особливій системі ціннос�
тей й організаційно�управлінських взаємодій. Згідно такого тлу�
мачення приналежність суб'єкта господарювання до будь�якої
підприємницької мережі, в тому числі торговельної, не залежить
від території його розташування, а зумовлюється, в першу чер�
гу, наявністю сталих зв'язків з іншими елементами мережі [2, c.
81].

Ніколенко С.С. також використовує поняття "торговельна
мережа" як синонім поняття "інтегровані корпоративні струк�
тури в торгівлі" [5, c. 94]. В його роботах наряду з поняттям "тор�
говельна мережа" як синонім використовується поняття "тор�
гова сіть", яке подається у наступному трактуванні: сукупність
торгових об'єктів, що керуються з єдиного центру та викорис�
товують однакові або схожі торгові формати і працюють під
єдиною торговою маркою [5, c. 96]. В даному тлумаченні увага
зосереджена саме на однорідності ланок сіті та наявності єдиної
системи управління.

Федулова Л.І. говорить про просування в межах інтеграц�
ійних процесів до нового типу структури — мережевих органі�
зацій, які являють собою сукупність фірм або спеціалізованих
одиниць, діяльність яких координується ринковими механізма�
ми, системою замовлень на постачання продукції та розвитком
гнучких взаємодій з іншими фірмами на основі використання
сучасних інформаційних технологій [13, c. 11].

Герасимчук З.В., Ковальська Л.Л., Вахович І.М. стверджу�
ють, що торговельною мережею є сукупність стаціонарних, на�
півстаціонарних, та пересувних торговельних об'єктів, аптек для
організації роздрібного продажу товарів, пунктів дистанційно�
го продажу товарів, пунктів ремонту предметів особистого
користування і домашнього вжитку, не пов'язаних із виробниц�
твом цих товарів. Чужкова О.Ю. уточнила дане визначення, вка�
завши, що між зазначеними об'єктами мають існувати внутрішні
організаційні зв'язки, призначенням яких є максимальне задо�
волення потреб споживачів [14, c.38].
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Таким чином, можна зробити висновок про те, що в сучас�
них трактуваннях поняття "торговельна мережа" існують певні
відмінності. З огляду на це, автор пропонує розмежувати два
основних підходи до трактування сутності торговельної мережі,
які можуть застосовуватися в кожному окремо взятому випад�
ку:

— перший визначає її як сукупність усіх, але розташованих
на одній визначеній території суб'єктів господарювання, що зай�
маються торговельною діяльністю, є неоднорідними за своїми
розмірами, не мають єдиного власника, а отже, і єдиного цент�
ру управління, єдиної торговельної марки та можуть застосо�
вувати в своїй діяльності різні торгові формати;

— другий свідчить, що торговельною мережею є об'єднан�
ня з метою досягнення визначених цілей торговельних об'єктів,
що характеризується спільністю фінансово�економічних інте�
ресів учасників, застосуванням у ході діяльності однакових або
схожих торгових форматів, наявністю єдиного центру управл�
іння та можливим використанням єдиної торгової марки.

У нашому подальшому дослідженні ми будемо користува�
тися другим з вищенаведених трактувань.

Щодо принципів діяльності торговельних мереж, то їх мож�
на згрупувати наступним чином.

1 група — Загальні принципи господарювання України, рег�
ламентовані Господарським кодексом України:

— забезпечення економічної багатоманітності та рівний
захист державою всіх суб'єктів господарювання;

— свобода підприємницької діяльності в межах, визначе�
них законом;

— вільний рух капіталів, товарів та послуг на території Ук�
раїни;

— обмеження державного регулювання економічних про�
цесів у зв'язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямо�
ваності економіки, добросовісної конкуренції у підприємництві,
економічного захисту населення, захисту прав споживачів та
безпеки суспільства і держави;

— захист національного товаровиробника;
— заборона незаконного втручання органів державної вла�

ди та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у
господарські відносини [4].

2 група — Принципи торговельної діяльності:
— суворе дотримання чинного законодавства;
— свобода ціноутворення;
— забезпечення високої культури обслуговування по�

купців;
— саморегулювання процесів поставки і купівлі�продажу

товарів;
— прийняття ефективних комерційних рішень;
— економічна свобода та рівноправність торгових парт�

нерів;
— сувора матеріальна та фінансова відповідальність сторін

за виконання прийнятих зобов'язань;
— обгрунтованість планів різних рівнів з врахуванням реа�

лістичних показників економічного та соціального розвитку;
— спроможність вміло управляти фінансами;
— максимально повне врахування інтересів і дій інших

суб'єктів ринку, що необхідно з точки зору етики поведінки тор�
говельних мереж для досягнення поставлених ними стратегіч�
них цілей;

— вміння передбачати ризики господарської діяльності та
враховувати їх наслідки;

— націленість на досягнення кінцевого результату — при�
бутку;

— виявлення особистої ініціативи, що необхідно для фор�
мування ділових якостей;

— виокремлення комерційних пріоритетів, що передбачає
постійне вивчення та знання усіх деталей торговельної діяль�
ності;

— активне використання маркетингових підходів у прий�
нятті рішень;

— мобільність, динамічність, оперативність діяльності, що
виявляється у своєчасному врахуванні вимог ринку.

3 група — Принципи мережевої організації діяльності:
— добровільне поєднання ресурсів незалежних (або віднос�

но незалежних) підприємств для досягнення спільних цілей;
— взаємозалежність партнерів;
— гнучкість структури організації;
— найчастіше реалізація єдиної бізнес�технології, що ха�

рактеризується стандартизованими та інтегрованими процеду�
рами, єдиною інформаційною системою, типовими технічними,
технологічними, організаційними та іншими засобами, однако�
вими методами торгівлі, схожим асортиментним оформленням;

— робота структурних елементів переважно під єдиною

торговою маркою, яка є зовнішньою ознакою для індивідуалі�
зації даної торговельної мережі;

— використання мережевих підходів ведення бізнесу;
— використання передових технологій управління матері�

альними, трудовими та фінансовими ресурсами, повна автома�
тизація бізнес�процесів;

— наявність єдиного центру управління або координації,
контролю діяльності членів торговельної мережі, концентрація
певних управлінських функцій, та отримання за рахунок взає�
модії синергетичного ефекту;

— стійкість зв'язків, керованих декількома ключовими
фірмами, які стимулюють інноваційні та комерційні процеси,
спрощує управлінські задачі дрібних та середніх підприємств
— членів мережі.

ВИСНОВКИ
Таким чином, у ході дослідження було здійснено дослід�

ження еволюції підходів до визначення сутності торгівлі, сис�
тематизацію наукових підходів до трактування поняття "тор�
говельна мережа" сучасними науковцями. Стосовно торговель�
них мереж, що розглядаються як об'єднання торговельних
об'єктів з метою досягнення визначених цілей, було визначено
основні принципи їх діяльності з поділом їх на три групи — за�
гальні принципи господарювання, якими мають керуватися всі
суб'єкти підприємницької діяльності в Україні, принципи тор�
говельної діяльності, що враховують специфіку виду діяльності,
яким займаються учасники торговельних мереж, а також прин�
ципи мережевої організації діяльності.

У ході подальших досліджень перспективним видається
проведення оцінки діяльності торговельних мереж в Україні,
розробка стратегії управління торговельними мережами задля
підвищення ефективності функціонування економіки.
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ВСТУП
Підприємництво та суспільство є взаємопов'язани�

ми елементами єдиного цілого — реалізуючи свої інте�
реси, підприємства задовольняють потреби суспільства.
Суб'єкти господарювання вже не лише зацікавленні в
отриманні прибутку, а й прагнуть зайняти стабільне
положення на ринку, починають управляти рівнем ре�
путації, ринковою привабливістю та розширюють мож�
ливості доступу до капіталу. У свою чергу, суспільство
є необхідною умовою подальшого ефективного росту
та процвітання підприємництва. Врахування соціальної
складової у підприємницькій діяльності набирає все
більшої значущості. Однак в Україні і досі, на відміну
від країн з розвинутим бізнесовим середовищем, ця
складова ще не віднайшла свого відображення і втілен�
ня. Підприємства, держава та суспільство не знайшли
прийнятної моделі взаємовідносин і найчастіше вирішу�
ють проблеми адміністративними методами. Вітчизняні
суб'єкти господарювання усвідомлюють значимість
існування держави та суспільства, а тому не лише ви�
робляють відповідні товари, а й впроваджують додат�
кові заходи. Ідея соціально�орієнтованих підприємств
починає займати важливе місце у вітчизняній економіці,
поєднуючи суть комерційно орієнтованих підприємств
та тих, які направленні на виконання соціальних вимог
внутрішнього та зовнішнього середовищ, за рахунок
реалізації КСВ.

УДК 005.35:658.014.1

Т. Р. Антошко,
асистент кафедри економіки і підприємництва,
Національний технічний університет України "КПІ"

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ

КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В КРАЇНАХ З

ТРАНСФОРМАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Досліджено особливості корпоративної соціальної відповідальності в країнах з трансформаційною

економікою, визначено основні етапи її розвитку. Розглянуті основні закономірності та економіко?пра?

вові основи корпоративної соціальної відповідальності в країнах з трансформаційною економікою.

Features of the corporate social responsibility in the countries with transformational economy are investigated,

the basic stages of its progress are certain. The basic laws and economic — legal bases of the corporate social

responsibility in the countries with transformational economy are considered.

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність (КСВ), трансформаційна економіка, інструмен!
тарій впровадження КСВ, переваги та недоліки впровадження КСВ.

Значним внеском у теорію та практику запрова�
дження способів здійснення корпоративних відносин
(соціальних, правових, виробничих та управлінських)
можна віднести таких вчених, як Р. Краплич, К. Ющен�
ко, Н. Волгін, В. Єгорова, тощо. Питання взаємодії
підприємництва і суспільства, побудови стосунків із за�
цікавленими сторонами підприємства розкриваються в
роботах П. Друкера, Р. Фрімена, Г. Саймона, В. Томп�
сона, М. Мескона та ін. Серед вітчизняних дослідників
даної проблематики — І. Акімова, Н. Водницька, Ю. Са�
єнко. А. Колот. Питанням розробки механізму управ_�
ління корпоративної соціальної відповідальності при�
свячені роботи Л. Грициної, М. Стародубської, О. Ла�
заренко.

Незважаючи на наявність значної кількості публі�
кацій щодо сфери соціального розвитку, ще не отрима�
но значущих практичних рекомендацій, які сприяли б
формулюванню та активному застосовуванню прин�
ципів КСВ в діяльності вітчизняних підприємств. Також
залишаються малодослідженими і потребують подаль�
шого наукового обгрунтування методи застосування
КСВ у сфері підприємницької діяльності в Україні та
окремих її складових.

Ефективне застосування відносин КСВ в Україні
можливе лише на основі утворення адекватного меха�
нізму впровадження цих відносин. У свою чергу, фор�
мування даного механізму повинно грунтуватись не
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лише на досягненнях економічно розвинених держав
світу, а і держав з трансформаційною економікою, що
сильно наближені за своїми ключовими характеристи�
ками до економіки та суспільних відносин України. Тому
нами і визначено за доцільне вивчення й аналіз динамі�
ки корпоративних соціально�відповідальних відносин у
Росії, Білорусії і Казахстані.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення та обгрунтування особ�

ливостей впровадження корпоративної соціальної
відповідальності в країнах з трансформаційною еконо�
мікою.

Відповідно до зазначеної мети вирішуються такі зав�
дання:

— розглянути особливості, переваги та недоліки
впровадження корпоративної соціальної відповідаль�
ності в країнах з трансформаційною економікою;

— розглянути різновиди методів та інструментарій
впровадження корпоративної соціальної відповідаль�
ності в країнах з трансформаційна економікою;

МЕТОДОЛОГІЯ
Теоретико�методологічну основу роботи складає

система загальнонаукових і спеціальних методів, а саме:
методи порівняння та систематизації, індуктивно�де�
дуктивний метод за рахунок яких аналізуються точки
зору вчених�науковців, виявляються переваги та недо�
ліки методів оцінювання стану корпоративної соціаль�
ної відповідальності, узагальнюються статистичні дані
діяльності підприємств з метою визначення стану КСВ.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Виходячи з аналізу та порівняння з існуючими мо�

делями реалізації у Росії національної моделі КСВ, слід
констатувати, що російські підприємці і органи держав�
ної влади обрали за основу американську та європейсь�
ку моделі відносин КСВ, точніше — суміш британської
(добровільне ініціювання підприємствами) і континен�
тальної (бажання підприємств одержати від держави
чіткі законодавчі рамки КСВ). Це підтверджується ре�
зультатами дослідження Асоціації менеджерів Росії
(національна некомерційна громадська організація,
діяльність якої спрямована на розвиток російського
ділового співтовариства), згідно яких від підприємств,
які прагнуть бути соціально відповідальними, держава і
суспільство очікують соціально відповідального веден�
ня бізнесу в цілому, а не тільки здійснення доброчин�
ності. За даними дослідження у рамках соціально відпо�
відальної політики підприємства найважливішим вва�
жається [1; 2]: виробництво якісних товарів за розум�
ною ціною (79%); захист здоров'я і забезпечення безпе�
ки співробітників (76%); захист навколишнього середо�
вища (72%); внесок у російську економіку (62%); бороть�
ба з бідністю (58%); надання допомоги при стихійних
лихах і катастрофах (57%); і, що дуже важливе, непри�
четність до будь�яких форм хабарництва і корупції
(53%). Для цієї групи менш значущими виявилися такі
дії підприємств, як: надання індивідуальної адресної
соціальної допомоги (43%); підтримка добродійних
організацій (40%); підтримка мистецтва і культури (34%).
При цьому лише 40% респондентів включили до соціаль�
но відповідальної поведінки підприємства підтримку
добродійних організацій. Це підтверджує існування в
Росії американської моделі КСВ, яка породжує у насе�
лення думки, що через соціальні програми підприємства
здійснює певні фінансові махінації.

Таке співвідношення ставлення населення та
підприємців до КСВ відображає те, що у Росії КСВ
знаходиться поки що на початковій стадії свого розвит�
ку, що і зумовлює неповне усвідомлення цінності реал�
ізації відносин КСВ. Це, в свою чергу, призводить до не�
безпеки підміни позитивних складових концепції КСВ
безрезультатними діями з виробництва документації

щодо нормування з квазі�позитивної соціальної відпо�
відальності. Тому відсутня у більшості російських
підприємств усвідомлена довгострокова стратегія в ре�
алізації КСВ.

Серед російських підприємств, що мають яскраво
вираженні складові КСВ та які застосовують принципи
КСВ у своїй діяльності [1—4], відносяться група ком�
паній "Лукойл", ЗАТ "Северсталь" і ВАТ "СУАЛ�хол�
динг". Зазначенні підприємства дотримуються правил
європейської моделі КСВ. При цьому ВАТ "СУАЛ�хол�
динг" у процесі впровадження внутрішньопідприєм�
ницьких відносин КСВ змінило американську модель на
європейську. Також ВАТ "СУАЛ�холдинг" використав
свої вкладення на розвиток міст регіону, підвищення
ефективності місцевих підприємств, оскільки саме на
території відповідних адміністративно�територіальних
одиниць розташовані виробничі потужності холдингу.
До реалізації соціальних проектів холдингу залучені
місцеві органи влади в рамках підписаних угод, що обу�
мовлюють обов'язки кожної із сторін [1—5]. Цікавим є
той факт, що у соціальному кодексі компанії "Лукойл"
для забезпечення ефективності соціальних вкладень
групи використовується безперервний контроль над
витратами, гнучке використання пайової участі компанії
та її працівників у фінансуванні соціальних ініціатив, а
також залучення партнерів для спільного фінансуван�
ня соціальних проектів компанії. Таким чином, кожна з
ініціатив компанії у сфері навчання і соціального забез�
печення персоналу, фінансування соціальних об'єктів, і
аутсорсингу соціальних послуг для персоналу, направ�
лена на підвищення вартості її матеріальних і нематері�
альних активів [1—5].

На відміну від американської та європейської моде�
лей та через залишки елементів командної системи, що
успадкована з радянських часів, роль держави як дви�
гуна КСВ в Росії важко переоцінити. Тому дану особ�
ливість можна перенести на українські реалії та навіть
розглядати як ледь не основну відміну, характерну оз�
наку української КСВ у порівнянні з західними анало�
гами. У російській моделі КСВ основна увага приділяєть�
ся працівникам та державі, а решті зацікавленим сторо�
нам приділяється значно менше уваги. Друга причина
переоцінки сьогоднішнього етапу полягає в занадто
короткій історії розвитку відносин КСВ у країні і недо�
статньому розумінні цілісності її концепції і практики
у тому вигляді, у якому вона застосовується у інших
державах. Тому не виключеним мотивом є забезпечен�
ня інтересів одного із співучасників — держави [5].

Очікування влади принципово важливі для сьогод�
нішнього російського бізнесу, оскільки інституційні
ризики дуже високі, права власності захищені недостат�
ньо і займатися підприємницькою діяльністю без узго�
дження з органами влади дуже важко. Хоча вкладаючи
значні засоби у поповнення бюджету і підтримку по�
літично значущих проектів (наприклад, храм Христа
Спасителя) [1; 6], підприємства приносять мало користі
місцевому співтовариству, але діють раціонально з по�
гляду інтересів захисту своєї діяльності.

Що стосується ставлення підприємницького співто�
вариства до КСВ, то відсутня єдність. З позиції під�
приємств, їх соціальна роль виражена у сплаті податків,
створенні робочих місць, виробництві товарів і послуг
відповідної якості. В той же час влада (РФ) вважає, що
підприємницький сектор повинен розділяти з державою
всю повноту відповідальності за соціально�економічний
стан суспільства, задоволення життєво важливих по�
треб населення, оскільки 80% національної економіки
[1; 6] належить приватному сектору і акціонерному ка�
піталу. Фактично це означає повернення до радянської
моделі управління, коли соціальні блага надавалися ба�
гато в чому за рахунок підприємств. Тобто держава
встановлює передумови впровадження європейської
моделі КСВ з специфічними рисами РФ, що, власне, і сти�
мулювало деякі підприємства перейти на цю модель
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відповідальності.
Ухвалення соціальних зобов'язань, не регульованих

законодавством, повинне бути вигідним для бізнесу,
наприклад, соціальні програми повинні покращувати
якість робочої сили, запобігати соціальній напруже�
ності на територіях присутності тощо [5; 7].

Такий стан КСВ в Росії та особливості її впрова�
дження в практику сформувалися з 1991 р. та досі зна�
ходяться в процесі формування.

Потреба російських підприємств у одержанні сусп�
ільного визнання й закріпленні на внутрішньому й зов�
нішньому ринках є стимулом для змін у підходах до взає�
модії із суспільством. Характеристиками нових підходів
підприємств до розвитку соціальної сфери є наявність
продуманих пріоритетів у корпоративній соціальній
політиці і прозорих відносинах із суспільством; сполу�
чення політики і бізнесу; конкурсний відбір програм для
соціальних інвестицій; зв'язок корпоративних соціаль�
них програм з іміджем і брендами підприємств.

Оцінюючи поточну ситуацію в сфері КСВ в Росії,
можна відзначити наступне [6]:

— держава усвідомила себе як ідеальне уособлення
провідника соціальної та історичної місії свого народу,
тоді як підприємства до кінця не усвідомлюють себе як
носії позитивної соціальної місії;

— ділова еліта Росії не сформувалася дотепер як
впливова суспільна складова;

— держава не створила умов, за яких ділові кола
ініціювали, формували й інтегрували б механізм реалі�
зації громадянської відповідальності й соціального кор�
поративізму;

— демократія у формальному, західному розумінні
стійка й ефективна, коли виростає з масового благопо�
луччя.

Таким чином, КСВ у Росії сьогодні поступово стає
сучасним стилем ділової активності, що значно впливає
на процес прийняття управлінських рішень із урахуван�
ням інтересів всіх зацікавлених сторін.

Підприємництво стало новою соціально�економіч�
ною реальністю Республіки Білорусь на початку 90�х
років ХХ ст. Вже на початку XXI ст. малі і середні
підприємства Білорусі здатні перетворитися в потуж�
ний фактор розвитку країни. Вони стають системою
реалізації людського й соціального капіталу. Великі
підприємства в державі представленні державою як
власником. Впровадження КСВ на рівні великих
підприємств пов'язане з соціальною політикою держа�
ви і повністю відносини КСВ не розкриває.

Приватні підприємства Білорусі вже потенційно
представляють серйозну соціальну й економічну осно�
ву. У приватному секторі зайнято близько 1 млн осіб,
тобто 25% всіх зайнятих в економіці країни. На малих
підприємствах одержують зарплату і доходи 440 тисяч
працівників, на середніх — 300 тисяч осіб. Близько 180
тисяч індивідуальних підприємців мають важливе зна�
чення для ринку праці країни й підтримки фінансової
стабільності місцевих органів влади [8].

Незважаючи на значення приватних білоруських
підприємств, вони досі залишаються малими. На серед�
ньому білоруському підприємстві працює 11�50 чоловік.
Тільки 5,5% підприємств дають роботу для більш ніж
200 чоловік. Майже половина приватних підприємств не
залучають для фінансування своєї діяльності кредити,
тому що одержання кредиту представляє серйозну про�
блему. У структурі капіталу кредити понад один рік ста�
новлять усього 7,8 %. Близько 60 % підприємств мають
рентабельність до 10 %, з них 14 % — менш 5 %. Висо�
коприбуткову роботу (більше 50 % рентабельності) дек�
ларують тільки 2,5 % бізнесових структур. Середнє при�
ватне білоруське підприємство платить із виторгу 28,6
% податків і платежів [9] .

У той же час у Білорусі навіть найменші, обмежені в
ресурсах підприємства надають спонсорську допомогу
дитячим установам, ветеранам або іншим нужденним,

використовуючи принцип "хто перший попросить" або
"хто більше має потребу в участі". На сьогоднішній день
білоруські підприємства починають усвідомлювати, що
рішення коротко� і довгострокових завдань тісно пов'я�
зане з тенденціями розвитку всього суспільства.

Діяльність із широкого запровадження КСВ у під�
приємницьку діяльність Білорусі розпочалась 26 груд�
ня 2006 р. з презентації Глобального договору ООН.
Вже на 1 грудня 2007 р. національна мережа його учас�
ників поєднувала 39 організацій і підприємств Респуб�
ліки Білорусь [8—9]. На сьогоднішній день 50 білорусь�
ких підприємств уклали Глобальний договір і створили
національну мережу його учасників. Як і частина гло�
бального бізнесу, білоруські підприємства підтвердили
прихильність прийнятому у світовій практиці розумін�
ню КСВ, підвищуючи імідж країни у світі. Серед них:
ЗАТ "МТБанк", РУП "Білоруський металургійний за�
вод", ЗАТ "Пинскдрев", ВАТ "Савушкин продукт",
СТОВ "Мобільні ТелеСистеми", СТОВ "Торговельна
компанія "Милавица", ТОВ "БелІнтертранс" й інші
підприємства, керівництво яких підтвердило готовність
використати в діловій практиці принципів етичного ве�
дення бізнесу й стати партнерами держави в рішенні
соціальних завдань. Сама поява в Білорусі національ�
ної мережі Глобального договору свідчить про визнан�
ня бізнесом того факту, що успіх ділової активності
багато в чому залежить від благополуччя навколишнь�
ого співтовариства, а КСВ є ефективним інструментом
управління, здатним забезпечити довгостроковий
стійкий розвиток підприємства [10].

Крім реалізації внутрішньокорпоративної соціаль�
ної відповідальності, спрямованої на розвиток персо�
налу, забезпечення високої якості продукції, що випус�
кає, охорону праці й ін., вони направляють свою
діяльність на організацію соціально значимих акцій. Так,
ЗАТ "Ерміта" бере участь у довгостроковій програмі
Добрушської паперової фабрики з використання вто�
ринної сировини для виробництва паперової продукції,
а також інвестує в нове обладнання, переоснащення
підприємства й установку спеціальної системи очищен�
ня. ВАТ "Белтрубопроводстрой" вклало кошти не тільки
в збиткове сільськогосподарське підприємство, але й
побудувало кафе�їдальню, реконструювало Будинок
культури, приміщення бібліотеки й відділення зв'язку.
ВАТ "Савушкин продукт" реалізує в Мінську проект
"Шкільне молоко", спрямований на зміцнення здоров'я
школярів. ЗАТ "МАП ЗАТ" забудовує територію сели�
ща Колодищі з метою розвитку сервісу й формування
його інфраструктури, реконструює приміщення для се�
лищної амбулаторії [11].

Наступна спроба утворення юридичної бази КСВ
була більш вдалою і знайшла своє відображення в Указі
Президента Республіки Білорусь № 300 "Про надання
й використання безоплатної (спонсорської) допомоги".
Він не має заборонного характеру, але, на жаль, даний
документ не виявився бездоганним — спонсор не має
ніяких податкових пільг [12] .

Як бачимо, впровадження КСВ у діяльність під�
приємств відбувається під керівництвом держави, тому
визначимо, які проблеми в даній сфері вимагають уваги
законодавчих органів Білорусі. Так, вже вказувалось,
що надання безплатної допомоги регулюється Указом
Президента Республіки Білорусь, який і є основним до�
кументом у питаннях надання благодійної (спонсорсь�
кої) допомоги юридичними особами й індивідуальними
підприємцями. Відповідно до цього Указу, юридичні
особи й індивідуальні підприємці вправі робити безо�
платну (спонсорську) допомогу у вигляді коштів, у тому
числі в іноземній валюті, товарів (майна), робіт, послуг,
майнових прав, включаючи виключні права на об'єкти
інтелектуальної власності.

Безплатна допомога надається безповоротно на ос�
нові добровільності й волі вибору її цілей. Вимога на�
дання безплатної допомоги забороняється. Указом ус�
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тановлений закритий перелік цілей, на які може бути
використана безплатна допомога. При наданні безплат�
ної допомоги укладається договір, істотні умови якого
затверджені Указом. Юридичні особи зобов'язані у
встановленому порядку представляти державну стати�
стичну звітність про надану безоплатну допомогу.

Аналіз норм Указу дозволяє говорити про недоско�
налість закладених у ньому норм і механізмів надання
безоплатної (спонсорської) допомоги. Зокрема, в Указі
відсутнє визначення понять "спонсорство", "доб�
родійність", "безплатність", "безповоротність", "доб�
ровільність", які часто можуть бути витлумачені по�
різному.

Указ не визначає порядок співвідношення положень
Указу з іншими видами соціальної корпоративної актив�
ності: даруванням, пожертвуванням, безоплатними до�
говорами, що веде до різної інтерпретації зловживань
у сфері надання спонсорської допомоги з боку контро�
люючих органів.

Досліджуючи стан розвитку КСВ у Казахстані, мож�
на відзначити, що КСВ розглядається у розрізі відпові�
дальності перед суспільством, під якою вони розуміють
філософію поведінки і концепцію побудови підприєм�
ством своєї діяльності з орієнтацією на: виробництво
якісної продукції і надання якісних послуг споживачам;
створення робочих місць, виплата легальної заробітної
плати та інвестування у розвиток людського потенціа�
лу; неухильне виконання вимог законодавства (подат�
кового, трудового, екологічного тощо); побудова сум�
лінних відносин з усіма зацікавленими сторонами; ефек�
тивне ведення бізнесу, орієнтоване на створення дода�
ної економічної вартості і зростання добробуту своїх
акціонерів; врахування суспільних очікувань і загаль�
ноприйнятих етичних норм у практиці ведення справ;
здійснення внесків у формування цивільного суспільства
через партнерські програми й проекти розвитку місце�
вого співтовариства [2—4].

У Казахстані система КСВ поки ще не набула прак�
тичного розвитку, в той же час уряд країни визнав, що
стабільний розвиток суспільства може бути тільки за
умов досягнення певних завдань, таких як стабілізація
демографічної ситуації, розвиток системи промислової
безпеки та охорони праці, проведення соціальних ре�
форм, які повинні передбачати запровадження підприє�
мствами та установами Казахстану системи соціальної
та етичної відповідальності.

Стандарти КСВ в Казахстані на практиці застосо�
вуються тільки публічними підприємствами, яких не так
вже і багато. Це пов'язано з тим, що в Казахстані ще
дуже молодий бізнес, і основною рушійною силою про�
цесів впровадження КСВ є поки ще незначна кількість
великих підприємств. Одним із засобів впровадження
КСВ у діяльність підприємств є активна участь держа�
ви, як, власне, і у попередніх моделях впровадження
КСВ [13].

КСВ підприємств у Казахстані у вузькому розумінні
розглядається як система цінностей та етичних прин�
ципів, яка повинна сприяти загальнодержавній системі
формування патріотичної свідомості громадян. У цьо�
му аспекті держава передбачає, що соціальна відпові�
дальність підприємства повинна реалізовуватися через
його участь у проведенні патріотичних акцій, масових
заходів, які орієнтовані на різні вікові категорії, що у
цілому буде сприяти розвитку практики меценатства.
Саме на це орієнтує Указ Президента Республіки Ка�
захстан [14], де КСВ визначається як розвиток та
співфінансування соціально важливих проектів, своє�
часної виплати гідної заробітної плати, забезпечення
охорони та безпечних умов праці, здійснення соціаль�
ної підтримки найманих працівників [14].

Основні принципи КСВ у Казахстані викладено у
Генеральній угоді між Урядом Республіки Казахстан,
республіканськими об'єднаннями працівників та респуб�
ліканськими об'єднаннями роботодавців на 2007—2008

р. (далі — Генеральна угода) [15].
Генеральна угода набула особливої важливості, ос�

кільки вперше були зазначені детальні заходи впрова�
дження системи КСВ, визначено головні напрями взає�
модії підприємств, державних органів, професійних
об'єднань, до яких, зокрема, належать:

1) стимулювання державними органами добро�
вільного підвищення КСВ підприємств;

2) спільна діяльність підприємств, профспілок,
органів виконавчої влади по впровадженню та реалізації
соціальних проектів та програм;

3) співпраця підприємств із засобами масової інфор�
мації по формуванню суспільної думки відносно со�
ціальних інвестицій підприємств та прикладам вдалого
соціального партнерства.

4) підтримка та дотримання загальносвітових прав
людини;

5) підтримка компаніями незалежності професійних
об'єднань та визнання прав на укладення колективних
угод;

7) сприяння розвитку та розповсюдження екологі�
чних технологій;

8) протидія усім формам корупції;
9) розробка пропозицій по внесенню доповнень та

змін до чинного законодавства з метою подальшого
удосконалення регулювання питань взаємодії держави
та підприємств у сфері КСВ.

Найближчим часом у Казахстані планується запрова�
дити принципи Глобального договору ООН із КСВ, сфор�
мувати високу культуру корпоративного громадянства,
соціального партнерства та ефективної благодійної прак�
тики вітчизняними та іноземними підприємствами, з цією
метою державні органи спільно з об'єднаннями робото�
давців мають провести спільні заходи, які передбачають:

— визначення чітких критеріїв оцінки КСВ;
— визначення пріоритетних напрямів соціальних

програм, які добровільно здійснюються вітчизняними та
іноземними підприємствами;

— вивчення можливості запровадження міжнарод�
них стандартів КСВ АА1000 SS та рекомендацій Гло�
бальної ініціативи із звітності GRI.

Для практичної реалізації КСВ у Казахстані передба�
чається комплекс заходів, що включає: створення націо�
нальної мережі Глобального договору у Казахстані (реа�
лізація принципів Глобального договору і забезпечення
участі суспільства та підприємств у глобальному діалозі з
КСВ); адаптацію і впровадження міжнародних стандартів
КСВ (включаючи стандарт А1000 (Міжнародний стандарт
внутрішньої відповідальності), індекс стійкості Dow Jones,
соціальний індекс Domini 400, глобальну звітність (GRI)).

Одним із важливих кроків становлення КСВ у Ка�
захстані було розроблення відповідних методичних ре�
комендацій, які передбачають застосування менеджмен�
ту соціальної та етичної відповідальності, як внутріш�
ньої та зовнішньої, з урахуванням адекватного алгорит�
му (рис. 1) [16].

Відповідно до цих рекомендацій до внутрішньої КСВ
відносять: безпеку праці; стабільність заробітної пла�
ти; підтримку соціально значимої заробітної плати; до�
даткове медичне та соціальне страхування працівників;
розвиток людських ресурсів через навчальні програми
та програми підготовки та підвищення кваліфікації; до�
помога працівникам у критичних ситуаціях; впрова�
дження нових технологій; добровільне впровадження
стандартів з охорони праці, охорони навколишнього
середовища. А до зовнішньої КСВ — налагодження діа�
логу з місцевою владою; соціальні інвестиції та сприян�
ня розвитку соціальної інфраструктури; сприяння охо�
роні навколишнього середовища: участь у відновленні
після кризових ситуацій; участь у розробці та обгово�
ренні законів, які направлені на регулювання підпри�
ємств та впровадження практики КСВ.

Підводячи підсумки дослідження стану і динаміки
розвитку відносин КСВ у Республіці Казахстан, слід
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констатувати, що даний процес знаходиться також на
початковій стадії. Це продиктовано занадто невеликим
терміном функціонування приватного бізнесу в державі
і його незначною участю у створенні валового внутріш�
нього продукту. А оскільки частка приватних підпри�
ємств занадто мала і лише починає збільшуватись, то і
реалізація КСВ лише започатковується.

ВИСНОВКИ
З метою врахування перешкод на шляху впрова�

дження корпоративної соціальної відповідальності,
проаналізовані особливості становлення корпоративно�
соціальних відносин в країнах з трансформаційною еко�
номікою, зокрема в Російській Федерації, Республіці
Білорусь та в Республіці Казахстан. Виявленні особли�
вості підкреслили необхідність впровадження британсь�
кої моделі КСВ на теренах пострадянських країн. Тоб�
то використання її принципів може бути застосовано і
для національної моделі КСВ, а виявленні недоліки та
переваги світових моделей корпоративно�соціальних
відносин, які застосовувалися у зазначених країнах, та
їх врахування у процесі становлення власних соціаль�
но�економічних відносин дозволять створити ефектив�
ний механізм впровадження КСВ на вітчизняних
підприємствах.

Наукова новизна дослідження полягає у виявленні
особливостей становлення та впровадження КСВ на
підприємствах у схожих з українською економіках, що

дозволило виявити елементи добровільно�регульованої
моделі впровадження КСВ та запропонувати таку для
впровадження на вітчизняних підприємствах.
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процесу визначається, по�перше, технологію та аналі�
зом цього явища. Економічна ефективність функціону�
вання садівницьких підприємств включає в себе різні
види ресурсів, такі як: природні ресурси, капітал та пра�
цю людей, забезпечує виробництво продукції садівниц�
тва, а також сировинної бази для кондитерських підпри�
ємств. Також зазначимо, що закупка, транспортуван�
ня, зберігання, промислова переробка і торгівля фор�
мують стадії сукупного виробничого процесу. Харак�
терною відмінністю садівницьких господарств є ланцю�
гова залежність цієї галузі у виробничих циклах, на�
явність ринкових, ресурсних, технологічних, регіональ�
них, економічних зв'язків. Водночас підкреслимо, що
основною функцією галузі садівництва є виробництво
готової садівної продукції, а тому в даному дослідженні
в центрі нашої уваги постали проблеми ефективності ви�
робничого розвитку галузі садівництва як базової ос�
нови виробництва продукції промислового садівницт�
ва, яка включає в себе вирощування різноманіття свіжих
фруктів, які є однією з головних передумов здорового
харчування населення країни, а також є замикаючим
критерієм багаторівневої системи економічних взає�
модій, є своєрідним індикатором наявності (або відсут�
ності) ознаки технологічного лідерства всього комплек�
су.

УДК 330.87:338.24

О. О. Одношевна,
аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ І МЕТОДИЧНІ

ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ

ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА

З метою забезпечення комплексного аналізу економічної ефективності виробництва продукції садів?

ництва в статті запропоновано ряд основних узагальнюючих показників, викладено основну ідею еко?

номічного факторного аналізу, яка полягає в розкладанні загальної варіації результуючої функції на не?

залежні один від одного компоненти.

With the purpose of providing of complex analysis of economic efficiency of production of gardening goods

the row of basic summarizings indexes is offered in the article, the Basic idea of economic factor analysis, which

consists in decomposition of general variation of resulting function on independent one from other components,

is expounded.

Ключові слова: валова продукція, матеріаломісткість, матеріаловіддача, економічний аналіз, ефек!
тивність.

Key words: gross products, resource!demanding, materialoviddacha, economic analysis, efficiency.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є аналіз основних методологі�

чних принципів і методичних основ визначення еконо�
мічної ефективності виробництва, дослідження базис�
них критеріїв розрахунку основних економічних показ�
ників процесу виробництва продукції садівництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
При переході до роботи в умовах ринку українські

підприємства опинилися в жорстких умовах зовнішньої
і внутрішньої конкуренції, що вимагало активних дій,
спрямованих на оптимізацію технологічних процесів і
економічних стратегій компаній. Незважаючи на те, що
планова економіка піддавалася різкій критиці після пе�
реходу до ринку, диверсифікація напрямів господарсь�
кої діяльності підприємств у даний час неможлива без
чіткого планування виробництва. Подальша оптиміза�
ція діяльності будь�якої компанії досягається прийнят�
тям коректних управлінських рішень, що вимагає комп�
лексного аналізу результатів роботи підприємства [5].

Результатом аналізу має бути інформація, яка роз�
криває механізм роботи компанії на ринку і показує
можливості для коригування виробничого процесу з
метою приведення системи господарювання до рівня, що
забезпечує заданий рівень рентабельності. При цьому
аналіз господарської діяльності підприємства — це пе�
редусім економічний аналіз, спрямований на системне
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дослідження набору необхідних підприємству показ�
ників. Актуальність даної теми полягає в тому, що в умо�
вах сучасної економіки очевидним стає той факт, що
практичне використання емпіричного і теоретичного
економічного аналізу дозволяє не тільки раціонально
проаналізувати ситуацію, що склалася, чи можливі пер�
спективи, а й отримати реальну вигоду від використан�
ня новітніх методів дослідження в умовах реального
виробництва. Базовим інструментом при проведенні
комплексного аналізу господарської діяльності
підприємств є факторний аналіз. Тому у роботі доціль�
но розглянути такі методи, як: диференціального чис�
лення, ланцюгових підстановок, інтегральний, індекс�
ний, метод головних компонентів, екстремального уг�
руповання параметрів, Лагранжа.

Основна ідея економічного факторного аналізу по�
лягає в розкладанні загальної варіації результуючої
функції на незалежні один від одного компоненти, кож�
на з яких характеризує вплив варіації того чи іншого
фактора або взаємодію цілого ряду факторів. Таким чи�
ном, ставиться задача розкладання приросту функції на
складові, кожна з яких характеризує вплив зміни одно�
го фактора на зміну результуючого показника. Сфор�
мульована таким чином проблема описує головну зада�
чу прямого детермінованого факторного аналізу. У тех�
ніко�економічних дослідженнях, крім завдань, що зво�
дяться до деталізації показника, до розбивки його на
складові частини, існує група завдань, де потрібно по�
в'язати ряд характеристик процесу в комплексі, тобто
побудувати функцію, яка містить в собі основну якість
усіх розглянутих показників�аргументів, тобто завдань
синтезу. У цьому випадку ставиться зворотна задача
(щодо завдання прямого факторного аналізу) — завдан�
ня об'єднання ряду показників у комплекс [4].

Сучасні економісти під економічним факторним ана�
лізом розуміють поступовий перехід від вихідної фак�
торної системи до результуючої факторної системи,
розкриття повного набору кількісно вимірюваних фак�
торів, зміна яких впливає на зміну результуючого по�
казника. Сутність методів факторного аналізу полягає
в оцінці впливу факторів на результуючий показник, для
чого виділяють фактори, що визначають рівень аналі�
зованого показника, встановлюють функціональну за�
лежність між показником і виділеними факторами, ви�
мірюють вплив зміни кожного фактора на зміну аналі�
зованого показника. Фінансові коефіцієнти — це
відносні характеристики, які дозволяють зіставляти ре�
зультати діяльності різних організацій незалежно від
кількісних параметрів абсолютних показників у часово�
му розрізі.

Метод диференційного обчислення припускає, що
загальне зростання результуючого показника розкла�
дається на складові, де значення кожного з них визна�
чається як добуток відповідної приватної похідної на
приріст змінної, за якою обчислена дана похідна. Так
званий нерозкладний залишок інтерпретується як логі�
чна помилка методу диференціювання і просто відки�
дається.

Метод ланцюгових підстановок. Сутність цього ме�
тоду полягає в тому, що у вихідну базову формулу для
визначення результуючого показника підставляється
звітне значення першого досліджуваного фактора. От�
риманий результат порівнюється з базовим значенням
результуючого показника, і це дає оцінку впливу пер�
шого фактора. Далі в отриману при розрахунку форму�
лу підставляється звітне значення наступного дослі�
джуваного фактора. Порівняння отриманого результа�
ту з попереднім дає оцінку впливу другого фактори.
Процедура повторюється до тих пір, поки у вихідну ба�
зову формулу не буде підставлено фактичне значення
останнього з факторів, введених у модель. При викори�
станні методу ланцюгових підстановок результати ба�
гато в чому залежать від послідовності підстановки чин�
ників. За ствердженням багатьох вчених [2], існує пра�

вило: спочатку оцінюється вплив кількісних факторів,
що характеризують вплив екстенсивності, а потім — як�
існих факторів, що характеризують вплив інтенсивності.
Саме на якісні фактори лягає весь нерозкладний зали�
шок.

При використанні інтегрального методу розрахун�
ки проводяться на основі базових значень показників, а
помилка обчислень (нерозкладний залишок) розподі�
ляється між факторами порівну на відміну від методу
ланцюгових підстановок, де, як було розглянуто, вели�
ка частина такого залишку припадає на останній якіс�
ний фактор.

У статистиці, плануванні та аналізі господарської
діяльності багатьма аналітиками широко використо�
вується також індексний метод, що характеризує зміну
сукупності різних величин за певний період. Індекс —
відносний показник, що характеризує зміну сукупності:
різних величин за певний період.

Отже, на нашу думку, факторні навантаження — це
значення коефіцієнтів кореляції кожного з вихідних
ознак з кожним з виявлених факторів. Чим тісніше зв'я�
зок даної ознаки з конкретним фактором, тим вище зна�
чення факторної навантаження. Для більшості методів
факторного аналізу фактори визначають як стандарти�
зовані показники з нульовим та середнім значенням, так
і одиничною дисперсією. Тому позитивні факторні ваги
відповідають тим об'єктам, які отримали ступінь про�
яву властивостей більше середнього, а негативні фак�
торні ваги відповідають тим об'єктам, для яких ступінь
прояву властивостей менше середньою [1].

Оцінюючи думки багатьох економістів, доречно зоб�
разити універсальну формулу економічної ефектив�
ності, яка є критеріальною основою для розрахунку
різних видів ефективності у світовій економічній теорії:

Е = D W�1  (1),
де Е — ефективність виробництва
D — корисний ефект (результат)
W — витрати.
Обсяги виробництва сільськогосподарської про�

дукції є одним з основних показників, які характеризу�
ють діяльність сільськогосподарських підприємств. Від
його величини залежать обсяги реалізації продукції,
рівень її собівартості, сума прибутку, рівень рентабель�
ності, фінансовий стан підприємства, його платоспро�
можність та інші економічні показники. Тому аналіз еко�
номічної ефективності продукції садівництва необхід�
но розпочати з вивчення обсягів її виробництва. Для
вирішення поставленої мети, доцільно розв'язати ряд
задач, таких як: 1) систематичний контроль за виконан�
ням плану виробництва продукції у кожному госпо�
дарстві; 2) визначення впливу факторів на обсяг вироб�
ництва продукції; 3) виявлення внутрішньогосподарсь�
ких резервів збільшення виробництва продукції; 4) оці�
нка діяльності господарств по використанню можливо�
стей збільшення виробництва продукції, враховуючи
об'єктивні та суб'єктивні фактори.

Отже, зазначимо, що економічний аналіз виконує
дуже важливі функції у системі управління підприєм�
ством і має виключно важливе значення у процесі вияв�
лення резервів збільшення виробництва продукції саді�
вництва. Від того, наскільки глибоко і всесторонньо ви�
конаний аналіз виробництва продукції, залежить оцін�
ка діяльності господарства по використанню наявних
можливостей збільшення обсягів виробництва про�
дукції, а також повнота і реальність виявлення додат�
кових резервів і, як результат цього, подальше збільшен�
ня обсягів продукції, зниження її собівартості, ріст при�
бутку та рентабельності. Для більш наглядного відоб�
раження аналізу продукції рослинництва, а саме галузі
садівництва, представимо блок�схему виробництва про�
дукції садівництва на прикладі рис. 1.

На думку Савицької Г.В. [5], необхідно встановити
фактори та причини зміни обсягів виробництва про�
дукції. Відомо, що обсяг виробництва продукції садів�
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ництва залежить від розміру площ, зайнятих під наса�
дженнями, та урожайності продукції садівницької га�
лузі.

Великий вплив на валовий збір продукції забезпе�
чує і структура площ зайнятих під багаторічними насад�
женнями. Чим вищий відсоток високоврожайних насад�
жень у загальній посівній площі, тим вищий при інших
рівних умовах валовий вихід продукції і навпаки. Без�
посередній вплив на обсяг виробництва продукції має
загибель насаджень, яка може виникнути з об'єктивних
причин і з вини господарства. Кожний із перелічених
факторів, у свою чергу залежить від ряду причин та об�
ставин. Отже, зазначимо, що урожайність садівницької
продукції визначається якістю землі, кількістю внесе�
них добрив, метеологічних умов року, якість і сорт сад�
жанці, способи і строки посадки та збору врожаю. Схе�
матично взаємозв'язок перелічених факторів предста�
вимо на рис. 2.

Орієнтуючись на вищепредставлену нами структур�
но�логічну модель факторної системи, зазначимо, що
спочатку необхідно виявити рівень впливу факторів пер�
шого порядку, оскільки обсяг отриманої продукції зна�
ходиться у безпосередній залежності від них, адже всі
інші фактори мають опосередкований вплив.

Детермінована факторна модель фактичного вало�
вого збору продукції садівництва, на нашу думку, по�
винна виглядати так:

BC = (S — Sr) Y (2),

S — валовий збір продукції;
Sr — площа зайнята під насад�

женнями;
Y — урожайність насаджень;
Також для виміру впливу можна

використовувати способи ланцюго�
вої підстановки абсолютних та
відносних різниць. Для визначення
ступеня впливу кожного фактора на
валовий збір способом ланцюгової
підстановки в розрахунок необхідно
внести два наступні умовні показни�
ки:

1) валовий збір продукції при пла�
новій урожайності фактичної площі,
зайнятої під багаторічними насад�
женнями:

BС
ум1

 = S
ф
 * Y

пл
(3);

2) валовий збір продукції при пла�
новій урожайності і фактичної площі,
на якій зібрали вирощену продукцію:

BC
ум2

 = S
зіб

 * Y
пл

(4).
Розраховуючи наведені формули, ми отримуємо

фактичний валовий збір продукції, користуючись фор�
мулою (4):

ВС
ф
 = S

зіб
 * Y

ф
(5).

Після визначення впливу факторів на обсяг валової
продукції садівництва пропонуємо більш детально про�
аналізувати виконання плану і динаміку площ, зайня�
тих під багаторічними насадженнями, встановити зміни
у розмірі та структурі зайнятих під посівами площ, а та�
кож надати економічну оцінку. Для цього ми пропонує�
мо зробити порівняння фактичної площі зайнятої під
насадженнями з плановою по кожному дереву [3].

У процесі аналізу ми пропонуємо встановити зміни
в структурі насаджень і розрахувати вплив цього фак�
тора на обсяг отриманої продукції, тобто визначити,
наскільки доцільні ці зміни у складі посівних площ, з точ�
ки зору збільшення обсягу виробництва продукції сад�
івництва.

Розрахунок впливу структури площ, зайнятих під
насадженнями, на вихід продукції як по кожному виду
насаджень, так і по садівництву загалом можна зроби�
ти двома способами: ланцюгових підстановок та абсо�
лютних різниць. За першим способом порівнюється за�
гальних вихід продукції при фактичній і плановій струк�
турі зайнятих під посівами площ. При цьому загальна
площа і вихід продукції кожного виду с 1 га повинні бути
однаковими:

ВП
ум1

= Σ(S
заг.ф

 * У
пит.і.ф

 * ВП1га 
іпл

)   (6);
ВП

ум2
 = Σ( S

заг.ф
 * У

пит.і.пл.
 * ВП1га 

іпл
) (7);

ΔВП
стр

 = ВП
ум1

 — ВП
ум2

  (8),
ВП 

ум 1
 — вихід продукції умовний;

S
заг.ф

 — загальна фактична площа,
зайнята під посівами;

ВП1га 
іпл

 — вихід продукції з 1 га плано�
вий;

У
пит.і.пл

 — питома вага планова;
 ΔВП

стр
 — різниця виходу продукції

за рахунок зміни питомої ваги;
Для того, щоб розрахувати вплив

структури насаджень на вихід продукції
садівництва способом абсолютних
різниць, ми пропонуємо від фактичної
питомої ваги кожного виду насаджень
відняти плановий, цю різницю помножи�
ти на плановий вихід продукції з 1 га
відповідних насаджень, а потім усі ре�
зультати просумувати по кожному виду
насаджень. Отже ми визначимо, як
змінився середній вихід продукції з 1 га.
В той же час, якщо отриману величину

Рис. 1. Блок=схема аналізу виробництва продукції садівництва
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Рис. 2. Структурно=логічна модель факторної системи обсягу виробництва
продукції садівництва
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помножити на загальну фактичну площу насаджень усіх
рослин, тоді отримаємо зміни загального виду про�
дукції:

ΔВП 
пит

=Σ [(У 
пит.і.ф

 — У 
пит.і.пл

) * ВП1га 
іпл

 / 100] * S
заг.ф

 (9).
Використана нами методика може також застосо�

вуватися для розрахунку впливу структури насаджень
на витрати виробництва, суму прибутку, а також інші
показники. Тільки тоді в розрахунок будуть приймати�
ся не вихід продукції с 1га, а витрати на 1га і вся площа
або сума прибутку на 1га і вся площа.

Зазначимо, що головним фактором як в цілому
сільськогосподарських культур, так і безпосередньо га�
лузі садівництва являється урожайність, яка і визначає
обсяг виробництва продукції.

Урожайність — це якісний, комплексний показник,
який залежить від багатьох факторів. Великий вплив на
її рівень мають природно�кліматичні умови: якість і склад
грунт, рельєф місцевості, температура повітря, рівень
грунтових вод, кількість опадів та багато інших чинників.
Якщо не враховувати перелічені чинники при аналізі уро�
жайності продукції, то це може призвести до неправиль�
них висновків при оцінці господарської діяльності.

При аналізі урожайності необхідно вив�
чити динаміку її росту по кожному виду
насаджень або групі насаджень за довго�
терміновий період часу і встановити, які
заходи впроваджує підприємство для підви�
щення її рівня. Також в процесі аналізу
пропонуємо вивчити, чи виконувалися зап�
лановані агротехнічні заходи, визначити
ефективність кожного з них і після цього
підрахувати вплив кожного заходу на
рівень врожайності і валовий збір садів�
ницької продукції. Урожайність садівниць�
кої продукції, окрім усіх перелічених фак�
торів, також залежить від цілого ряду аг�
ротехнічних заходів: якості і способів об�
робки землі, стратегія посадки дерев, спо�
собів і строків догляду за насадженнями та
застосування біологічних та хімічних за�
собів захисту насаджень [4].

Аналізуючи зазначені фактори та їх
вплив на виробництво продукції садівниц�
тва, констатуємо, що виявлення резервів
збільшення продукції садівництва повинно
здійснюватися за наступними напрямами:
розширення плош, зайнятих під насаджен�
нями, покращення їх структури і збільшен�
ня урожайності плодово�ягідних наса�
джень. Тому ми пропонуємо зобразити ос�
новні напрями пошуку резервів підвищен�
ня виробництва продукції садівництва на
рис. 3.

Для того, щоб порахувати можливі
резерви підвищення виробництва про�
дукції, необхідно виявлений резерв роз�
ширення площ, зайнятих під насадження�
ми, помножити на фактичну урожайність
тих плодів, які будуть на ній посаджені.
Суттєвим резервом збільшення вироб�
ництва продукції садівництва є покращен�
ня структури площ під насадженнями.
Для розрахунку величини цього резерву
необхідно розробити більш оптимальну
структуру садіння для конкретного гос�
подарства з урахуванням усіх його мож�
ливостей та обмежень (за допомогою
економіко — математичних методів), а
потім порівняти фактичний обсяг про�
дукції з можливим, який буде отриманий
з тієї ж загальної фактично площі, при
фактичній урожайності насаджень, але
вже при покращеній структурі насаджень
[1].

Отже, основним резервом збільшення виробництва
продукції садівництва є ріст урожайності плодів, який
виконується за рахунок наступних заходів:

— збільшення дози внесення добрив;
— підвищення їх окупності;
— впровадження більш урожайних сортів саджан�

ців;
— скорочення втрат продукції при зборі врожаю;
Далі зазначимо, що одним із головних факторів,

який впливає на методологію визначення економічної
ефективності виробництва продукції садівництва є
аналіз ефективності використання матеріальних ре�
сурсів. Для характеристики ефективності використан�
ня матеріальних ресурсів виробництва продукції садів�
ництва пропонуємо використати систему узагальнюю�
чих та індивідуальних показників.

До узагальнюючих показників відноситься прибуток
на гривню матеріальних затрат, матеріаловіддача, ма�
теріалоємкість, коефіцієнт співвідношення темпів рос�
ту обсягів виробництва і матеріальних затрат, питома
вага матеріальних затрат у собівартості продукції, ко�
ефіцієнт використання матеріалів.

Рис. 3. Основні напрями пошуку резервів збільшення урожайності
виробництва продукції садівництва

Рис. 4. Структурно=логічна модель факторного аналізу
матеріалоємності ефективності виробництва продукції садівництва
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Прибуток на гривню вкладених матеріальних затрат
є найбільш узагальнюючим показником ефективності
використання матеріальних ресурсів. Визначається
діленням суми отриманого прибутку від загальної діяль�
ності на суму матеріальних затрат.

Матеріаловіддача визначається діленням вартості
виробленої продукції на суму матеріальних затрат. Цей
показник характеризує віддачу матеріалів, тобто,
скільки вироблено продукції з кожної гривні викорис�
таних матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, па�
лива).

Матеріалоємкість продукції — відношення суми
матеріальних витрат до вартості виробленої продукції
— показує, скільки матеріальних затрат необхідно ви�
робити або фактично приходиться на виробництво оди�
ниці продукції [4].

Коефіцієнт співвідношення темпів росту обсягів ви�
робництва і матеріальних затрат визначається відношен�
ням індексу валового виробництва продукції до індек�
су матеріальних затрат. Він характеризує у відносному
виражені динаміку матеріаловіддачі та одночасно роз�
криває фактори її росту.

Питома вага матеріальних затрат у собівартості про�
дукції розраховується відношенням суми матеріальних
затрат до повної собівартості виробленої продукції. Ди�
наміка цього показника характеризує зміни матеріало�
ємності продукції [2].

Матеріалоємкість, як і матеріаловіддача, в першу
чергу залежить від обсягу випуску продукції та суми
матеріальних затрат на її виробництво. В той же час
обсяг валової (товарної) продукції у вартісному вира�
жені (ВП) може змінюватися за рахунок кількості ви�
робленої продукції (КВП), її структури (СтВП) та рівня
відпускних цін на продукцію ВЦ). Сума матеріальних
затрат (МЗ) також залежить від обсягу виробленої про�
дукції, її структури, витрат матеріалів на одиницю про�
дукції (ВтМ), вартості матеріалів (ВМ). Загалом загаль�
на матеріалоємність залежить від обсягу виробленої
продукції, її структури, норм витрат матеріалів на оди�
ницю продукції, цін на матеріальні ресурси та відпускні
ціни на продукцію:

МЄ = Σ(ОВП аг * СтВп * ВтМ * ВМ) (10),
Σ(ОВПзаг * СтВП * ВЦ).
На основі вищезапропонованих понять, щодо виз�

начення матеріалоємності, ми пропонуємо власне уза�
гальнююче економічне тлумачення терміна "матеріа�
лоємність", як основи для аналізу економічної ефектив�
ності виробництва продукції садівництва, а саме: мате�
ріалоємність — це економічний показник, який відоб�
ражає кількість понесених витрат ресурсів, добрив, по�
садкового матеріалу та додаткових затрат на вироб�
ництво одиниці садівницької продукції, а саме — на ви�
рощування одного кілограму та плодово�ягідної. Отже,
зазначимо, що показник матеріалоємності є одним з ба�

зисних, який використовується для аналізу
ефективності функціонування галузі садівниц�
тва.

Ми пропонуємо узагальнити наведені вище
показники розрахунку ефективності викорис�
тання матеріальних ресурсів та зобразити їх у
вигляді структурно�логічної моделі факторно�
го аналізу матеріалоємності галузі садівництва
(рис. 4).

 Таким чином, акцент у факторному аналізі
робиться на дослідженні внутрішніх причин, що
формують специфіку аналізу виробництва про�
дукції садівництва, на виявлення узагальнених
факторів, які стоять за відповідними конкрет�
ними показниками. Факторний аналіз не вима�
гає апріорного поділу ознак на залежні і неза�
лежні, оскільки всі ознаки в ньому розглядають�
ся як рівноправні.

Отже, зазначимо, що вплив факторів першо�
го порядку на матеріаловіддачу або матеріа�

лоємність виробленої садівницької продукції можна
визначити шляхом ланцюгових підстановок, для цього
ми пропонуємо розглянути ряд формул для визначення
витрат матеріалів на виробництво продукції, а також
вартості валового випуску продукції. Представимо їх за
допомого таблиці 1.

Зазначимо, що мета факторного аналізу — сконцен�
трувати вихідну інформацію, висловлюючи велику
кількість розглянутих ознак через менше число більш
ємних внутрішніх характеристик явища, які, однак, не
піддаються безпосередньому виміру. При цьому перед�
бачається, що найбільш ємні характеристики виявлять�
ся водночас і найбільш суттєвими, визначальними. Заз�
начимо, що більшість методів факторного аналізу не�
статистичні, тому що для них не розроблені способи по�
ширення вибіркових результатів на генеральну су�
купність.

ВИСНОВКИ
Отже, визначальними вихідними методичними прин�

ципами побудови системи показників економічної ефек�
тивності садівництва окреслимо наступні: показники
повинні віддзеркалювати як загальний рівень ефектив�
ності, так і рівень ефективності використання окремих
видів спожитих ресурсів; показники повинні охоплюва�
ти як натуральний, так і вартісний аспект (при визна�
чальній ролі натурального, який є первинним та конт�
ролюючим рух основних вартісних показників еконо�
мічної ефективності садівництва). Важливо також ще й
те, щоб показники відображували специфіку галузі на
основні сполучення, поєднання показників ефектив�
ності, загальних для всіх рівнів національного господар�
ства і галузевих техніко�економічних показників.
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Таблиця 1. Способи визначення витрат матеріалів
на виробництво продуктів

Назва Показник 
1. Витрати матеріалів на виробництво 
продукції: 
а) за планом 

∑ (ОВПіпл * ВМіпл * ВМіпл) 

б) за планом, перерахованим на 
фактичний випуск продукції ∑ (ОВПіпл * ВМіпл * ВМіпл)* ВПф/ВПпл 

в) за плановими нормами та плановими 
цінами на фактичний випуск продукції ∑ (ОВПіф * ВМіпл * ВМіпл) 

г) фактично за плановими цінами ∑ (ОВПіф * ВМіф * ВМіпл) 
д) фактично ∑ (ОВПіф * ВМіпл * ВМіф) 
2. Вартість валового випуску продукції: 
а) за планом ∑ (ОВПіпл * ВМіпл) 

б) фактично при плановій структурі та 
планових цінах 

∑ (ОВПіф * ВМіпл)+ΔВПствп 
- 

в) фактично при фактичній структурі і за 
плановими цінами ∑ (ОВПіф * ВМіпл) 

г) фактично ∑ (ОВПіпл * ВМіф) 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією зі стратегічних підвалин національної без�

пеки кожної із країн світу є проведення збалансованої
зовнішньої політики, що має сприяти реалізації націо�
нальних інтересів держави в зовнішньополітичній сфері.

Сьогодні особливості геополітичного положення
України вимагають концентрації зовнішньополітичних
зусиль на створенні і розбудові надійних міжнародних
механізмів безпеки на двосторонньому, субрегіональ�
ному, регіональному і глобальному рівнях і, відповідно,
на розвитку широкого співробітництва з іншими держа�
вами, насамперед сусідніми, та міжнародними органі�
заціями, включаючи військово�політичні, з метою підви�
щення передбачуваності і довіри, побудови ефективних
механізмів регіональної безпеки у Європі та вдоскона�
лення існуючих в рамках Організації Об'єднаних Націй
механізмів глобальної світової безпеки. Але при цьому
максимальною мірою використати переваги свого гео�
політичного положення з метою рішучого відстоюван�
ня національних інтересів.

Проаналізувавши національну систему державного
управління у зовнішньополітичній сфері, нами засвід�
чено про необхідність її суттєвого удосконалення із
врахуванням сучасного характеру зовнішніх впливів на
політичний курс держави. У цьому контексті стратегіч�
но важливим завданням є, на нашу думку, формування
ефективних механізмів державного управління у зовні�
шньополітичній сфері та їх адаптація до сучасних стра�
тегій міжнародної безпеки. Зазначений процес перед�
бачає визначення стратегічних пріоритетів зовнішньої
політики України на глобальному та регіональному
рівнях міжнародної політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про
необхідність удосконалення системи державного управ�
ління у зовнішньополітичній сфері.
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Мета статті — розглянути шляхи вдосконалення
державного управління у сфері зовнішньополітичної
діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Як свідчить історичний досвід, зовнішньополітична

діяльність у сфері забезпечення національної безпеки
України набули актуальності з самого початку набуття
державою незалежності. Відтак, актуальними постали
питання щодо:

1) місця та ролі України у світовій "архітектурі" між�
народної безпеки;

2) основних напрямів реалізації державної політи�
ки у зовнішньополітичній сфері;

3)  системи державного управління зовнішньополі�
тичною діяльністю;

4) стратегічних підвалин забезпечення зовнішньопо�
літичної безпеки України;

5) оцінки глобальних викликів та загроз у зовніш�
ньополітичній сфері;

6) участі України у глобальних та регіональних між�
народних безпекових структурах;

7) нормативно�правового та політичного врегулю�
вання питань зовнішньої політики.

Так, у Декларації про державний суверенітет було
наголошено: Україна "як суб'єкт міжнародного права
здійснює безпосередні зносини з іншими державами,
укладає з ними договори, обмінюється дипломатични�
ми, консульськими, торговельними представництвами,
бере участь у діяльності міжнародних організацій в об�
сязі, необхідному для забезпечення національних інте�
ресів у політичній, економічній, екологічній, інфор�
маційній, технічній і спортивній сферах. Україна є
рівноправним учасником міжнародного спілкування,
активно сприяє зміцненню загального миру і міжнарод�
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ної безпеки, бере участь у загальноєвропейському про�
цесі та в європейських структурах" [1].

Пріоритетні завдання реалізації державної політи�
ки України у зовнішньополітичній сфері визначено За�
коном України "Про засади внутрішньої і зовнішньої
політики": "Україна як європейська позаблокова дер�
жава здійснює відкриту зовнішню політику і прагне
співробітництва з усіма заінтересованими партнерами,
уникаючи залежності від окремих держав, груп держав
чи міжнародних структур" [2, с. 11].

За роки незалежності наша держава послідовно ре�
алізовує курс на європейську інтеграцію. Його стра�
тегічні підвалини визначено основними нормативно�
правовими актами, такими як:

— Угода про партнерство і співробітництво між
Європейськими співтовариствами та їх державами�чле�
нами і Україною від 14 червня 1994 року [3];

— Указ Президента України від 11 червня 1998 року
№ 615/98, яким було затверджено Стратегію інтеграції
України до Європейського Союзу [4];

— Указ Президента України від 14 вересня 2000 року
№ 1072/2000, яким було затверджено програму інтег�
рації України до Європейського Союзу [5] та іншими
нормативно�правовими актами.

Нова політична команда, що прийшла до влади у
січні 2010 року на чолі з Президентом України Вікто�
ром Януковичем продовжила реалізацію стратегічного
курсу на інтеграцію держави у європейський політич�
ний та економічний простір. Главою держави з самого
початку діяльності було наголошено про безальтерна�
тивний європейський вектор розвитку України. За його
ініціативою було внесено зміни та доповнення до Зако�
ну України "Про засади внутрішньої і зовнішньої по�
літики", де процес європейської інтеграції набув подаль�
шого розвитку на законодавчому рівні.

Завдяки вжитим політико�дипломатичним заходам,
на сьогодні Україна є важливим суб'єктом міжнарод�
ної політики і активним геополітичним гравцем у впли�
вових європейських та міжнародних структурах, таких
як: ООН, Рада Європи, Європейська Комісія, ОБСЄ,
НАТО та інших міжнародних структурах. Водночас ста�
тус України як держави "середнього" рівня в світовій
ієрархії свідчить про те, що країна має недостатньо сили
для того, щоб суттєвим чином впливати на процеси в
глобальній системі міжнародних відносин. Ця обстави�
на має своїм наслідком постійно зростаючий тиск на
Україну як з боку Росії, так і з боку США та Європейсь�
кого Союзу з одним єдиним наміром — перетворити її
у своєрідну "козирну карту" в своїй геополітичній грі.
Тобто, як ми бачимо, напрями своєрідного тиску на Ук�
раїну на міжнародній арені є дуже різноманітними.

Тому Україна повинна стати важливою стратегіч�
ною державою, яка виступить магнітом, який зведе до
купи Східну та Західну Європу, в той же час реалізуючи
стратегічний курс на інтеграцію в ЄС і розвиток відно�
син добросусідського рівноправного партнерства з Ро�
сійською Федерацією. Також нашою державою, упро�
довж останніх років розширюються зовнішньополітичні
контакти з багатьма впливовими світовими державами,
такими як Японія, Китай, Бразилія, Індія, Південна Ко�
рея та іншими країнами.

Водночас така багатовекторність у реалізації зовн�
ішньої політики України, на нашу думку, не відповідає
сучасним світовим геополітичним реаліям у світі. Гло�
балізація зовнішньополітичних процесів зумовлює на�
гальну потребу модифікації зовнішньополітичного кур�
су України із врахуванням світових глобальних викликів
та загроз. За результатами аналізу встановлено, що сут�
тєвими загрозами у зовнішньополітичній сфері Украї�
ни на сучасному етапі є наступні.

По�перше, це втрата динаміки щодо реалізації стра�
тегічного курсу на європейську інтеграцію. На сьогодні
європейську спільноту турбує відхід України від базо�
вих демократичних цінностей, а саме: дотримання прав

людини, незалежності судової системи та верховенства
права. Водночас системні акції протестуючих опози�
ційних сил у впливових міжнародних інституціях спря�
мовані на дискредитацію діючої української влади та
народу України у цілому. Слід визнати, що акції опози�
ційних сил суттєво погіршили імідж України у світі як
країни, в якій немає суспільної згоди. На жаль, політи�
ко�дипломатичними зусиллями не вдається суттєво
зміцнити імідж держави на міжнародній арені.

По�друге, дестабілізуючий вплив у зовнішньополі�
тичній сфері створює політика Російської Федерації.
Кремль вже не приховує, що бачить Україну зоною сво�
го геостратегічного інтересу задля реалізації власних
імперських амбіцій. Сучасна політика Росії по відношен�
ню до України спрямована на використання "брудних"
політичних технологій з метою тиску на діючу украї�
нську владу та народ України. Державу намагаються
принизити на міжнародній арені, нехтують українським
суверенітетом та незалежністю, заганяють в кабальні
газові контракти, оголошують численні економічні
санкції.

По�третє, слід констатувати, що упродовж останніх
років Україна втратила свої позиції на міжнародній
арені в якості регіонального лідера в системі забезпе�
чення міжнародної безпеки. Сучасна система держав�
ного управління у зовнішньополітичній сфері на сьо�
годні потребує суттєвого удосконалення та корегуван�
ня. Необхідно сформувати чітку систему координації та
взаємодії між органами державною влади України з
метою відстоювання національних інтересів у зовніш�
ньополітичній сфері.

Зазначені загрози у зовнішньополітичній сфері Ук�
раїни потребують суттєвого удосконалення системи
державного управління у сфері зовнішньополітичної
діяльності.

На нашу думку, державне управління зовнішньопо�
літичною діяльністю запроваджується з метою забез�
печення ефективної реалізації державної політики Ук�
раїни у зовнішньополітичній сфері і грунтується на дот�
риманні міжнародних нормативно�правових актів, на�
ціонального законодавства та реалізовується під керів�
ництвом Глави держави. Законодавче забезпечення зов�
нішньої політики здійснюється Верховною Радою Ук�
раїни. До обов'язків Кабінету Міністрів України мають
належати питання щодо забезпечення належного вико�
нання зобов'язань, взяти Україною за міжнародними
договорами.

Організаційні та практичні механізми реалізації дер�
жавної політики щодо забезпечення зовнішньополітич�
ної діяльності України здійснюються Міністерством
закордонних справ України, яке має стати головним
національним координатором у сфері зовнішніх зносин.

Головними об'єктами державного управління зов�
нішньополітичної діяльності є державна незалежність,
суверенітет, територіальна цілісність та національна
безпека України. Головними суб'єктами державного
управління зовнішньополітичної діяльності є органи
державної влади, органи місцевого самоврядування,
громадські організації і громадяни України.

Стосовно визначення державного управління зов�
нішньополітичної діяльності, то його можна запропо�
нувати в такій редакції: "державне управління зовніш�
ньополітичної діяльності — це система заходів, що вжи�
ваються уповноваженими органами державної влади та
органами місцевого самоврядування щодо забезпечен�
ня ефективної реалізації державної політики у зовніш�
ньополітичній сфері з метою відстоювання національ�
них інтересів держави і грунтується на дотриманні
міжнародних нормативно�правових актів, національно�
го законодавства".

Система державного управління зовнішньополітич�
ної діяльності, на наш погляд, має бути спрямована на
реалізацію таких основних стратегічних завдань:

1) забезпечення цілісності зовнішньополітичного
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курсу України, що спрямований на захист національних
інтересів на міжнародній арені;

2) захист суверенітету, територіальної цілісності та
недоторканності державного кордону;

3) реалізація стратегічного курсу на європейську
інтеграцію як найвищого пріоритету зовнішньополітич�
ної діяльності України;

4) нейтралізація глобальних викликів та загроз на�
ціональній безпеці України у зовнішньополітичній
сфері;

5) забезпечення політико�дипломатичного впливу
України в системі забезпечення міжнародної безпеки;

6) участь у глобальних та регіональних структурах
колективної безпеки;

7) створення позитивного іміджу України на міжна�
родній арені;

8) імплементація міжнародних нормативно�право�
вих актів, учасниками яких є Україна;

9) здійснення єдиної координації та взаємодії між
компетентними органами державної влади у сфері
зовнішніх зносин;

10) сприяння розвитку політичних, економічних,
наукових, гуманітарних, соціальних, культурних та
інших державних інтересів на міжнародній арені;

11) захист та допомога громадянам України за кор�
доном, їх всебічна підтримка та надання належного
сприяння;

12) нарощування експортного потенціалу України
шляхом надання українським виробникам і експортерам
сприяння в опануванні нових ринків, залучення інозем�
них інвестицій в економіку держави.

Реалізація зазначених завдань має бути здійснена
шляхом запровадження єдиної Національної стратегії
державного управління зовнішньополітичної діяльності
(далі — Національна стратегія). Національна стратегія
є невід'ємною складовою Стратегії національної безпе�
ки України та передбачає захист національних інтересів
держави на міжнародній арені.

Головною метою Національної стратегії є створен�
ня політико�дипломатичних механізмів державного уп�
равління щодо формування ефективної державної полі�
тики України у зовнішньополітичній сфері.

Національна стратегія має бути спрямована на:
— реалізацію стратегічного курсу на європейську

інтеграцію;
— нормативно�правове та організаційне забезпечен�

ня реалізації зовнішньополітичного курсу держави;
— мінімізацію загроз реалізації зовнішньополітич�

ного курсу України;
— забезпечення єдиної координації та взаємодії між

суб'єктами реалізації зовнішньополітичного курсу дер�
жави;

— розвиток двосторонньої та багатосторонньої
співпраці на міжнародній арені;

— забезпечення гідного місця і ролі України в гло�
бальних та регіональних міжнародних безпекових
структурах;

— сприяння реалізації національних інтересів на
міжнародній арені.

Національної стратегія передбачатиме такі принци�
пи реалізації зовнішньополітичного курсу держави:

— послідовності та системності;
— комплексного підходу;
— наукової обгрунтованості дій;
— концентрації державного потенціалу;
— ефективності управлінської діяльності.
Суб'єктами реалізації Національної стратегії є:
1) Президент України, який визначає концептуальні

засади реалізації зовнішньополітичного курсу держа�
ви та здійснює її керівництво;

2) Верховна Рада України, що здійснює законодав�
че забезпечення зовнішньої політики;

3) Кабінет Міністрів України, що забезпечує реалі�
зацію засад зовнішньої політики;

4) Міністерство закордонних справ України, яке
здійснює координацію заходів органів виконавчої
влади у сфері зовнішніх зносин та загальний нагляд
за дотриманням міжнародних нормативно�правових
актів;

5) центральні органи виконавчої влади, Рада
міністрів автономною республіки Крим, місцеві дер�
жавні адміністрації, що беруть участь у реалізації зов�
нішньої політики України, відповідно до наданих по�
вноважень.

Персональна відповідальність за реалізацію Націо�
нальної стратегії покладається на керівників органів
виконавчої влади України, що забезпечують реалізацію
зовнішньополітичного курсу держави. Необхідно зобо�
в'язувати органи виконавчої влади звітувати Міністер�
ству закордонних справ України про підсумки міжна�
родних переговорів та укладені міжнародних норматив�
но�правових актів.

Реалізація положень Національної стратегії дозво�
лить:

— створити ефективну систему державного управ�
ління у зовнішньополітичній сфері України;

— мінімізувати світові глобальні виклики та загро�
зи для національної безпеки держави;

— забезпечити реалізацію стратегічного курсу на
європейську інтеграцію;

— забезпечити координацію та взаємодію між орга�
нами державної влади в процесі забезпечення зовніш�
ньополітичної безпеки України;

— зайняти передове місце в системі міжнародних
зносин в якості регіонального лідера.

ВИСНОВОК
Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що зов�

нішньополітичні аспекти державного управління в
сучасних умовах державотворення мають бути спря�
мовані на запровадження Національної стратегії
державного управління зовнішньополітичної діяль�
ності. На наш погляд, успішна реалізація Національ�
ної стратегії дозволить суттєво удосконалити сис�
тему державного управління у зовнішньополітичній
сфері та мінімізувати загрози реалізації зовнішньо�
політичного курсу України на європейську інтегра�
цію.

Перспективою подальших розвідок даної проблема�
тики, є, на наш погляд, дослідження проблем забезпе�
чення національної безпеки України у зовнішньополі�
тичній сфері.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В Україні вже більше п'яти років діє "Стратегія де�

мографічного розвитку України на 2006—2015 роки"
[1], основними завданням якої є подолання демограф�
ічної кризи, поліпшення якості життя населення та збе�
реження духовного потенціалу. Проте слід зауважи�
ти, що проблему якості життя до цього часу не визна�
но пріоритетом соціально�економічного розвитку Ук�
раїни в стратегічних загальнодержавних планах і рег�
іональних програмах соціально�економічного розвит�
ку.

Якість життя має ширший зміст: це ступінь розвит�
ку і повнота задоволення всього комплексу потреб та
інтересів людей, що виявляються в різних формах жит�
тєдіяльності. Людей, насамперед, цікавлять речі, які
безпосередньо впливають на їх життя: можливість
знайти роботу або відкрити свій бізнес, скористатися
послугами гарного лікаря, дихати чистим повітрям.
Вони об'єднуються у поняття якості життя. На нашу
думку, забезпечення високої якості життя населення
— основний критерій оцінки ефективності влади, який
довгий час лишався неусвідомленим та ігнорувався в

УДК 351.77

С. Є. Мокрецов,
кандидат медичних наук, докторант,
Національна академія державного управління при Президентові України

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК

ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ДЛЯ

КОРИГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

ОХОРОНИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ'Я

У статті досліджено теоретичні засади оцінки якості життя населення. Визначено пріоритетні напря?

ми державної політики охорони репродуктивного здоров'я з урахуванням реального стану якості життя

населення України.

This article explores the theoretical basis of the quality of life. There are determined the priorities of the

reproductive health state policy, taking into account the real state of life quality in Ukraine.

Ключові слова: якість життя, охорона репродуктивного здоров'я, індекс людського розвитку.
Key words: quality of life, reproductive health protection, human development index.

нашій державі. Тут варто зауважити, що не всі умови
якості життя можна змінити засобами державної полі�
тики: географічне розташування, клімат, ландшафт,
забезпеченість природними ресурсами. Для оцінки
якості життя та формування державної політики з її
поліпшення принципове значення мають ті складові
якості життя, що можуть бути змінені політичними
засобами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР
В основу написання даної статті покладено наукові

ідеї таких відомих вітчизняних та зарубіжних вчених,
як Гулакова І.В., Черненко Л.М., Парфенова Н.В., Ру�
денка Л.Г.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Пріоритетною метою даної публікації є загально�
теоретичний аналіз основних практичних підходів до
оцінки якості життя населення України. Виходячи із
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визначеної мети, основними завданнями даної статті
будуть:

— проаналізувати загальнотеоретичні підходи до
змісту оцінки якості життя населення з врахування на�
ціональних особливостей;

— дати оцінку існуючій практиці оцінки якості жит�
тя населення;

— на основі проведеного аналізу запропонувати на�
прями державної політики щодо покращення якості
життя населення в контексті охорони репродуктивно�
го здоров'я.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Проблема якості життя включає умови, результати

і характер праці, рівень добробуту сім'ї, демографічні,
етнографічні та екологічні аспекти існування людей. Ця
проблема має юридичні та політичні сторони, пов'язані
з правами і свободами, поведінкові та психологічні ас�
пекти, загальний ідеологічний і культурний фон.

Оцінки якості життя населення в Україні, які дають�
ся авторитетними міжнародними організаціями, є не�
втішними. Так, за рейтингом рівня людського розвитку
2011 року ООН Україна зайняла 76 місце з 187 країн [2];
за рейтингом якості життя 2011 року International Living
Україна зайняла 73 місце з 192 країн разом з ПАР, До�
мініканською республікою, Мороко, Намібією, Ботсва�
ною, Тринідад і Тобаго та Тунісом; за рейтингом рівня
добробуту 2010 року Legatum Institute Україна зайняла
69 місце з 110 країн.

В Україні при розрахунку індексу людського роз�
витку (ІЛР) використовується 9 показників [3, с. 288]:
демографічна ситуація, яка є відображенням і причи�
ною людського розвитку загалом; ситуація на ринку
праці, яка забезпечує матеріальний добробут населен�
ня, можливість розвитку соціальної та виробничої
інфраструктури; власне, матеріальний добробут насе�
лення (з урахуванням ситуації в Україні розробники
методики особливу увагу приділили проблемі бідності,
зокрема, виділили індекс бідності); умови проживан�
ня населення; стан здоров'я населення і стан системи
охорони здоров'я; освіта; соціальне середовище;
фінансування людського розвитку; екологічна ситуа�
ція.

Але ІЛР по регіонах недостатньо враховує терито�
ріальні особливості, що сформувалися в окремих регіо�
нах, не повною мірою відслідковує зв'язки його окре�
мих складових та в цілому не коректний для викорис�
тання у регіональному розрізі, у зв'язку з набором по�
казників, що у ньому використовується, і методом їх
розрахунку.

Викладений метод частково використовується і для
розробки методу оцінки якості життя населення. Од�
ним з таких є суспільно�географічний підхід, який зап�
ропонований І. Гукаловою [4, с. 48], що базується на 7
інтегральних індексах, які містять велику кількість по�
казників, що не мають бути жорстко задані. Поняття
якості життя населення розглядається І. Гукаловою як
"передбачуваний ступінь однорідності ознак, прита�
манних геосоціосистемі певного територіального
рівня, що дозволяє їй відігравати цілком конкретну
роль в соціально�економічному розвитку. Пізніше
HAH України, Інститутом демографії та соціальних
досліджень і Державним комітетом статистики була
розроблена методика побудови регіональних інтег�
ральних індексів рівня життя [5, с. 184]. В її основі ле�
жить таксономічний підхід, що передбачає досліджен�
ня великої кількості однонаправлених показників, які
поділяються на стимулятори та дестимулятори, що
слугують основою для побудови так званого еталону
розвитку. Використання великої кількості показників
передбачає їх стандартизацію, що призводить до втра�
ти інформації, тому необхідним є встановлення

ієрархії. Як спосіб стандартизації науковці використо�
вують варіаційний розмах, а для побудови ієрархічно�
го ряду — метод факторного аналізу, що дозволяє виз�
начити не тільки наявність зв'язку між окремими ас�
пектами об'єкта, що досліджується, а й міру цього
зв'язку.

Ще одна методика розрахунку інтегрального індек�
су якості життя населення регіону — за вхідними та
вихідними індикаторами, запропонована Н. Парфено�
вою [6, с. 239]. Ця методика дозволяє врахувати об�
'єктивну і навіть суб'єктивну сторону питання, а також
можливість її застосування в різних системах (країна
— регіон, регіон�район) і певною мірою прогнозуван�
ня ситуації. За словами автора "вхідні індикатори ви�
ражають можливості регіону для формування якості
життя, вихідні є результатами, що зумовлені якістю
життя в регіоні" [6, с. 240]. Але запропонована мето�
дика також не враховує ієрархічного ряду і дає лише
приблизні результати з великою похибкою, а взаємоз�
в'язок вхідних та вихідних індикаторів тут досить
відносний.

Кардинально інший метод, запропонований О. Ва�
сильєвим. Він розраховує індекс якості життя населен�
ня за допомогою оцінки диференціації населення за
умовами життя на основі концепції деривації (позбав�
лення) [7, с.36]. При цьому населення країни розбиваєть�
ся на 5 груп: з урахуванням відсутності деривацій, наяв�
ності 1 чи 2�х деривацій, наявності 3 чи 4�х деривацій,
наявності 5 чи 6�ти деривацій, наявності 7 та більше де�
ривацій.

У сучасних дослідженнях найбільше використо�
вується методика розрахунку інтегрального індексу
якості життя населення, яка на даний момент є найточ�
нішою й найінформативнішою. Зокрема, у монографії
"Стратегія соціально�економічного розвитку Харківсь�
кої області на період до 2015 року" проведена оцінка
рівня та якості життя населення регіонів із застосуван�
ням інтегрального показника, побудованого саме на ос�
нові таксономічного підходу [7, с. 69].

Кожний елемент якості життя населення розрахо�
вується на основі відповідних показників, до яких відно�
сяться:

— довге життя (середня очікувана тривалість жит�
тя; загальний коефіцієнт смертності);

— здоров'я (рівень госпіталізації населення; захво�
рюваність на активний туберкульоз; перинатальна
смертність; коефіцієнт інвалідності);

— відтворення (коефіцієнт дитячої смертності;
— коефіцієнт народжуваності);
— родина (коефіцієнт стійкості сімей);
— духовні цінності (кількість засуджених; кількість

населення, що захворіли на СНІД; кількість населення
хворих на алкоголізм; кількість населення з наркотич�
ними захворюваннями);

— багатство (вклади на душу населення в банках;
забезпеченість автомобілями);

— соціальний захист (надання населенню субсидій;
відсоток безробітних; навантаження на одне вільне ро�
боче місце; кількість місць у домах�інтернатах для гро�
мадян похилого віку та інвалідів);

— культура (відвідування музеїв; відвідування те�
атрів; відвідування концертів);

— споживання (середньомісячна номінальна заро�
бітна плата найманих робітників);

— житло (забезпеченість населення житлом);
— безпека (кількість загиблих від травматизму;

кількість зареєстрованих злочинів);
— повітря (викиди від стаціонарних джерел забруд�

нення; викиди від нестаціонарних джерел забруднення);
— вода (скидання забруднених зворотних вод у при�

родні поверхневі водні об'єкти);
— промислові відходи (наявність відходів І — III

класів небезпеки у сховищах та на території підпри�
ємств);
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— охорона здоров'я (кількість лікарів усіх спеціаль�
ностей; кількість середнього медперсоналу; кількість
лікарняних ліжок; ємкість амбулаторно�поліклінічних
закладів);

— оздоровлення і відпочинок (кількість місць у са�
наторіях і будинках відпочинку; кількість місць у оздо�
ровчих таборах);

— освіта (кількість школярів на одного вчителя;
охоплення дітей дошкільними закладами; відсоток сту�
дентів у загальній чисельності населення);

— товари та послуги (торгова площа магазинів;
кількість місць на об'єктах ресторанного господарства).

Проте, ранжування інтегральної оцінки рівня та
якості життя населення не говорить про наявність чи
відсутність проблем у тій чи іншій сфері соціально�еко�
номічного розвитку регіону. На нашу думку, тільки ком�
плексне застосування усіх розглянутих вище методик
дозволяє вирішити ряд проблем:

1) провести міждержавні, міжрегіональні, міжра�
йонні зіставлення і рейтинги для їх використання в про�
цесі удосконалення механізмів управління;

2) допоможе в проблемі оптимізації адресності со�
ціальної допомоги малозабезпеченим прошаркам насе�
лення;

3) відобразить ступінь досягнення цілей в управлінні
соціально�економічним розвитком регіону;

4) допоможе у визначенні фізичного здоров'я сус�
пільства за допомогою індикаторів типу "індекс здоро�
в'я", "якість населення", "індекс розвитку людського
потенціалу";

5) сприятиме дослідженню особливостей національ�
ної (регіональної) ментальності і системи цінностей за
допомогою побудови різного роду ієрархічних рядів на
основі результатів спеціальних анкетних досліджень
населення.

Інтегральний індекс якості життя населення мож�
ливо використовувати не лише для зіставлення регіонів.
Завдяки цій методиці стає можливим зіставлення місь�
кого і сільського населення за індексом якості життя, а
також у "віковому розрізі" (зіставлення працездатного
населення і населення пенсійного віку).

Зважаючи на окреслені ймовірні негативні соціаль�
но�економічні наслідки, для забезпечення належної
якості життя населення та репродуктивного стану його
здоров'я, на нашу думку, доцільним є таке.

1. Змінити парадигму стратегічного планування роз�
витку людського капіталу з метою привернути увагу
органів державного управління до планування і конт�
ролю ключових показників якості життя та забезпечи�
ти усвідомлення суспільством категорії та індикаторів
рівня якості життя як одного з ключових чинників кон�
курентоспроможності держави та подальшого її со�
ціально�економічного розвитку.

Для цього необхідно, насамперед, розглядати у
стратегічних програмних документах соціально�еко�
номічного розвитку категорію якості життя як виз�
начальний чинник поліпшення людського капіталу,
стимулювання ділової активності, залучення вітчиз�
няних і зарубіжних капіталів у продуктивний сектор
економіки.

На наш погляд, також необхідні розробка і реаліза�
ція загальнонаціональної та регіональних програм
(стратегій) охорони здоров'я, підвищення фізичної ак�
тивності населення, розвиток системи підготовки ква�
ліфікованих фахівців із таких питань, як здоровий раці�
он харчування та фізична активність. Ці програми по�
винні включати такі основні завдання:

— зменшення несприятливого впливу факторів ри�
зику виникнення хвороб у результаті недостатньої
фізичної активності завдяки заходам зі зміцнення здо�
ров'я та профілактики хвороб;

— пропагування суспільної вагомості ролі фізичної
активності як детермінанти здоров'я населення і пози�
тивного потенціалу профілактичних заходів;

— заохочення розробки і здійснення заходів із
підвищення фізичної активності населення;

— моніторинг основних впливів на фізичну актив�
ність, надання підтримки науковим дослідженням у на�
прямі зміцнення здоров'я та профілактики захворювань.

Такі заходи потребуватимуть значного фінансуван�
ня і матимуть позитивний ефект лише у довгостроковій
перспективі, проте результатом їх запровадження буде
забезпечення вищої якості життя населення. Зміна па�
радигми стратегічного розвитку людського капіталу
дозволить привернути увагу до якості життя як компо�
ненти конкурентоспроможності країни, а також стане
поштовхом до стимулювання ділової активності та за�
лучення інвестицій.

2. Застосувати оцінку рівня якості життя як голов�
ну характеристику ефективності діяльності органів дер�
жавного управління на регіональному і державному
рівнях управління шляхом використання ключових по�
казників моніторингу якості життя населення (регіо�
нальний індекс якості людських ресурсів; інтегральний
показник рівня якості життя; узагальнюючий показник
якості життя як синтетичний індекс стандартизованих
значень вхідних показників) у якості індикаторів оцін�
ки ефективності впливу державних програм і заходів
поліпшення рівня життя на регіональному та держав�
ному рівнях управління.

Спираючись на основні наукові підходи до розумін�
ня змісту якості життя та проаналізовані практичні ас�
пекти дослідження якості життя в різних сферах, вва�
жаємо за доцільне запропонувати наступні основні на�
прями державної політики щодо поліпшення якості
життя населення в контексті охорони репродуктивно�
го здоров'я:

1. Передбачити поступове приведення рівня фінан�
сування людського розвитку (витрат на освіту та охо�
рону здоров'я) до рівня групи країн з високим рівнем
розвитку людського потенціалу.

2. У загальнонаціональній та регіональній програ�
мах охорони здоров'я передбачити питання поліпшен�
ня репродуктивного здоров'я населення.

3. Важливим є також формування концепції бага�
тофакторного управління якістю життя — системи те�
оретико�методологічних положень, які розкривають
роль людських ресурсів не тільки як економічного ре�
сурсу, що приносить прибуток, а й як соціальної цінності
суспільства в цілому. Головною засадою концепції уп�
равління якістю життя в Україні має бути визнання
людського потенціалу в програмних документах як ви�
рішального ресурсу економічного зростання.

4. Демографічна політика має бути сконцентрована
на поліпшенні якості населення, передусім на поліп�
шенні здоров'я і зниженні смертності. Проте демогра�
фічна політика не може трактуватись як сума навіть
украй необхідних соціальних програм. Демографічна
політика — це особлива спрямованість загальної дер�
жавної політики, той стрижень, навколо якого фор�
мується вся діяльність держави.

ВИСНОВКИ
На основі проведеного аналізу доцільно запропо�

нувати наступні шляхи щодо подолання наслідків
бідності та запобігання її збільшенню.

1. З огляду на те, що заробітна плата в Україні за�
лишається основним джерелом доходів населення,
підвищити в грошових доходах населення частку опла�
ти праці. Особливу увагу необхідно приділити встанов�
ленню мінімальної годинної заробітної плати. Разом з
тим, вважаємо несумісним з економічних позицій роз�
глядати мінімальну заробітну плату як оплату однієї го�
дини з розрахунку 40�годинного робочого тижня та
встановленої місячної мінімальної заробітної плати.
Зауважимо, що річний фонд робочого часу багатьох
економічно розвинених країн набагато менший за наш.
Разом з тим, заробітна плата є суттєво вищою порівня�
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но з робітником такої самої кваліфікації в Україні. От�
же, на нашу думку, мінімальна годинна заробітна плата
має відповідати ціні робочої сили.

2. Аби уникнути несправедливої диференціації в
оплаті праці, варто задіяти механізм соціального парт�
нерства: профспілки разом з роботодавцями та урядом
мають прийняти і затвердити Єдину методику встанов�
лення норм і нормативів праці на підприємстві. Підтвер�
дженням ефективності та дієвості такого заходу є над�
бання Європейських країн, де практично всі зміни в оп�
латі праці обгрунтовуються за загальноприйнятою схе�
мою, що робить неможливим виникнення конфлікту
через розбіжності у методиці оцінки важкості чи то
складності праці тощо.

3. Сприяти розвитку інноваційних технологій, на�
приклад, шляхом встановлення нульової ставки подат�
ку для відповідних підприємств. Як відомо, розвиток ви�
сокотехнологічних підприємств та ресурсозберігаючих
технологій дозволить зменшити рівень бідності. Адже
на таких підприємствах мають працювати висококвалі�
фіковані працівники, рівень оплати яких є значно вищим
порівняно з іншими сферами економічної діяльності. До
того ж такі підприємства є високорентабельними, кон�
курентоспроможними, що дозволяє максимально зао�
хочувати персонал до збільшення знань і отримання ще
вищих заробітків. Таким чином, чим більше буде пра�
цювати людей на подібних підприємствах, тим менш
ймовірною буде бідність серед працюючого населення.
Отже, конкурентоспроможність є одночасно і засобом
(де мета — підвищення рівня життя), і метою (тільки
більш конкурентоспроможні підприємства забезпечу�
ють вищий рівень життя). Крім того, збільшаться над�
ходження до соціальних фондів та державного бюдже�
ту, що дозволить "підтягнути" рівень життя й інших ка�
тегорій населення.

4. Забезпечити економічне зростання, в тому числі
за рахунок впровадження інформаційно�комунікацій�
них технологій.

5. Сприяти формуванню середнього класу як основ�
ної соціальної групи, що підтримує реформи і перетво�
рює їх в життя через розвиток малого і середнього
бізнесу.

6. Сприяти скороченню низькооплачуваної зайня�
тості, збільшенню кількості високооплачуваних і захи�
щених робочих місць.

7. З метою недопущення поширення успадкованої
бідності створювати умови для обдарованих дітей щодо
отримання якісної освіти, оскільки освіта в системі
цінностей інформаційного суспільства посідає не менш
значуще місце, ніж власність на матеріальні цінності.
Саме освіта дозволяє певним чином компенсувати
нерівність у розподілі власності, яка продукується рин�
ковими відносинами. Покращувати соціальну інфраст�
руктуру у сільській місцевості з метою запобігання ус�
падкованої бідності на селі.

8. Забезпечити зростання рівня доходів громадян
випереджуючими темпами порівняно з інфляцією, яке
дало б можливість підвищити платоспроможний попит
населення.

9. Впроваджувати в практику соціального управлін�
ня системи не соціальних мінімумів, а соціальних стан�
дартів з позиції нормальної життєдіяльності людини.
Доходи повинні забезпечувати не тільки харчування та
придбання найнеобхіднішого одягу, але й оплату житла,
медичну допомогу, освіту. Тобто "споживчий кошик" для
визначення прожиткового мінімуму має бути доповнено
витратами на купівлю або оренду житла, платні послуги
охорони здоров'я, освіти, утримання дітей в дошкільних
закладах тощо. З цією метою є необхідним визначення
прожиткового мінімуму на новій методологічній основі

10. Одним із основних напрямів діяльності уряду у
подоланні бідності має стати реформування системи
соціального захисту в напрямі посилення адресної дер�
жавної соціальної допомоги для підтримки уразливих

груп населення. З цією метою необхідно забезпечити мо�
ніторинг домогосподарств, де є не менше чотирьох дітей
де є двоє пенсіонерів, або одинокий пенсіонер похило�
го віку.

11. Приймати дієві заходи для виведення економіки
із тіні, що сприятиме поповненню місцевих і державно�
го бюджету і можливості збільшення ресурсів для
підтримки найбільш уразливих груп населення.

12. При розробці стратегії подолання бідності обо�
в'язково враховувати регіональні особливості рівня та
глибини бідності. Для цього необхідно:

— створення репрезентативних вибірок для бю�
джетних обстежень і збільшення числа респондентів
укожному регіоні;

— більш точне визначення доходів від підсобного
господарства. Можливий спосіб — дооцінка методом
сукупних душових витрат на основі реального спожи�
вання продуктів харчування. Проведення такої дооцін�
ки у кожному регіоні допоможе регіональній владі уточ�
нити чисельність отримувачів адресних допомог по
бідності;

— спрощення методики розрахунку прожиткового
мінімуму на регіональному рівні. Базою, як і раніше,
може служити мінімальний споживчий кошик, але роз�
рахунки витрат на житлово�комунальні послуги повинні
бути більш диференційованими;

— визначення межі бідності окремо для великих, ма�
лих міст, сільської місцевості, оскільки багато витрат (на
харчування, оплату житлово�комунальних послуг і
транспорту) в них різко відрізняються.

— дооцінка тіньових доходів на регіональному рівні,
де населення отримує додаткову ренту від свого місцез�
находження. Сюди можна віднести прикордонні регіо�
ни з розвинутим транскордонним товарообміном, знач�
на частина якого знаходиться в тіньовому секторі. По�
граничне місцезнаходження тією чи іншою мірою дає
вигоди всім жителям регіону через надання дешевших
товарів та послуг або розширення можливостей альтер�
нативної зайнятості;

— у великих містах при взятті на облік по бідності
необхідно проводити оцінку нерухомого майна як по�
тенційного джерела доходів, саме в таких містах неру�
хомість має реальну вартість за умови продаж і може
давати значні доходи при здачі в оренду.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку суспільства суттєво

загострилася проблема здоров'я людини. Грунтуючись
на принципах комплексності й системності, деякі авто�
ри [1; 2] при вивченні категорії "здоров'я" вважають за
доцільне застосування цього поняття не тільки до ок�
ремої людини, але й до об'єктів трьох рівнів інтеграції
живих систем:

— індивіда;
— популяції;
— екосистеми.
Перший рівень — індивідуальний — формується як

в умовах життєдіяльності людини в суспільстві і певній
групі, так і на основі фізіологічних і психологічних особ�
ливостей індивіда, його особистого способу життя.

Здоров'я популяції (другий рівень) зумовлене спе�
цифікою діяльності даної групи людей (трудового ко�
лективу, сім'ї, безпосереднього оточення), всі члени
якого піддаються однаковим впливам.

Третій рівень характеризує стан здоров'я населен�
ня загалом і являє собою цілісну систему, що визна�
чається моральними, матеріальними, культурними
відносинами й традиціями.

Причому кожен рівень повинен враховувати не тіль�
ки здоров'я людини або групи людей (незалежно від її
розміру), але й взаємозв'язок здоров'я з умовами жит�
тєдіяльності.

Питанням визначення сутності поняття "здоров'я"
займалися багато вітчизняних та зарубіжних дос�
лідників. Слід виділити роботи Ю.П. Лісицина [3],
А.Г. Щедрини [4], В.М. Сидорова [5] та інших науковців.

У той же час єдиного підходу до цього поняття та
чинників , що на нього впливають, а тим більше ранжу�
вання впливу цих чинників, остаточно не визначено.

Тому метою статті обрано аналіз основних підходів
до поняття "здоров'я".

ВИКЛАДАННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Витоки уявлень про здоров'я йдуть з глибини віків.

Розуміння здоров'я як непересічної цінності й головного
складника таких понять, як щастя, благополуччя, якість
життя прослідковується із часів зародження людсько�
го суспільства до сьогодення. Але, незважаючи на важ�
ливість поняття "здоров'я", сформулювати однозначно
його визначення сучасній науці ще не вдалось. Можли�
во, причину цьому слід шукати в багатогранності цього
поняття. Зараз налічується понад 400 його визначень.
Фахівці різних спеціальностей використовують різні
підходи для пояснення і розкриття суті цієї категорії.

Найбільш поширеним є визначення, прийняте Все�
світньою організацією охорони здоров'я: "здоров'я —
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це стан повного фізичного, психічного і соціального
благополуччя індивіда, а не тільки відсутність хвороб і
фізичних вад" [6]. Більшість дослідників, даючи визна�
чення цього поняття, розглядають його як стан благо�
получчя [7], психосоматичний стан [8], стан гармоній�
ної саморегуляції та динамічної рівноваги із середови�
щем [9], стан людини, в якому вона повноцінно виконує
соціальні функції [10] тощо. Інші зосереджують увагу
на тому, що здоров'я — це здатність пристосовуватись
до середовища, протистояти зовнішнім і внутрішнім збу�
ренням, хворобам [11]. Є підходи до здоров'я, які роз�
глядають його як процес збереження й розвитку його
соціально�природних функцій [11], як відношення біо�
соціальної системи з приводу необхідності відновлен�
ня її сутнісних сил [5], як складну соціально�філософсь�
ку категорію [12].

Очевидно, що здоров'я людини залежить від бага�
тьох різноманітних чинників, проте, за експертною оцін�
кою Всесвітньої організації охорони здоров'я, стан здо�
ров'я кожної людини залежить від чотирьох основних
факторів: соціально�економічні та екологічні умови;
стан системи охорони здоров'я; спадковість; умови та
спосіб життя.

Але слід зазначити, що практично всі наведені виз�
начення стосуються характеристики індивідуального
здоров'я. Зважаючи на те, що здоров'я є найбільшою
суспільною та особистою цінністю, яка значною мірою
впливає на процеси і результати економічного, соціаль�
ного і культурного розвитку країни, його показники є
важливим критерієм сталого людського розвитку, а пра�
во громадянина на охорону здоров'я в цивілізованому
світі визначене як одне з основних прав людини. Пріо�
ритетним напрямом соціальної політики держави на
сучасному етапі слід вважати діяльність, спрямовану на
збереження і зміцнення здоров'я. Тобто тут вже постає
питання не про здоров'я індивіда, а про здоров'я попу�
ляції, або громадське здоров'я. І в даному випадку од�
ним з ключових чинників стає вплив зовнішніх тобто
соціально�економічних та екологічних умов. Саме по�
няття громадського здоров'я в літературі зустрічаєть�
ся у зв'язку із соціальними основами життєдіяльності.
Можна навести найбільш поширені визначення гро�
мадського здоров'я, що застосовуються в науковій та
аналітичній літературі (табл. 1).

Можна наводити ще багато визначень цієї категорії,
але основний висновок, що має бути зроблений, співпа�
дає з думкою Ю.П. Лісіцина: громадське здоров'я — не
лише сукупність характеристик і ознак індивідуально�
го здоров'я. Це інтегрований показник, що охоплює
соціально�економічні риси життя суспільства.

Враховуючи той факт, що громадське здоров'я є чи
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не найголовнішим чинником національної безпеки будь�
якої держави, воно потребує прискіпливої уваги з боку
органів державного управління. Держава має впливати
на стан громадського здоров'я, формуючи і реалізуючи
державну, регіональну, місцеву політику охорони здо�
ров'я, в тому числі регулюючи чинники, які впливають
на здоров'я.

Виходячи з аналізу світових тенденцій, під управлін�
ням громадським здоров'ям слід розуміти комплекс за�
ходів державної інфраструктури за наступними напрям�
ками:

— підтримка та розробка відповідних стратегій і
створення інституційної структури для галузі охорони
здоров'я, пропаганда ефективного впровадження ас�
пектів, що відносяться до здоров'я, в соціальну, еконо�
мічну і екологічну політику;

— надання стійкого характеру програмам зміцнен�
ня здоров'я та розвитку охорони здоров'я;

— створення моніторингових механізмів для спос�
тереження за здоров'ям населення і середовищем існу�
вання, а також для проведення багатофакторних дос�
ліджень в системі "навколишнє середовище — здоров'я
населення";

— сприяння здоровому способу життя та зменшен�
ня екологічних, соціальних та поведінкових чинників ри�
зику для здоров'я людей;

— приведення у відповідність до потреб населення
послуг, що дозволяють реалізовувати його зростаючу
увагу до власного здоров'я;

— надання високоякісної, сучасної та доступної
інформації населенню — з питань здоров'я та здорово�
го способу життя, та уряду й особам, що формують пол�
ітику, — для вироблення тактичних і стратегічних
рішень в області зміцнення суспільного здоров'я, підви�
щення його потенціалу і ресурсів [14 — 16].

Отже, забезпечення громадського здоров'я можли�
ве тільки шляхом проведення певних заходів — органі�
заційних, фінансових, правових і суто медичних, що
підтверджує складність цього явища і необхідність уп�
равління ним.

І, перш за все, держава має регулювати соціально�
економічні та екологічні чинники, які є основними при�
чинами негативних зрушень у стані громадського здо�
ров'я жителів України.

Але серед багатьох чинників, що створюють умови
формування громадського здоров'я і на які держава
може і повинна впливати, поліпшуючи їх характерис�
тики, є природні умови, які залишаються постійними. До
таких відносять особливості біогеохімічних провінцій,
що викликають ті чи інші зрушення в стані здоров'я. Ра�
ніше [17] нами вже розглядалися ці питання на прикладі
впливу йододефіциту на стан здоров'я населення регі�
онів, що характеризуються цими особливостями. Але в
Україні цим питанням належної уваги з боку держав�
них органів управління не надається. Вирішення ж їх
вимагає міжвідомчої взаємодії. Мають бути обгрунто�

вані організаційні, економічні, фінансові пи�
тання, що сприятимуть покращенню стану
громадського здоров'я.

ВИСНОВОК
Отже, питання здоров'я нації не можна

покладати на плечі одного лише Міністерство
охорони здоров'я України. Необхідно врахо�
вувати всю багатогранність цього питання і
відповідно залучати до його вирішення різні
інституції: Міністерство екології та природ�
них ресурсів, Міністерство промисловості та
соціальної політики тощо. Лише за умови
прийняття спільних зусиль можна забезпе�
чити підтримку населення і реалізувати зав�
дання національної безпеки.
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Таблиця 1. Найбільш поширені визначення громадського здоров'я

Визначення Автор Джерело 
Громадське здоров’я – сукупне здоров’я групи людей чи 
всього населення, що характеризується медико-
статистичними і демографічними показниками 

Матрос Л.Г.  [13] 
 

Система забезпечення профілактики захворювань, 
підвищення тривалості життя, зміцнення психічного й 
фізичного здоров’я шляхом сукупних дій населення, 
громадських організацій і системи профілактичних 
заходів медичних державних служб 

ВООЗ [6] 

Громадське здоров’я – це соціально-демографічна 
категорія, що відображає здатність членів суспільства 
виконувати функції щодо подальшого його розвитку та 
вести спосіб життя, що забезпечує збереження, 
зміцнення та розвиток цієї здатності 

Кудрявцева Є.Н. [10] 

Інтеграція соціально-економічних рис, що робить його 
життєво необхідною частиною того соціального 
організму, яким є суспільство 

Лісіцин Ю.П.  [3] 
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ВСТУП
З метою визначення масштабів інноваційного роз�

витку слід враховувати специфіку інверсійного типу
ринкової трансформації в Україні, особливістю якої є
зворотна послідовність перетворень та порушення нор�
мального розвитку подій. На відміну від історичної та
економічної логіки, що вимагають створення і поступо�
вого розвитку суспільних інституцій, пострадянська
ринкова еволюція характеризується демонтажем дер�
жавного сектора і заміною його приватним.

Інституційні зміни, що забезпечують розвиток на
основі здорової конкуренції, зростання продуктивності
економіки, формування нової структури суспільного
виробництва є основою подолання істотних деформацій
і суперечностей, притаманних суспільству інноваційного
розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Окремі аспекти щодо формування інституцій інно�

ваційного розвитку в Україні досліджені сучасними
вітчизняними економістами. Цим науковим проблемам
присвячені праці Ю. Бажала, З. Варналія, А. Галь�
чинськогo, П. Єщенка, Б. Кваснюкa, А. Маслова A. Ме�
льника, В. Новицького, В.Сизоненка, Л. Федулової,
А. Чухно та інших вчених.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— визначити інституційні зміни як безперервний

процес кількісно�якісних і сутнісних перетворень, при�
таманних ринковій економічній системі;

— обгрунтувати етапи в процесі здійснення інсти�
туційних змін, які впливають на розвиток інноваційної
сфери.

РЕЗУЛЬТАТИ
Еволюція світової економіки протягом ХХ ст. при�

звела до інтернаціоналізації конкуренції. Великі конку�
руючі фірми (транснаціональні компанії), а через них —
країни їх базування, здійснюють по�справжньому гло�
бальну стратегію, розміщуючи виробництва в багатьох
країнах. Водночас суттєвих змін зазнали форми і мето�
ди конкурентної боротьби: відбувся перехід від доско�
налої (вільної) до переважно недосконалої (монополі�
стичної та олігополістичної ) конкуренції; "центр ваги"
перемістився від цінової до нецінової конкуренції [9, с.
97]. Тому, з нашого погляду, політика інтенсивного
впровадження у виробництво нових технологій, ново�
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введень та винаходів, підвищення їх якості отримують
особливе значення в умовах трансформації. Важливим
завданням сьогодення для суспільства, держави,
підприємств і всіх громадян країни є створення адекват�
ного інноваційній економіці інституційного середови�
ща та адаптування нових інституцій до вимог, що скла�
лися в суспільному світовому порядку.

Заходи щодо використання інновацій є результатом
не тільки потреби самодостатнього розвитку національ�
них економік, а й намагання забезпечити домінування
на ринках новітніх технологій, заповнити певну "техно�
логічну прогалину" у світовому просторі, реалізуючи
тим самим свої національні інтереси.

Ринкова економіка та її інституції формуються ра�
зом з індустріальною основою суспільства і притаман�
ними їй техніко�технологічними інституціями. На дум�
ку Гриценко А.А., це один і той же процес формування
інноваційної моделі економіки як пануючої інституції,
розглянутий у двох аспектах: соціально�економічному
та техніко�технологічному. В інверсійному варіанті інду�
стріальна структура вже існує, але, коли вона починає
функціонувати на ринкових засадах, виявляється не�
відповідність її інституцій цій основі. Це зумовлює інший
порядок та переважно інституційний характер економ�
ічних перетворень [1, с. 162].

Визначимо інституційні зміни як безперервний про�
цес кількісно�якісних і сутнісних перетворень та фор�
мування притаманних ринковій економічній системі со�
ціальних і економічних інституцій. Така трансформація
охоплює систему змін у економічній, політичній, пра�
вовій, соціальній та духовній компонентах суспільної
системи. Кінцевою метою змін кожної з них є форму�
вання макроекономічного середовища, орієнтованого на
максимальне задоволення потреб кожного індивіда та
подолання протиріччя між ними, створюючи необхідні
інституційні умови для високих темпів інноваційного
розвитку.

Інституціональна система є єдністю сталості і мінли�
вості, взаємозумовленості і взаємовиключення, пози�
тивного і негативного. Всі характерні риси інституціо�
нального процесу вказують на наявність внутрішніх про�
тилежних сторін у його структурі. Виникнення супереч�
ності, проходження певних стадій, ступенів розвитку та
її розв'язання створює передумови для стрибка в новий
якісний стан. Розв'язання суперечності всередині інсти�
туційної системи включає тотожність інституційних
елементів, їх узаємовизначення один через одного й, у
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результаті, взаємозаперечення протилежних моментів
[7, с. 55]. Безперервний процес розв'язання і відтворен�
ня суперечностей у межах інституційної системи скла�
дає основу процесу руху, а, відповідно, і перетворень.

На темпи таких перетворень впливають внутрішні,
іманентні системі фактори, і зовнішні, що привносять�
ся ззовні. Успіх зовнішньої експансії визначається ко�
герентністю, несуперечністю старих і формованих
інституцій, станом системи, етапом її життєвого циклу,
здатністю до опору, наявністю соціальних верств, що
підтримують реформи та інтенсивності такої підтрим�
ки. Внутрішні чинники змін можуть мати об'єктивний
характер, зумовлений станом природного середовища,
розвитком матеріально�технічного базису, ступенем
досконалості технологій, особливостями людського
сприйняття та реакції на навколишню реальність.

У процесі здійснення інституційних змін, що впли�
нули на розвиток інноваційної сфери, на нашу думку,
доцільно виокремити два етапи. Основні завдання пер�
шого етапу (поч. — кін. 90�х років ХХ ст.) визначимо як
завершення приватизації в реальному секторі економі�
ки, створення ринку цінних паперів, введення приват�
ної власності на землю, здійснення демонополізації про�
мисловості, забезпечення дії вільної конкуренції, лібе�
ралізація зовнішньоекономічної діяльності.

Початок другого етапу інституційних перетворень
(кін. 90�х років ХХ ст. — по цей час) пов'язаний зі зрос�
таючим розумінням фундаментальної ролі факторів
духовного, культурного, ідеологічного та політичного
характеру. Нехтування національною багатоплановою
складовою людського життя неминуче заводить рефор�
ми у глухий кут або, в гіршому випадку, призводить до
соціального протесту і вибуху.

Отже, проведення змін в інституційній системі є
підгрунтям створення таких стимулів і мотивів діяль�
ності, які дозволять сконцентрувати зусилля широких
верств населення на тих напрямах, що забезпечать
втілення у реальність трансформаційних програм і
планів.

Рушійною силою інституційних змін є підприємець�
новатор, який реагує на стимули, закладені в інсти�
туційній основі.

В основі формування норм лежать інтереси, домі�
нантою яких є економічна вигода. В ідеалі цілі держав�
ної економічної політики повинні визначатися суспіль�
ними інтересами. Але, оскільки немає жодного конкрет�
ного суб'єкта політичного чи економічного процесу, чиї
інтереси повністю збігалися із суспільними, тому на�
справді державна економічна політика "визначається не
стільки суспільними інтересами, скільки нескінченою
чергою виключно приватних інтересів" [1, с. 13]. Узго�
дити суперечливі приватні інтереси таким чином, щоб
їх результатуючий вектор був спрямований на досягнен�
ня загальносуспільних цілей можна лише за допомогою
досконалої інституційної системи, оскільки саме вона
має істотний вплив на мотиви і стимули інноваційної
діяльності.

Новаторська функція підприємця відзначається
сильною взаємодією складових мотивації до праці, ма�
теріальних та моральних стимулів. Новатор відрізняєть�
ся колосальним творчим та інтелектуальним потенціа�
лом, здатністю генерувати ідеї у будь�якій сфері під�
приємницької діяльності під впливом внутрішніх спону�
кальних мотивів до самовираження, реалізації власних
можливостей. Саме тому поєднання інноваційної діяль�
ності та підприємництва дає дуже часто "вибуховий",
значний ефект [10, с. 265].

Основний стимул підприємців до здійснення інно�
ваційної діяльності зазвичай пов'язують з бажанням
збільшення прибутків за рахунок продажу на ринку
більш якісної, конкурентоздатної продукції чи засто�
сування більш ефективної або модифікованої техно�
логії. А також "джерело його винагороди полягає в оп�
тимізації обміну�спілкування й скороченні суми транс�

акційних і трансформаційних витрат" [5, c. 143]. Проте
на шляху отримання додаткового прибутку чи надпри�
бутку існує інноваційний поріг, який далеко не всі здатні
подолати: підвищені витрати періоду освоєння нової
продукції чи технології. Не відомо, як поведуть себе
покупці цієї продукції, чи прийме її ринок, чи виправ�
даються розрахунки про обсяг продажу та окупність
витрат [4, с. 418].

Визначальною силою, що спонукає до здійснення
інноваційної діяльності, є закон ринкової конкуренції,
який змушує підприємців під загрозою падіння прибут�
ку, втрати конкурентоздатності і банкрутства бороти�
ся за завоювання ринкової ниші та власного спожива�
ча.

Вважаємо, що серед основних факторів мотивації
суб'єктів інституційних змін доцільно виокремити:

— очікувані вигоди (зростаюча віддача в процесі гра�
ничних інституційних змін);

— цінність створених інституцій з точки зору відпо�
відності економічним інтересам;

— легітимність впроваджених норм.
На думку Д. Норта, постійна взаємодія інституцій і

організацій в умовах економічної конкуренції приму�
шує організації в боротьбі за виживання постійно інве�
стувати в знання. Характер і спрямованість знань, от�
риманих індивідами і їх організаціями, визначають
сприйняття можливостей і вибір, що впливатиме на по�
ступову зміну існуючих інституцій. Оскільки між еле�
ментами інституціональної системи існує тісний взає�
мозв'язок, то інституційні зміни залежать "від поперед�
ньої траєкторії розвитку" [7, с. 54] та індивідуальних
особливостей економічних суб'єктів, їх ментальності та
розумових здібностей.

Як засвідчує реальне господарське життя, саме су�
б'єктивні рішення учасників інституційного процесу
призводять до вибору, який не є найкращим, а тому, і
до надмірних трансакційних витрат. Інституційні зміни
відбуваються через так зване "замикання", викликане в
економіці здатністю інституцій збільшувати прибутки
організацій, що породжує залежність організацій від
інституційної основи суспільства. Зростання майбутніх
доходів — єдина умова, за виконання якої організації
згодні виокремити кошти для удосконалення правил і
законів.

Якість інституційних змін прямо залежить від інсти�
туційних (стратегічних) інвестицій, що охоплюють вит�
рати на формування необхідної системи знань про шля�
хи і можливості інституційних перетворень, а також
витрати на розробку способів суспільно�політичної
підтримки цих перетворень. Стратегічні інвестиції — це
той системний фактор, який несе у собі визначений
імпульс розгортання всієї множини актів господарюван�
ня, здійснюваних всіма учасниками ринку на всіх рівнях.
В умовах розширення масштабів ринкових відносин
відбувається формування інституцій ринкової макро�
економіки, а також перетворення суспільства вироб�
ників на суспільство інвесторів [8, с. 149].

Джерелом інституційних інвестицій у економічно
розвинених країнах є майбутні прибутки організацій,
отримані від підвищення якості інституційної системи.
В процесі інституційних змін відбувається формування
нового інституційного порядку, скорочення трансак�
ційних витрат, зменшення невизначеності, ризику, аси�
метрії інформації та опортуністичної поведінки контра�
гентів.

Інституційні зміни мають певну специфіку, зумов�
лену недосконалістю, розбалансованістю і незаверше�
ністю інституційної системи, тому у цей час функція
основного трансформаційного суб'єкта покладається на
державу, яка повинна проводити цілеспрямовану і пла�
номірну політику.

В Україні склалася ситуація, характерна для ра�
дянських часів, коли більше уваги приділяється переко�
нуванням, роз'ясненням, пропаганді, агітації та заходам
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адміністрування для ініціації змін у потрібному напрям�
ку.

В основних рисах визначено мету соціально�еконо�
мічних перетворень, прийнято численні програми і пла�
ни, в яких вказано, що, де, коли і кому потрібно робити
для їх досягнення, проте реальні результати свідчать,
що наявна інституційна система досить часто створює
такі стимули й ініціює такі мотиви, які спрямовують дії
економічних агентів на досягнення цілей, діаметрально
протилежних закладеним у програмах трансформації
[3, с. 29].

Так, більш вигідним лишається інвестування у роз�
виток тіньових, а не постіндустріальних технологій,
більше прибутків приносить спекулятивна посередниць�
ка, аніж інноваційна діяльність, переваги у конкурентній
боротьбі отримує не той, хто добре працює і сплачує
всі податки, а той, хто їх приховує чи користується зас�
тупництвом чиновників.

Економічна система України зберігає традиції цен�
тралізованого бюрократичного управління, які в про�
цесі політичних та економічних трансформацій перетво�
рилися у форму кланово�олігархічну [6, с. 167]. Тобто
успішність будь�якої економічної діяльності, надійність
додержання виконання контрактів, отримання влас�
ності та її збереження залежить від особистої прина�
лежності економічного агента до клану або близькості
до державної влади. Побудована на такій основі інсти�
туціональна система не сприяє політичній стабілізації
суспільства, блокує природний механізм дії ринкової
конкуренції, не гарантуючи захисту права власності.
Тому робимо висновок: вона не спроможна забезпечи�
ти достатні для реалізації потенціалу сучасної техно�
логії обсяги інвестицій, що є причиною гальмування
інноваційної активності економічних агентів та іннова�
ційного розвитку.

За висновками аналітиків Всесвітнього банку [2], місія
будь�якої держави заснована на виконанні п'яти функц�
іональних завдань: зміцненні основ законності, підтри�
манні збалансованого політичного середовища, інвести�
ціях в основи соціального забезпечення, підтримці неза�
хищених прошарків населення, захисті довкілля. При
цьому дії уряду повинні спиратися на такі складові, як
прозорість, простота і передбачливість. На жаль, влада в
Україні до цього часу не стала підконтрольною суспіль�
ству, державна політика не є прозорою, а ефективної
системи управління ще не створено. Українські чиновни�
ки мають змогу використовувати у власних цілях держав�
ну власність, контролюють розподіл матеріальних ре�
сурсів, діяльність каральних і фіскальних органів з ме�
тою отримання "тіньових" доходів.

У період трансформації в країні сформувалися так
звані адміністративно�територіальні групи, які отриму�
вали дешеві бюджетні ресурси, забезпечували державні
замовлення, можливість участі в приватизації високо�
прибуткових підприємств тощо. Оскільки інституційні
зміни ініціюються групами, що мають власні інтереси,
то наслідком створення таких інституцій є орієнтація
на обслуговування вузьких корисливих інтересів на про�
тивагу державним. Така ситуація не дозволяє забезпе�
чити інноваційний розвиток держави як системи, а ра�
дикальна трансформація суспільства потребує держав�
ної влади, що ефективно працює, і це є головною про�
блемою інституційних змін.

Здійснення законодавчого забезпечення реформу�
вання відбувалося в період, коли старі механізми гос�
подарських процесів уже перестали діяти, а нові ще не
були розроблені. Тому закономірно виникла не�
обхідність принципового оновлення законодавчої бази
інноваційної діяльності. Головним прорахунком при
цьому стало те, що реформування законодавства зве�
лося до розробки ряду абстрагованих від дійсності
економічних правил і законів, більш притаманних для
країн з ринковою економікою, а не для країн у транзи�
тивному періоді.

Становлення правових основ інноваційного розвит�
ку співпало із загострестренням кризових явищ в еко�
номіці держави і суспільстві, дія нормативних доку�
ментів була спрямована на вирішення завдань поточно�
го характеру. Проте позитивним результатом процесу
реформування економіки, на наш погляд, є прийняття
законодавчих актів, що регламентували зміни форм
власності в Україні, становлення нових організаційних
форм підприємництва та формування недержавного
сектора економіки.

Пострадянська приватизація призвела до переходу
власності в руки власників, які створили (або не піклу�
валися про створення) неефективні організаційно�гос�
подарські форми, чим зумовили низьку конкурентоз�
датність, високі трансакційні витрати та відсутність ак�
тивної мотивації інноваційного розвитку в державі.

ВИСНОВКИ
Таким чином, після переходу до ринкової економіки

підприємства отримали можливість самостійно викори�
стовувати свій капітал, але у зв'язку з економічною кри�
зою вони не могли направляти його на технічне і техно�
логічне оновлення виробництва. Це пов'язуємо з тим, що
ігнорувалися специфічні риси перебудови економіки; за�
ходи структурної політики стали аналогом заходів стаб�
ілізаційної політики; прийнята в Україні програма струк�
турної трансформації не базувалася на прогнозних оці�
нках економічного розвитку і практично не передбачала
механізмів попередження негативних тенденцій; доміну�
ючим принципом здійснення структурної політики став
галузевий підхід, хоча, на думку дослідників, більш доц�
ільним у сучасних умовах стає секторальний та проект�
ний принципи реалізації структурних зрушень. На�
слідком перелічених негараздів стає зростання питомої
ваги зношених основних фондів і виробничої інфраструк�
тури, скорочення резервних виробничих потужностей,
низький технологічний рівень виробництва, що зумовлює
його високу енерго� і матеріаломісткість.
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ВСТУП
Після здобуття незалежності України постійно відбу�

ваються економічні та політичні трансформації, зокрема
перетворення моделі управління державними фінансами із
авторитарної на демократичну. Відповідно до Указів Пре�
зидента України від 9.12.2010 року № 1085 "Про оптиміза�
цію системи центральних органів виконавчої влади"; від 24
грудня 2010 року № 1199 "Деякі питання організації робо�
ти міністерств, інших центральних органів виконавчої" в
державі відбулись зміни у системі органів державного уп�
равління, підпорядкуванні та механізмі прийняття правових
норм, які є основою здійснення державного управління пев�
ною сферою відносин. Зазначені зміни у системі органів
державного управління зумовлюють необхідність дослід�
ження оновленої сфери управління державними фінанса�
ми.

Метою статті є дослідження поняття "державні фінан�
си", визначення об'єкта та суб'єктів управління державни�
ми фінансами з урахуванням змін у системі органів держав�
ного управління.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З
ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ

НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Наукові дослідження у сфері фінансів та державного

управління, зокрема державних фінансів, здійснювали
ряд вчених, серед яких: В.Б. Авер'янов, Л.О. Баластрик,
Г.Л. Вознюк, О.Д. Василик, В.М. Гаращук, А.Г. Загород�
нюк, А.Г. Зюнькін, М.І. Карлін, А.В. Кірмач, О.П. Кириленка,
В.М. Колісниченко, В.П. Кудряшов, Н.Р. Нижник,
О.Ю. Оболенський, В.М. Опарін, К.В. Павлюк., Р.М. Писа�
ренко, О.Р. Романенко, та ін.

Існує багато наукових поглядів на сутність та елементи
(складові) державних фінансів. Їх аналіз свідчить, що по�
няття "державні фінанси" певним чином стосується форму�
вання та використання фондів грошових коштів, через які
держава здійснює вплив на економічний та соціальний роз�
виток країни. Так, на думку В.П. Кудряшова, державні
фінанси — це сукупність фінансових ресурсів, які знахо�
дяться у власності держави і використовуються для забез�
печення виконання її функцій та включають в себе фінан�
сові ресурси, що знаходяться в загальнодержавній влас�
ності, у власності Автономної Республіки Крим і кому�
нальній власності [13, с. 81].

За Опаріним В.М., державні фінанси (див. рис. 1) явля�
ють собою досить розгалужену систему відносин, яка опо�
середковується формуванням і використанням централізо�
ваних на різних рівнях адміністративного поділу фондів гро�
шових коштів. Розгалуженість цієї системи і наявність знач�
ної кількості фондів зумовлюється різноманітністю функцій
держави і завдань, які вона вирішує, а також розмежуван�
ням функцій і повноважень між різними рівнями держав�
ної влади [14].

Загороднюк А.Г., Вознюк Г.Л. зазначають, що державні
фінанси — це складова фінансової системи, її центральна
ланка, через яку держава здійснює вплив на економічний та
соціальний розвиток країни. З допомогою державних
фінансів держава перерозподіляє значну частину валового
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внутрішнього продукту, який виступає головним об'єктом
фінансових відносин. Суб'єкти: з одного боку — держава, з
іншого — населення та підприємницькі структури. Державні
фінанси охоплюють, як зображено на рис. 2, державний
бюджет, центральний, централізовані та децентралізовані
фонди цільового призначення, фінанси підприємств і орган�
ізацій державної та комунальної форми власності, держав�
ний кредит, державне особисте і майнове страхування [15,
с. 943].

На думку автора, визначення державних фінансів За�
городнюк А.Г., Вознюк Г.Л відображає складний розподіл
державних фінансів. Однак потребує додаткового обгрун�
тування істотність впливу підприємств і організацій держав�
ної та комунальної форми власності на формування дер�
жавних фінансів, оскільки на сьогоднішній день їх вплив не
є суттєвим, оскільки вони не фінансуються за рахунок дер�
жавного бюджету, мають власний кошторис та сплачують
лише невелику фіксовану сплату процентів від отриманого
доходу до бюджету.

У сучасній західній літературі домінує підхід щодо того,
що фінанси держави можна розглядати з суто фіскальних
позицій, як виконання державою своїх функцій. Зокрема,
професор Х'юго Дальтон (Великобританія) зазначає: "дер�
жавні фінанси — наука, що знаходиться на стику економі�
ки (економікс) з політикою, вивчаючи доходи і видатки дер�
жавних органів влади та їх взаємну відповідність.
Відповідність не обов'язково зводиться до рівності, а до та�
кого арифметичного співвідношення, яке за даних умов
найбільш прийнятне".

Карлін М.І. вважає, що державні фінанси — централь�
на підсистема фінансової системи держави, за допомогою
якої здійснюється вплив держави на соціально�економічний
розвиток країни, основою яких є бюджет, дохідна частина
якого формується з податкових надходжень та позичкових
ресурсів, а видаткова — використовується на утримання
бюджетних установ, оборону країни, допомогу малозабез�
печеним верствам населення тощо [16, с.23].

Вищевказане визначення не відображає, того, що дохі�
дна частина бюджету формується не лише за рахунок по�
даткових надходжень та позичкових ресурсів. Зокрема, по�
даткові надходження складали у 2007 році — 70,3%, 2008 —
72,5%, 2009 — 71%, у 2010 — 69,4%, а 2011 — 83,1% від за�
гальної суми доходів державного бюджету. Водночас відпо�
відно до частини першої статті 1 Бюджетного кодексу Ук�
раїни під доходами бюджету розуміються податкові, непо�
даткові та інші надходження на безповоротній основі, справ�
ляння яких передбачено законодавством України (включа�
ючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг,
власні надходження бюджетних установ).

Оболенський О.Ю. вважає, що фінанси — це сукупність
грошових відносин, пов'язаних з формулюванням, мобілі�
зацією і розміщенням фінансових ресурсів та обміном, роз�
поділом та перерозподілом вартості створеного на основі
їх використання валового внутрішнього продукту (ВВП), а
за певних умов і національного багатства [17].

На думку вченого, державні фінанси — сукупність роз�
подільчо� перерозподільчих відносин, що виникають у про�
цесі формування та використання централізованих фондів
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грошових коштів, призначених для
фінансового забезпечення виконання
державою покладених на неї функцій
[17]. Схематично це визначення дер�
жавних фінансів можна зобразити на
рис. 3.

Автор погоджується із таким ро�
зумінням поняття державних фінан�
сів, оскільки воно відображає зміст
поняття та розкладає цей складний
комплекс елементів на три основні
складові, що дає чіткість та зро�
зумілість для його розуміння та по�
дальшого дослідження.

Отже, із вищевикладеного випли�
ває, що існують різні підходи до розу�
міння поняття та складових "держав�
них фінансів".

Проте, слід зазначити, що різні
позиції науковців єднає те, що під дер�
жавними фінансами у більшості ви�
падків розуміється саме сукупність
розподільчо �перерозподільчих відно�
син.

Задля комплексного аналізу роз�
глянемо думки науковців щодо сут�
ності та призначення "розподільчо�пе�
рерозподільчих відносин".

Щодо терміна "відносини", то за
тлумачним словником В. Даля віднос�
ний — той у якому є відношення до
чогось, залежніть від чогось [22].

У тлумачному словнику Ефремо�
вої Т.Ф. дається таке визначення по�
няттю "відносини" — це взаємний зв'я�
зок, в якому перебувають деякі суб�
станції та ознаки або співвідношення
будь�яких явищ та предметів [23].

Тлумачний словник Ожегова С.І.
під відносинами розуміє взаємний
зв'язок різних предметів, дій, явищ,
взаємин між ким�небудь або чим�небудь; коли між двома
подіями знаходиться певне відношення [24].

Деякі інші словники характеризують відносини, як взає�
мозв'язок між предметами, явищами.

Тобто можна зробити висновок про те, що термін
"відносини" фактично відображає взаємну залежність (взає�
мозв'язок, співвідношення) між чим�небудь, зокрема у на�
шому випадку між процесом розподілу та перерозподілу.

Розподіл національного доходу в широкому розумінні,
на думку Мочерного С.В., охоплює всі сфери суспільного
виробництва: безпосереднє виробництво, розподіл, обмін та
споживання. У процесі безпосереднього виробництва ре�
зультатом розподілу національного доходу є поділ його на
необхідний і додатковий продукт [25].

Мочерний С.В. зазначає, що після розподілу національ�
ного доходу відбувається його перерозподіл. Він
здійснюється через механізм ціноутворення (сфера обміну),
сплати різних видів податків до державного бюджету та
соціальних витрат держави, внесків громадян до громадсь�
ких, релігійних, доброчинних фондів та організацій. На ос�
нові перерозподілу національного доходу формуються вто�
ринні, або похідні доходи. Основними формами таких до�
ходів є виплата пенсій, стипендій, допомога багатодітним
сім'ям, платня військовослужбовцям, працівникам право�
охоронних органів тощо [25].

Не можна не погодитись із таким
підходом, оскільки він у цілому пояс�
нює складний механізм перетворень
результатів виробництва (національ�
ного доходу) у такі виплати, як пенсії,
стипендії, допомогу багатодітним
сім'ям тощо.

Водночас Опарін В.М. вважає, що
відносини розподілу відображають
частку держави у створеному ВВП,
яку вона отримує у формі непрямих
податків. Відносини перерозподілу
відбивають формування фондів за ра�
хунок оподаткування доходів юри�
дичних і фізичних осіб. Розподільні
відносини з боку держави характери�

зують використання тієї частини державних доходів, що
отримана нею на основі обміну і розподілу, а перероз�
подільні — тих, що отримані на основі перерозподілу [14].

Розглянувши вищенаведені думки вчених, можна зро�
бити висновок про те, що результатом стадії розподілу на�
ціонального доходу є первинні доходи у формах заробітної
плати, прибутку, відсотків, ренти, дивідендів, орендної пла�
ти тощо, а результатом перерозподілу — вторинні доходи
(або похідні) — виплата пенсій, стипендій, допомога бага�
тодітним сім'ям, платня військовослужбовцям, працівникам
правоохоронних органів тощо (через сплату податків до дер�
жавного бюджету та соціальних витрат держави, внесків
громадян до громадських, релігійних, доброчинних фондів
та організацій).

Отже, розподільчо�перерозподільчі відносин є об'єктом
управління державними фінансами та виникають між су�
б'єктами управління державними фінансами у процесі фор�
мування та використання централізованих та децентралізо�
ваних фондів коштів, призначених для фінансового забез�
печення виконання державою покладених на неї функцій.

Поряд із цим, основною характерною рисою відносин
розподілу та перерозподілу національного багатства, є їх
постійний циклічний взаємозв'язок (залежність).

Поняття "управління державними фінансами" вказує на
суб'єктно�об'єктні зв'язки всередині цієї системи. Хоча деякі

Рис. 2. Система державних фінансів
за Загороднюком А.Г., Вознюком Г.Л. [15, с.943]
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за Опаріним В.М. [14]
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науковці вважають, що за напрямом своєї дії важелі, що
становлять систему управління фінансовим механізмом,
поділяються на дві групи: стимули і санкції. На практиці в
ролі стимулів виступають різні пільги (в оподаткуванні, кре�
дитуванні тощо), а санкції — це штрафи, пені та ін. [14].

На думку автора, найкращим підходом до розуміння
управління державними фінансами є розгляд цього проце�
су крізь призму компонентів механізму держави наведених
на рис. 4.

Враховуючи інформацію, зображену на рис. 4, за су�
б'єктами управління механізм держави поділяється на ме�
ханізм прямого народовладдя, механізм місцевого самовря�
дування та державний механізм, можна зробити висновок
про те, що управління державними фінансами — це су�
купність дій та впливів із застосування економічного, пол�
ітичного, правового, організаційного та мотиваційного ме�
ханізмів держави, з метою формування та використання
централізованих та децентралізованих фондів коштів, при�
значених для фінансового забезпечення виконання держа�
вою покладених на неї функцій, завдань та цілей.

Щодо державних органів (суб'єктів), що здійснюють уп�
равління державними фінансами, то у науковій думці існу�
ють досить суттєві розбіжності.

М.І. Карлін виділяє органи управління фінансовою сис�
темою, під якими розуміє: Міністерство фінансів України,
Державну податкову адміністрацію, Контрольно�ревізійну
службу, Державне казначейство, Рахункову палату, Держав�
ну комісію з регулювання ринку фінансових послуг, Держав�
ну комісію з цінних паперів та фондового ринку, Пенсійний
та інші фонди соціального страхування, тощо [16].

Водночас, на думку В.М. Опаріна, центральне місце в
управлінні фінансами в Україні, як і в будь�якій іншій дер�
жаві, посідає Міністерство фінансів. Саме на нього покла�
дені завдання загального керівництва всією фінансовою си�
стемою країни [14].

Після видання Указу Президен�
та від 09.12.2010 року № 1085 "Про
оптимізацію системи центральних
органів виконавчої влади" органи
державної влади умовно поділено
на "Міністерства" та " інші органи
центральної виконавчої влади" [4] .

Законодавцем за "Міністер�
ствами" закріплене "формування
державної політики у відповідній
сфері", а за "органами центральної
виконавчої влади" — забезпечення
реалізації єдиної державної політи�
ки у відповідній сфері. Водночас
задля можливості практичного за�
стосування вищенаведених поло�
жень до сфери спрямування та реа�
лізації кожного "Міністерства"

віднесено відповідні "органи центральної виконавчої вла�
ди", які забезпечуватимуть реалізацію політики, яку воно
формує.

Так, відповідно до Положення про Міністерство
фінансів України, затвердженого Указом Президента Ук�
раїни від 8 квітня 2011 року № 446/2011, Мінфін України є
головним органом у системі центральних органів виконав�
чої влади з формування та забезпечення реалізації держав�
ної фінансової, бюджетної, податкової, митної політики,
політики у сфері державного фінансового контролю, каз�
начейського обслуговування бюджетних коштів, бухгал�
терського обліку, випуску і проведення лотерей, організації
та контролю за виготовленням цінних паперів, документів
суворої звітності, видобутку, виробництва, використання та
зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдо�
рогоцінного каміння, їх обігу та обліку, у сфері запобіган�
ня і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансування тероризму [5].

Поряд із цим, Державна податкова служба України за�
безпечує реалізацію єдиної державної податкової політики
(Указ Президента України від 12 травня 2011 року № 584/
2011) [ 6], Державна митна служба України здійснює реалі�
зацію державної політики у сфері державної митної справи
(Указ Президента України від 12 травня 2011 року № 582/
2011 ) [ 7 ], Державна казначейська служба України забезпе�
чує реалізацію державної політики у сфері казначейського
обслуговування бюджетних коштів (Указ Президента Украї�
ни від 13 квітня 2011 року № 460/2011) [8], Державна фінан�
сова інспекція України забезпечує реалізацію державної пол�
ітики у сфері державного фінансового контролю (Указ Пре�
зидента України від 23 квітня 2011 року № 499/2011 ) [ 9 ],
Державна служба фінансового моніторингу України забез�
печує реалізацію державної політики у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин�

ним шляхом, або фінансування тероризму
(Указ Президента України від 13 квітня 2011
року № 466/2011) [10].

Таким чином, досить суттєво змінилась
роль Міністерства фінансів в управлінні
державою та розширились його завдання та
функції.

На підставі вищевикладених позицій
науковців та положень нормативно�право�
вих актів можна зробити висновок про те,
головним органом в управлінні державни�
ми фінансами є Міністерство фінансів Ук�
раїни [5], а також місцеві фінансові орга�
ни, якими є Міністерство фінансів Авто�
номної Республіки Крим, Головні фінансові
управління обласної, Київської міської та
фінансове управління Севастопольської
міської державної адміністрації; фінансові
управління районної, районної у м. Києві
та фінансовий відділ районної у м. Севас�
тополі державної адміністрації [11].

Водночас до органів з опосередковано�
го управління державними фінансами слід
відносити, органи, що спрямовуються та ко�
ординуються Кабінетом Міністрів через
Міністра фінансів України, а саме: Держав�
ну податкову службу України, Державну
митну службу України, Державну казна�
чейську службу України, Державну фі�
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Рис. 3. Поняття "державні фінанси", за Оболенським О.Ю. [17]
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нансову інспекцію України, Державну службу фінансового
моніторингу України, а також виконкоми місцевих рад [6;
7; 8;  9; 10].

Отже, узагальнюючи вищенаведене, суб'єктами управ�
ління державними фінансами є: Верховна Рада України,
Кабінет Міністрів України, Президент України, Міністер�
ство фінансів України, його місцеві органи (Міністерство
фінансів Автономної Республіки Крим, Головні фінансові
управління обласної, Київської міської та фінансове управ�
ління Севастопольської міської державної адміністрації;
фінансові управління районної, районної у м. Києві та
фінансовий відділ районної у м. Севастополі державної ад�
міністрації), органи, що спрямовуються та координуються
Кабінетом Міністрів через Міністра фінансів України, ви�
конавчі комітети місцевих рад, які виконують свої функції
відповідно до чинного законодавства, розпорядники та
одержувачі бюджетних коштів, яким для здійснення про�
грам та заходів, які реалізуються за рахунок коштів бюд�
жету, надаються бюджетні асигнування.

ВИСНОВКИ
Отже, на думку автора, найкращим підходом до розум�

іння управління державними фінансами є розгляд цього
процесу крізь призму компонентів механізму держави, на�
ведених на рис. 4.

Тобто управління державними фінансами — це су�
купність дій та впливів із застосування економічного, пол�
ітичного, правового, організаційного та мотиваційного ме�
ханізмів держави, що виникають у процесі формування та
використання централізованих та децентралізованих фондів
коштів, призначених для фінансового забезпечення виконан�
ня державою покладених на неї функцій, завдань та цілей.

Суб'єктами управління державними фінансами:
1) Верховна Рада України;
2) Кабінет Міністрів України;
3) Президент України;
4) Міністерство фінансів України, його місцеві органи

(Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, об�
ласні, міські фінансові управління, районні фінансові
відділи);

5) органи, що спрямовуються та координуються Кабі�
нетом Міністрів через Міністра фінансів України, а саме:

— Державна податкова служба України;
— Державна митна служба України;
— Державна казначейська служба України;
— Державна фінансова інспекція України;
— Державна служба фінансового моніторингу України;
— виконавчі комітети місцевих рад, які виконують свої

функції відповідно до чинного законодавства;
— розпорядники та одержувачі бюджетних коштів,

яким для здійснення програм та заходів, які реалізуються
за рахунок коштів бюджету, надаються бюджетні асигну�
вання (стаття 22 Бюджетного кодексу України):

— головні розпорядники бюджетних коштів (бюджетні
установи, які отримують повноваження шляхом встановлен�
ня бюджетних призначень);

— розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня
(бюджетні установи, уповноважені на отримання бюджет�
них асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснен�
ня витрат бюджету);

— одержувачі бюджетних коштів (суб'єкти господарю�
вання, громадські чи інші організації, які не мають статусу
бюджетної установи, уповноважені розпорядником бюджет�
них коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною
програмою, та отримують на їх виконання кошти бюджету).

Об'єктом управління державними фінансами є розпо�
дільчо�перерозподільчі відносин, що виникають між су�
б'єктами управління державними фінансами у процесі фор�
мування та використання централізованих та децентралізо�
ваних фондів коштів, призначених для фінансового забез�
печення виконання державою покладених на неї функцій.

Перспективою подальших досліджень у даному напрямі
є розгляд державних фінансів як об'єкта публічного управл�
іння, поняття та видів публічних послуг у системі управління
державними фінансами, їх сутність, ознаки та класифікація.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Багаторічний успішний досвід застосування фондів

регіонального розвитку в країнах ЄС у формі структур�
них фондів, провідним з яких є, власне, Європейський
фонд регіонального розвитку, став прикладом для ба�
гатьох інших держав світу. Разючі вітчизняні територі�
альні соціально�економічні, культурні, екологічні та інші
диспропорції зумовлюють необхідність вивчення мож�
ливостей використання подібних механізмів в Україні.
Отже, для найбільш ефективного запровадження
фондів регіонального розвитку в нашій країні важли�
вим є виділення загальних підходів до їх організації та
функціонування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Нині грунтовні вітчизняні дослідження засад орга�

нізації і функціонування фондів регіонального розвит�
ку обмежуються здебільшого загальним описом систе�
ми формування і реалізації регіональної політики ЄС та
вивченням окремих прикладних питань законодавчого
регулювання їх впровадження в Україні. У працях за�
рубіжних дослідників відзначено різноманітність форм
організації і функціонування фондів регіонального роз�
витку, але не дано їх чіткої класифікації та використа�
но різні кількісні і якісні підходи оцінaювання їх діяль�
ності у кожному окремому випадку [1; 2, c. 32—76; 3; 4;
5; 6, с. 6—10; 7; 8, с. 7—12; 9; 10; 11; 12; 13; 14]. Проте
усталеною є думка, що спостерігається стійкий зв'язок
особливостей їх організації і функціонування із загаль�
ним механізмом державного управління, системою ре�
алізації державної регіональної політики та основними
соціально�економічними, культурними та іншими харак�
теристиками країни [3; 8, с. 62—78; 13, с. 47—52].
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ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Метою цієї статті є виокремлення типових підходів

до організації і функціонування фондів регіонального
розвитку та визначення особливостей їх використання
відповідно до узгодженості із основними характерис�
тиками організації публічної влади та показників ефек�
тивності їх діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Як механізм фінансового забезпечення, фонд рег�

іонального розвитку включає функціональний та уп�
равлінський механізми, які відповідно забезпечують
безпосередній рух фінансових ресурсів до кінцевого
споживача та здійснення управління першим механіз�
мом. Структурно�функціональні елементи цих ме�
ханізмів, тобто інституції та, власне, фінансові ресур�
си зазвичай можна класифікувати відповідно до кри�
теріїв централізації і концентрації. Фінансові ресурси
у структурі механізму також можуть бути власними,
що дає його суб'єктам повну свободу розпорядження
ними, та залученими на певних умовах [1; 9; 12; 13, с.
21; 15, с. 45; 16].

Через зазвичай жорсткі уніфіковані та інваріантні
вимоги до інституцій, що здійснюють платежі, та відпо�
відно їх переважно концентровано�централізований
характер основними критеріями виокремлення типових
підходів є характеристики управлінських складових
механізмів [1; 9; 16; 17]. Через цю особливість конкретні
підходи до організації та функціонування фондів регі�
онального розвитку також важко диференціювати
відповідно до виду фінансових ресурсів, оскільки вони
фактично перебувають під контролем інституцій — еле�
ментів функціонального механізму.
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Загалом можна виділити централізовану та децент�
ралізовану групи підходів, де в першій усі інституції —
елементи механізму (далі — елементи) — є органами
державної влади, а у другій певні функції та компетенції
можуть бути делеговані іншим суб'єктам державної ре�
гіональної політики. При цьому в будь�якому випадку
провідні елементи з функцією управління та переваж�
ною компетенцією координатора і санкціонера мають
партисипативний характер, тобто передбачають участь
представників регіонів як об'єктів управління.

Узагальненими характеристиками національних
підходів є також наявність регіональної деконцентрації
механізму організації та функціонування фондів регіо�
нального розвитку і його секторна спеціалізація. Остан�
ня передбачає розподіл функцій і компетенцій між
відповідними секторально спеціалізованими елемента�
ми, які зазвичай є центральними органами виконавчої
влади.

Вивчення різноманітних джерел (законодавчих
актів, офіційних публікацій, наукових робіт тощо) доз�
воляє виділити наступні типові підходи до організації
та функціонування фондів регіонального розвитку як
механізмів фінансового забезпечення державної регіо�
нальної політики [1; 2; 3; 5; 6; 8; 9; 12; 13; 15; 16; 17].

1. Централізовані — централізовано�концентрова�
ний (Росія, Португалія, Естонія); централізовано�декон�
центрований (США, Швеція, Австралія); централізова�
но�спеціалізований (Словакія, Словенія, Ірландія тощо);
централізовано�деконцентровано�спеціалізований (Че�
хія, Болгарія, Греція); централізовано�регіоналізований
(Канада).

2. Децентралізовані — децентралізовано�деконцен�
трований (США, Іспанія, Данія тощо); децентралізова�
но�деконцентровано�спеціалізований (Франція, Велика
Британія, Польща, Італія, Угорщина тощо); регіоналі�
зований (США, Німеччина, Бельгія); комерціалізований
(Норвегія, Грузія).

Досвід США також доводить, що для вирішення
відмінних між собою та масштабних завдань державної
регіональної політики в одній країні може бути одно�
часно застосовано декілька підходів.

Так, централізовано�концентрований підхід виріз�
няється переважною належністю всіх елементів до цен�
тральних органів виконавчої влади загальнодержавно�
го рівня або до підпорядкованих їм відокремленим аген�
ціям. Незважаючи на формальну вимогу розмежування
компетенцій та функцій, для цього підходу типовим є їх
виконання одним або декількома елементами із внутрі�
шньоорганізаційним розподілом повноважень з метою
мінімізації конфлікту інтересів.

Централізовано�деконцентрований підхід, порівня�
но з централізовано�концентрованим підходом, харак�
теризується наявністю додаткової регіональної мережі
представництв центральних органів виконавчої влади,
що є керуючими органами та іноді можуть самі здійсню�
вати виплати кінцевим користувачам коштів.

Централізовано�спеціалізований підхід вирізняєть�
ся секторальною спеціалізацією елементів, що також на�
лежать до центральних органів виконавчої влади. При
цьому функції управління та компетенції координато�
ра і санкціонера можуть розподілятися між одним про�
відним центральним органом виконавчої влади та одним
чи декількома партисипативними елементами, наприк�
лад, між міністерством, яке забезпечує загальне управ�
ління, загальнонаціональним комітетом з моніторингу
та комітетами з моніторингу для кожного окремого на�
пряму спеціалізації.

Централізовано�деконцентровано�спеціалізований
підхід передбачає, порівняно із централізовано�спеціа�
лізованим підходом, також наявність мережі регіональ�
них відділень спеціалізованих елементів механізму.

Децентралізовано�деконцентрований підхід перед�
бачає існування регіональної мережі посередників, що
належать або до органів місцевого самоврядування, або

приватних суб'єктів державної регіональної політики,
та яким делегуються територіальні повноваження сто�
совно всіх аспектів функціонування. При цьому також
існують один чи декілька загальнодержавних елементів,
що належать до центральних органів виконавчої влади
із переважною компетенцією координатора.

Функціональна і секторальна спеціалізація про�
відних елементів та регіональної мережі посередників є
характерною рисою децентралізовано� деконцентрова�
но�спеціалізованого підходу.

Регіоналізований підхід передбачає передачу всіх
функцій і компетенцій елементів механізму до регіо�
нальних органів місцевого самоврядування та підконт�
рольних їм структурам. За цього підходу регіональним
органам місцевого самоврядування можуть також пе�
редаватися функції і компетенції із створення власних
механізмів організації та функціонування фондів регі�
онального розвитку на відповідних територіях. Відпо�
відно до централізовано�регіоналізованого підходу,
подібне передавання функцій і компетенцій виконуєть�
ся шляхом виділення відповідних центральних органів
виконавчої влади з обмеженими територіальними по�
вноваженнями, тобто окремих міністерств для кожно�
го регіону.

Найбільш децентралізованим є комерціалізований
підхід, що полягає у застосуванні спеціалізованих дер�
жавних чи навіть приватних підприємств як основних
елементів механізму організації і функціонування
фондів регіонального розвитку.

Для всіх децентралізованих підходів також можли�
ве існування регіональних партисипативних елементів
із функцією управління та переважними компетенція�
ми координатора і санкціонера (наприклад, комітету з
моніторингу) на додачу до аналогічного елемента ме�
ханізму загальнодержавного рівня чи їх низки для кож�
ного окремого напряму використання коштів.

Аналіз застосування зазначених підходів до орга�
нізації та функціонування фондів регіонального роз�
витку у різних країнах показує загальну відповідність
цих підходів державному устрою [13, с. 49; 18; 19]. Се�
ред інших особливостей їх застосування відзначимо,
що у великих за територією країнах федеративного
типу з низькою густотою населення переважають цен�
тралізовані підходи. Це можна пояснити тим, що су�
часна державна регіональна політика у таких країнах
є альтернативою традиційному її включенню у галу�
зеві політики та необхідністю функціонування в умо�
вах значної автономії регіонів. Аналогічне пояснення
також може мати той факт, що країни з великою та
найменшою кількістю адміністративно�територіальних
одиниць субнаціонального рівня явно тяжіють до цен�
тралізовано�концентрованого та централізовано�спец�
іалізованого підходів, а країни з середньою кількістю
адміністративно�територіальних одиниць субнаціо�
нального рівня — до децентралізованих підходів. Та�
кож спостерігається явна схильність країн з парламен�
тською формою правління до централізовано�спеціа�
лізованих підходів, а з конституційною монархією —
до децентралізованих.

У країнах, що не належать до ЄС, простежується
позитивна кореляція між досвідом функціонування
фондів регіонального розвитку та їх деконцентрацією і
децентралізацією. Менш чітко, але виражено ця особ�
ливість також притаманна країнам�членам ЄС, що по�
яснюється важливістю досвіду для поширення адміні�
стративної спроможності поза межами центральних
органів виконавчої влади. Проте цей досвід має стосу�
ватися сфери державної регіональної політики, про що
свідчить відсутність чіткого зв'язку застосування пев�
них підходів із загальною якістю публічного управлін�
ня [20, с. 33; 21, с. 18—22]. Рівень деконцентрації та де�
централізації механізмів фінансового забезпечення дер�
жавної регіональної політики також прямо залежить від
рівня довіри до органів публічної влади загалом, що
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підтверджується значеннями Індексу сприйняття ко�
рупції [22].

Застосування спеціалізованих підходів є часто спро�
бою найефективнішої відповіді на широке коло значних
диспропорцій соціально�економічного розвитку, що
зазвичай притаманні індустріальним країнам або краї�
нам на стадії суспільної трансформації. Схильність до
застосування складних підходів також характерна для
країн з високим рівнем соціально�економічного розвит�
ку, яким притаманні низький рівень корупції, високо�
розвинені інститути демократії та загалом неолібераль�
на суспільна парадигма. Окрім взаємної довіри, у су�
спільстві додатковою причиною такого взаємозв'язку є
також можливість цих країн дозволити собі високі вит�
рати на підтримання функціонування численних еле�
ментів при реалізації складних підходів.

Під час визначення системи показників оцінювання
функціонування фондів регіонального розвитку важли�
во звернути увагу на висновок Т. Езера та інш. про те,
що оцінювання ефективності організації і здійснення
фінансового забезпечення державної регіональної по�
літики має грунтуватися на компромісі між визначенням
рівня цільового використання коштів, його загальної
суспільної ефективності та набуттям інституційного
досвіду [23].

Однак, практичне застосування такої оцінки обме�
жується недостатньою та гетерогенною інформацією
про результати діяльності фондів регіонального роз�
витку у різних країнах світу, а також складністю виз�
начення конкретного впливу будь�якого механізму
державного управління на стан суспільства загалом [2;
3; 4; 6; 7; 8; 10; 11; 13; 14]. Тож фактично доступними
для застосування є такі основні вимірювані показники
загальної суспільної ефективності, як абсолютні по�
казники та дисперсія ВВП (ВРП) на душу населення та
рівень зайнятості, визначені економетричними моде�
лями HERMIN і QUEST мультиплікатори зростання
ВВП до витрат власних коштів фондів регіонального
розвитку у окремих країнах ЄС [3; 4; 10; 19, 23; 24].
Найбільш доступним та повним інтегральним показни�
ком стану країн та окремих регіонів є Індекс глобаль�
ної конкурентоспроможності, який, однак, не дозво�
ляє виокремити конкретні результати функціонуван�
ня фондів регіонального розвитку [20; 21; 25, с. 13—
15].

Серед вимірюваних показників ефективності функ�
ціонального механізму широкодоступними є дані про
кількість та вартість порушень фінансової дисципліни,
рівень відповідності цілям державної регіональної по�
літики, обсяги освоєних фінансових ресурсів щодо ВВП
(ВРП), а також частка залучених коштів у загальних
обсягах фінансових ресурсів, що може бути використа�
на для оцінювання ефективності обох складових ме�
ханізмів [2, с. 32—76; 4; 6; 7; 10; 13, с. 21]. Також варто
відзначити значну кількість експертних оцінок функці�
онування фондів регіонального розвитку.

Так, вимірювані показники загальної суспільної
ефективності застосування фондів регіонального роз�
витку в країнах ЄС свідчать про пряму їх залежність
від рівня деконцентрації і децентралізації механізмів
організації і функціонування фондів регіонального
розвитку. На значення цих показників також позитив�
но впливає секторальна спеціалізація підходів та фо�
кусування провідних елементів виключно на реалізації
державній регіональній політиці. Однак цей вплив зде�
більшого не є чітко виражений, оскільки подібна орга�
нізація фондів регіонального розвитку часто застосо�
вується для протидії низькій загальній адміністра�
тивній спроможності апарату держави, його недо�
статній координації тощо.

Проте, яскравим винятком є Італія та Німеччина, які
застосовують децентралізовано�деконцентровано�
спеціалізований та регіоналізований підходи із незнач�
ною часткою освоєних коштів порівняно із обсягами

ВВП. Це можна пояснити тим, що, окрім об'єктивних
факторів, на успішність державної регіональної політи�
ки значно впливає мотивація її суб'єктів і об'єктів.

Незважаючи на відсутність чітких даних про загаль�
ну суспільну ефективність фондів регіонального розвит�
ку поза країнами ЄС, можна помітити, що в їх випадках
також підтверджуються зроблені вище висновки. Про
це свідчать як експертні оцінки, так і частка залучених
коштів, що були використанні разом із власними кош�
тами фондів регіонального розвитку для фінансування
заходів з реалізації державної регіональної політики.
Цей показник також має позитивну кореляцію із рівнем
комерціалізації навіть централізованих підходів та не�
гативну — із рівнем корупції в країні.

Експертні оцінки також загалом підтверджують
більші можливості деконцентрованих, децентралізова�
них та спеціалізованих підходів стимулювати набуття
адміністративної спроможності як, власне, елементами
фондів регіонального розвитку, так і суспільством за�
галом. У цьому випадку труднощі із організацією меха�
нізму взаємодії та узгодженням інтересів інституцій —
елементів — розглядаються скоріше як важкий, але не�
обхідний етап набуття досвіду [2, с. 76—80; 3; 6, с. 76—
80; 8, с. 7—11; 9; 11; 13, с. 8—10; 14].

Тому не дивно, що вивчення вимірюваних показників
ефективності діяльності функціонального механізму
фондів регіонального розвитку в країнах ЄС та
відповідні експертні оцінки стосовно інших країн
свідчать про обернену залежність його здатності до
швидкого та цільового освоєння коштів від рівня децен�
тралізації, деконцентрації та спеціалізації застосовано�
го підходу. Крім об'єктивних чинників ускладнення
організаційно�функціональної структури, важливим
фактором у цьому випадку також є мотивація та бажан�
ня до співпраці всіх елементів фондів регіонального роз�
витку, що також підтверджується даними про більші
обсяги фінансових порушень у старих країнах�членах
ЄС.
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фондів регіонального розвитку у країнах Європи, Пів�
нічної Америки, Австралії тощо та відповідно до кри�
теріїв децентралізації, деконцентрації і секторальної
спеціалізації управлінського механізму, було виділено
групи централізованих та децентралізованих підходів до
їх організації і функціонування. Перша група містить
централізовано�концентрований, централізовано�де�
концентрований, централізовано�спеціалізований, цен�
тралізовано�деконцентровано�спеціалізований та цен�
тралізовано�регіоналізований підходи, що грунтують�
ся на використанні системи органів виконавчої влади.
Друга група включає децентралізовано�деконцентрова�
ний, децентралізовано�деконцентровано�спеціалізова�
ний, регіоналізований та комерціалізований підходи, що
передбачають повне або часткове делегування органа�
ми державної влади своїх функцій і компетенцій як орга�
нам місцевого самоврядування чи неприбутковим, так і
суто комерційним установам у разі комерціалізованого
підходу. При цьому у будь�якому разі провідні інсти�
туції — елементи — зазвичай мають партисипативний
характер, тобто передбачають участь представників ре�
гіонів.

Крім підтвердження висновку про певну узго�
дженість зазначених підходів із державним устроєм та
системою реалізації державної регіональної політики
загалом, встановлено схильність застосування децент�
ралізованих та деконцентрованих підходів у країнах з
високим рівнем соціально�економічного розвитку та
досвідом у цій сфері і низьким рівнем корупції, та, на�
впаки, централізованих. Застосування останніх також
характерне для країн великих розмірів, з численними
субнаціональними адміністративно�територіальними
одинцями. Спеціалізовані підходи, зокрема на чолі із



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Економiка та держава № 6/2012118

окремим центральним органом виконавчої влади з пи�
тань державної регіональної політики, часто викорис�
товуються у країнах із разючими диспропорціями регі�
онального розвитку.

Децентралізовані та спеціалізовані підходи мають
значно вищу загальну суспільну ефективність, що по�
лягає у забезпеченні набуття досвіду суспільством за�
галом та підвищенні рівня соціально�економічного роз�
витку регіонів, а також характеризуються високою ча�
сткою використання залучених приватних коштів. Цен�
тралізовані підходи, у свою чергу, мають здатність за�
безпечити кращу фінансову дисципліну та оперативне
освоєння великих обсягів коштів.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Зважаючи на динамічні суспільні зміни, ефективне

використання певних елементів виділених підходів для
запровадження фондів регіонального розвитку в Ук�
раїні потребує поглибленого аналізу сучасного стану
системи реалізації вітчизняної державної регіональної
політики, зокрема механізму її фінансового забезпечен�
ня.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В усьому світі адміністративні (управлінські) послуги —

це один із системоутворювальних елементів взаємовідносин
держави або органів місцевого самоврядування з людиною.
В адміністративному праві провідних країн Заходу (Сполу�
чені Штати Америки, Франція, Англія тощо) правовий інсти�
тут адміністративних послуг є досить відпрацьованим, діє
впродовж багатьох десятиліть і дає чітке уявлення про фун�
кцію демократичної держави відносно людини та суспіль�
ства. Сьогодні адміністративні послуги як сфера взаємовід�
носин держави та органів місцевого самоврядування з гро�
мадянами набувають якісно нового змісту: людина все
більшою мірою починає розглядатися як клієнт і споживач
послуг, що надаються відповідними установами, у зв'язку з
чим їх діяльність розглядається крізь призму задоволення
потреб та конкретних запитів споживача [1, с. 135]. Тому
вкрай важливо детально дослідити кращий зарубіжний
досвід з метою адаптації певних його елементів до украї�
нських реалій.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Завдяки науковим працям: В. Авер'янова, К. Афанасьє�

ва, Ю. Битяка, Т. Брауна, В. Гаращука, І. Голоснічeнка,
Е. Деттона, І. Дроздова, С. Ківалова, І. Коліушка, А. Ком�
зюка, О. Кузьменко, Ф. Люшера, А. Ткачука, В. Тимощука,
Г. Писаренко та інших вітчизняних і зарубіжних авторів дос�
ліджено низку особливостей діяльності органів влади з на�
дання адміністративних послуг населенню. Однак динаміка
процесів владних відносин на місцевому рівні породжує не�
обхідність активізації наукових пошуків у цій сфері.

Метою статті є аналіз практики надання адміністратив�
них послуг державою та органами місцевого самоврядуван�
ня зарубіжних країн в розрізі здійснюваних ними повнова�
жень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Особливості функціонування представницьких органів

у сфері надання послуг населенню значною мірою зумов�
люють рівень демократії в державі, створення реальних умов
для забезпечення гідного життя особистості, захисту її со�
ціальних і економічних прав, здатність політичної системи
адекватно реагувати на зміни в суспільстві.
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Німеччина, відповідно до закріпленого в ст. 20 Консти�
туції принципу федералізму, є федеративною державою,
кожна земля, відповідно, має свої органи законодавчої, ви�
конавчої і судової влади. Таким чином, під федеральним
існує другий — земельний — рівень прийняття політичних
рішень.

Організація влади в землях Німеччини Основним зако�
ном не регулюється. Вона визначена в конституціях земель,
між якими в цьому питанні спостерігається досить значна
схожість, хоча є, зрозуміло, і більш�менш істотні відмінності.
Законодавчу владу в землях здійснюють представницькі
органи, що іменуються в більшості земель ландтагами (зе�
мельними з'їздами).

У Німеччині покладання на громаду (комунальне само�
врядування) яких�небудь державних завдань у рамках до�
рученої компетенції в кожному конкретному випадку
здійснюється за законодавчим актом землі, яким обов'яз�
ково мають бути врегульовані необхідні фінансові питання
[2, с. 113]. Н. С. Тимофєєв підкреслює, що такі завдання
доручаються не громаді, а її певним органам, що нестимуть
відповідальність у разі невиконання або неналежного вико�
нання переданих повноважень [3, с. 59].

Федеративна республіка Німеччина характеризується
як країна з демократичною структурою влади і розвиненим
місцевим самоврядуванням. На сьогодні правовий статус
органів місцевого самоврядування, порядок їх утворення та
функціонування визначається в першу чергу, конституція�
ми та законодавством окремих земель. Як наслідок, струк�
тура цих органів і їх компетенція досить суттєво відрізняєть�
ся в різних землях Німеччини.

Основною одиницею політико�територіальної ор�
ганізації земель служать общини. Громадські союзи в
рамках встановленої законом сфери своїх завдань та�
кож мають право самоврядування (громадські союзи
створюються самими громадами для кращого здійснен�
ня своїй компетенції, здійснюють тільки ті повноважен�
ня, якими їх наділили общини, що беруть участь у союзі,
і витрачають тільки передані общинами кошти). Згідно
ст. 137 Конституції землі Гессен 1946 р., общини є вико�
навцями всіх повноважень місцевої публічної адмініст�
рації, здійснюваних на основі їх власної відповідаль�
ності. Вони можуть вирішувати будь�яке завдання пуб�
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лічної влади, крім випадків, коли це в суспільних інтере�
сах особливим розпорядженням закону віднесено до
відання іншого органу. Аналогічний статус і громадсь�
ких союзів. Право общин і їх союзів на самостійне уп�
равління своїми справами гарантується державою, яка
обмежує свій нагляд лише забезпеченням відповідності
такого управління законові.

На громади та громадські союзи, а також на їх правлін�
ня можуть бути покладені і державні завдання, що вирішу�
ються відповідно до делегованих повноважень вищестоящих
державних органів. Общинами є сільські населені пункти або
їх групи і міста. Землі Берлін і Гамбург є одночасно міста�
ми�общинами, які відають розвитком інфраструктури, сус�
пільним транспортом, туризмом, житловим будівництвом,
шкільними і дошкільними закладами, утримання доріг, ліка�
рень, театрів, бібліотек, музеїв, соціальних і спортивних
установ.

Оскільки Конституція Німеччини визначає право гро�
мад вирішувати всі питання місцевого життя під свою відпо�
відальність, то громади не обмежені якимись наперед виз�
наченими специфічними завданнями і можуть вирішувати
всі питання місцевого життя. Правда, норма Конституції
передбачає і факт, що здійснюють вони свою діяльність у
межах закону; значить, у різних землях закон може по�
різному визначати коло питань, що вирішуються громада�
ми, або ж передбачати певні заборони чи право контролю
діяльності. Незважаючи на різні підходи до законодавства
про місцеве самоврядування, що існують в різних німець�
ких землях, фактично в усіх землях самоврядування є до�
сить розвинутим і в громадах вирішується понад 80 % пи�
тань, коли громадянин має стосунки з владою. Головними
функціями самоврядування на рівні громад можна визна�
чити:

1) забезпечення діяльності інфраструктури: житло, ву�
лиці, виробничі майданчики, вода, вивезення сміття, елект�
рика, газ;

 2) побутове обслуговування: громадський транспорт,
культура, лазні, спорт, дозвілля;

3) соціальні питання: соціальний захист, інтеграція мен�
шин, забезпечення участі в громадському житті, підтриман�
ня соціальної злагоди (миру);

4) формування життєвого середовища і перспективне
планування: планування розвитку міста, якість життєвого
середовища, екологія, розвиток культури і засобів комуні�
кації;

 5) громадський порядок: пожежна служба, поліція,
служба зв'язку, охорона навколишнього середовища.

Згідно ст. 91�а Основного закону, Федерація сприяє зем�
лям у виконанні їх завдань, якщо ці завдання важливі для
всього суспільства і потребують участі Федерації для пол�
іпшення умов життя. У 1993 р. прийнятий закон про співпра�
цю Федерації і земель у справах Європейського союзу [4, с.
138].

З метою отримання громадянином без ускладнень,
швидко і, по�можливості, в рамках одного візиту адмі�
ністративної послуги в багатьох європейських країнах була
розроблена модель єдиного офісу для громадян ("one�stop�
shop"). На початку запровадження цієї новації у ФРН ак�
тивно вивчався зарубіжний досвід, особливо Нідерландів.
Офіси для громадян у ФРН набагато повільніше утворюва�
лися у великих містах, аніж в малих. Ініціативи зі створен�
ня таких офісів у Німеччині були віднесені на розсуд муні�
ципалітетів, оскільки ні спеціального законодавства, ні уря�
дових (федеральних чи земельних) програм з цієї тематики
не було. Отже, більшість міст запроваджували такі устано�
ви на власний розсуд, і тому практика має багато особливо�
стей.

Універсами послуг (або "офіс для громадян" чи
"бюро для громадян") є візитною карткою адміністрації
(відображають її імідж у громадськості), оскільки в них
відбувається до 80 % контактів адміністрації з приват�
ними особами. Тому створювати універсами послуг ре�
комендується незалежно від розмірів громади, оскільки
він є центральним місцем звернення громадян до адмін�
істрації.

Кожен універсам послуг ухвалює рішення про спектр
послуг, які ним будуть надаватися. У ФРН такий перелік
включає послуги, які є часто запитуваними, надання яких
не вимагає тривалого опрацювання. Варто постійно пере�
глядати прийнятий перелік, щоб інтегрувати в універсам
послуг функції інших структур (наприклад, консультаційні
пункти для пенсіонерів тощо). Як правило, 80 % адміністра�

тивних послуг складають видача посвідчень особи та пас�
портів, реєстрація про прибуття (вибуття), перереєстрація,
надання податкових карток. Універсами послуг в середніх
містах (від 25000 жителів), в яких немає служби реєстрації
транспортних засобів, часто надають також і послуги, відне�
сені до компетенції цієї служби. Передача в офіс для гро�
мадян даної служби здійснюється на основі адміністратив�
ної угоди. Решта послуг (20%), що надаються: загальні дов�
ідки та надання консультацій; видача формулярів заявок
інших відомств; засвідчення документів; бюро знахідок
(прийняття загублених речей та їх продаж через аукціони),
продаж квитків та пакетів для сміття; інформація для ту�
ристів та гостей; надання інформаційних матеріалів уста�
нов, організацій, підприємств, продаж карт міст, книжок,
рекламної продукції тощо.

Слід звернути увагу на те, що в універсамах послуг
ФРН не надаються соціальні послуги, дозволи на будівниц�
тво та послуги реєстрації актів цивільного стану, що пояс�
нюється особливостями законодавства (за соціальні питан�
ня відповідає держава). Специфікою ФРН є те, що для соц�
іальних послуг та послуг у сфері будівництва існують спец�
іальні аналогічні за методами роботи установи. При цьому
для питань із будівництва у великих містах (від 200 000
жителів) рекомендується створювати будівельний універ�
сам послуг, а у районних адміністраціях — районні універ�
сами послуг. Фінансові органи сьогодні також все частіше
створюють універсами послуг для отримання податкових
документів.

Для прикладу доцільно розглянути досвід бюро з прийо�
му громадян в Оффенбасі�на�Майні. Бургомістр — началь�
ник бюро — своїм розпорядженням щорічно визначає цілі
діяльності бюро. Керівництво відомства розподіляє служ�
бові обов'язки шляхом складення паспорту посади, де виз�
начаються завдання, повноваження і функції. Відповідно
бюро поділено на три фахові групи по 12 осіб кожна (реєст�
рація транспортних засобів, реєстрація мешканців і паспор�
тна служба, посвідчення водія) і 1 групу із загальних адмін�
істративних питань, в т. ч. ведення бухгалтерії. Універсам
послуг м. Оффенбах�на�Майні надає інформаційні послу�
ги (освітні та консультативні пропозиції, організаційні по�
ради), а також такі особливі послуги, як: вибори поштою;
безоплатні консультативні послуги з використання енергії;
консультації мігрантам; послуги із розміщення оголошень
у газеті "Оффенбах�Пост".

Окремі послуги у приміщенні універсаму послуг нада�
ють "партнерські організації", які раніше належали до ко�
мунальної власності: АТ Енергопостачання, ESO (власне
підприємство з утилізації побутових відходів, прибирання
вулиць і догляду за кладовищами), а також благодійні орган�
ізації [ 5, с. 235].

Адміністративно�територіальна реформа в Польщі як
вченими, так і політиками визнана загалом вдалою, а інко�
ли навіть зразковою. Територіальне самоврядування є
важливою частиною публічної адміністрації в Республіці
Польща. Воно поділяється на місцеве (рівень гміни та по�
віту) і регіональне (рівень воєводства), які не мають ієрар�
хічної залежності. Слід відзначити діалектичну єдність
діяльності в Польщі урядової та самоврядної адмініст�
рацій. Якщо для органів державної виконавчої влади ха�
рактерне вертикальне підпорядкування, то органи тери�
торіального самоврядування всіх рівнів є незалежними як
між собою, так і від органів державної виконавчої влади.
Але ця незалежність поєднується із необхідністю спільно
вирішувати проблеми територій, що неминуче веде до
співпраці.

Основними принципами діяльності органів публічної
адміністрації є субсидіарність (наділення максимальною
компетенцією органу, що знаходиться ближче до громадян),
дотримання унітарного характеру держави (територіально�
адміністративні одиниці діють у рамках окресленого дер�
жавою права, мають ідентичний правовий статус та підля�
гають державному контролю з точки зору дотримання за�
конодавства) та компліментарність (взаємозв'язок та взає�
модоповнення органів влади) та ін.

Публічна адміністрація, будучи організатором та вико�
навцем функцій держави, діє у відповідності з завданнями
органів влади, що випливають із приписів права. Розмір та
спосіб діяльності органів публічної адміністрації залежить
від публічної ваги справ, а її форми — від ієрархії органів
державної виконавчої влади, особливостей органу терито�
ріального самоврядування та розподілу повноважень між
ними.
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Органи територіального самоврядування виконують
публічні завдання, що не віднесені Конституцією та закона�
ми до компетенції органів інших публічних влад. Вони ма�
ють статус юридичної особи, свою власність та зорієнто�
вані на реалізацію потреб територіальної громади. Законо�
давчо передбачено можливість делегування державою орга�
нам територіального самоврядування своїх повноважень та
надання для їх реалізації необхідних коштів.

Основною одиницею місцевого самоврядування у
Польщі є гміна, права якої досить значні. Зокрема, вона
виконує всі завдання місцевого самоврядування, не відне�
сені до компетенції інших органів територіального само�
врядування. Кожна з одиниць територіального самовря�
дування має свою частку у публічних доходах, відповідно
до завдань, віднесених до її компетенції. Важливо, що
зміни компетенцій органів територіального самоврядуван�
ня ув'язуються зі змінами у розподілі доходів. Законодав�
чо також регламентовано можливість встановлення місце�
вих податків.

Завдання територіального самоврядування в Польщі
поділяються на власні (виконуються на власну відпові�
дальність та за власні ресурси), делеговані (реалізуються
згідно статуту чи за домовленістю з органами урядової ад�
міністрації) та довірені (на основі угоди з іншими органами
самоврядування).

До власних завдань гміни належить забезпечення по�
треб місцевої спільноти. Основними завданнями гміни є:
управління нерухомістю, охорона середовища та водного
господарства; піклування про гмінні дороги, вулиці, мости
та каналізацію; організація дорожнього руху; організація
місцевого транспорту; охорона здоров'я, освіта, культу�
ра, будівництво житла; торгівля; забезпечення публічного
порядку та безпеки громадян; утримання гмінних об'єктів
та адміністрації; забезпечення державної політики щодо
сім'ї; забезпечення зв'язків із неурядовими організаціями
тощо.

Повіти у Польщі поділяються на земські (сільські) та
міські. Повітове самоврядування виконує на своїй території
адміністративні функції, які не передбачені для інших
органів територіального самоврядування. Воно не є ні кер�
івним, ні контролюючим органом для гмінного самовряду�
вання. Завдання повіту — це понадгмінні публічні функції у
сфері: освіти, охорони здоров'я, соціальної допомоги, охо�
рони природи, підтримки інвалідів, культури, транспорту,
туризму, геодезії, картографії та кадастру, управління не�
рухомістю, архітектури, лісництва та рибальства, публічно�
го порядку та безпеки, співпраці з неурядовими організаці�
ями тощо.

Діяльність воєводського самоврядування не обмежує
самостійності гміни та повіту, відносно яких воно не є орга�
ном контролю та керівництва. Завданням воєводського са�
моврядування є визначення стратегії розвитку воєводства,
зокрема забезпечення місцевої ідентичності, сприяння еко�
номічній активності, підтримка культурного середовища
тощо.

Отже, основним завданням органів територіального
самоврядування є організація надання публічних послуг для
мешканців. Ці послуги поділяються на комунальні (енергія,
водопостачання та каналізація, транспорт, утримання доріг
та зелених насаджень тощо), соціальні (навчання, охорона
здоров'я, соціальна допомога, безпека, культура, питання
ринку праці тощо) та адміністративні. Органи самовряду�
вання повинні організувати надання послуг мешканцям, але
не зобов'язані їх самостійно надавати. Як правило, для цьо�
го укладаються контракти із суб'єктами господарювання чи
неурядовими організаціями.

У ряді земель між повітом і центром знаходиться про�
міжна адміністративно�територіальна одиниця — урядовий
округ, у рамках якого вирішуються місцеві державні зав�
дання і здійснюється державний нагляд за місцевим само�
врядуванням [4, с. 101].

Так, наприклад, створення централізованої системи
відділів обслуговування мешканців (WOM, анг. — Resident
Service Departments) було заплановано в усіх районах Вар�
шави задля забезпечення мешканцям міста належної якості
послуг та прискорення адміністративних процедур. Зазна�
чені відділи створено в якості установ, де кожен мешканець
Варшави має можливість легко вирішити свої справи в
офіційній сфері, зокрема, питання обміну ІD�карток, реє�
страції транспортного засобу, отримання ліцензії тощо.
Відділи WOM пропонують споживачам надійні, кваліфіко�
вані та швидкі послуги: якщо раніше споживачам потрібно

було відвідати декілька кабінетів у приміщенні установи, то
зі створенням Відділів адміністративні процедури було знач�
но спрощено. Також в якості основного принципу діяльності
Відділів було запроваджено відокремлення прийняття звер�
нення від тих посадовців, хто розглядає справу і виносить
рішення. Це має гарантувати незацікавленість та виключи�
ти корупцію.

Окрім реалізації своїх основних завдань, відділи
WOM також виконують інформаційну функцію. Важли�
вим для виконання функцій Ввідділів визнано запуск
електронної системи обслуговування мешканців, що має
скоротити або ж цілком виключити потребу використан�
ня паперових документів після поширення електронних
підписів.

Спільним між польською та українською адміністратив�
но�територіальними реформами є спрямованість на децен�
тралізацію влади, перенесення основної частини відпові�
дальності за підвищення рівня життя населення на місцеве
самоврядування [6, с. 61].

Адольф Гессер у своїй книзі "Свобода муніципальних
утворень як порятунок Європи" пов'язує рівень розвитку
місцевого самоврядування з історією розвитку суспільних
свобод і державності, виділяючи: "споконвічно вільні" краї�
ни з традиційно високим ступенем громадянських свобод,
що виробили імунітет проти монархічно�бюрократичної
централізації (Велика Британія, держави Північної Європи,
Нідерланди, Швейцарія, поза Європою — США), і "лібера�
лізовані держави верховної влади", що засновані на загаль�
ному підпорядкуванні бюрократичному апарату і залиша�
ють мало місця для реального "управління під свою відпов�
ідальність" на місцевому рівні (Іспанія, Франція, Італія і
Німеччина) [7, с.186].

ВИСНОВКИ
Проаналізувавши досвід зарубіжних країн у сфері на�

дання адміністративних послуг, можна зробити висновок,
що в Україні існує нагальна потреба у прийнятті Адмініст�
ративно�процедурного кодексу, який повинен урегулюва�
ти загальний порядок надання адміністративних послуг,
починаючи від правил про реєстрацію звернення за послу�
гою і закінчуючи процедурою оскарження рішень органів.
А конкретні вимоги щодо кожного виду адміністративних
послуг (до якого органу звертатись, які документи подава�
ти тощо) повинні визначатися в спеціальних законах, при�
свячених відповідним послугам.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Проблематика управлінських (адміністративних) послуг
потребує подальшого опрацювання і законодавчого врегу�
лювання на єдиних методологічних засадах. Крім того, кла�
сифікація адміністративних послуг і методи взаємодії
органів державної влади, органів місцевого самоврядуван�
ня з територіальними колективами у країнах Європи є пер�
спективним напрямом наукових досліджень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проголошений Україною курс на європейські цінності

висуває на порядок денний необхідність запровадження які�
сно інших стандартів державного управління на основі досв�
іду розвинених країн. В умовах адміністративної реформи оз�
найомлення з кращими світовими моделями організаційного
забезпечення діяльності міністерств, зокрема при формуванні
організаційної структури, набуває особливого значення. Од�
ним з найважливіших питань підвищення ефективності уп�
равління є зміна підходів до формування організаційної
структури органів публічної влади. На нашу думку, органі�
заційна структура є необхідною умовою формування повед�
інки державних службовців, визначає відносини між ними,
розв'язує проблему розподілу завдань та повноважень, є
фактором, що впливає на ефективність колективних дій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В науковій літературі питання діяльності міністерств у

зарубіжних країнах досліджувались в межах наук консти�
туційного права зарубіжних країн та адміністративного
права зарубіжних країн такими вченими, як Баглай М.В., Ва�
силенко І.О., Ж. Зіллер, Оболонский А.В., Котляр Д., Ю. И.
Лейбо, Ріяка В.О, B.C. Семенов, М.В. Цвік, Чіркін В., Шапо�
вал В.М., Школик А.М., Л. М. Ентіна та іншими. Окреме на�
укове дослідження питань формування організаційної
структури міністерств як частини організаційного забезпе�
чення діяльності міністерств інших країн у контексті науки
державного управління до цього часу було відсутнє.

Метою статті є дослідження досвіду зарубіжних країн з
формування організаційної структури міністерств, що доз�
волить запозичити позитивні риси у вітчизняну практику.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Організаційне забезпечення діяльності міністерств ав�

тор розглядає як вид управлінської діяльності щодо ство�
рення умов для визначення внутрішньої організації
міністерств з метою виконання покладених на них функцій
та завдань, а також налагодження організаційних відносин
між міністерствами та суб'єктами державного управління.

Цю діяльність можна поділити на декілька стадій.
1. Засновницька стадія — забезпечення організаційних

умов щодо створення міністерств, в тому числі формування
організаційної структури.

2. Реалізаційна стадія — забезпечення підтримання
практичного функціонування міністерств з постійним мон�
іторингом відповідними інструментами завдань і функцій
міністерств на предмет їх відповідності реальним потребам
суспільства та вимогам актів законодавства, а також на
предмет відповідності структури міністерств покладеним на
них завданням і функціям.

3. Реорганізаційна стадія — забезпечення перетворень
у структурі та діяльності міністерств.

Поняття "структура" походить від латинського слова
structu�ra, що означає "будова", внутрішня будова будь�чого.
Внутрішня будова пов'язана з такими категоріями, як ціле
та його частини. Виявлення взаємодії та підпорядкування
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складових цілого дозволяють розкрити структуру об'єкта.
На думку Ю.В. Ніколенко, організаційна структура

являє собою внутрішньосистемний порядок, форму органі�
заційних відносин і елементів. Вона створюється суб'єктом
управління для оптимізації зв'язків і відносин.

Організаційна структура завжди формальна і зак�
ріплена правовими нормами. Створюється організаційна
структура завжди свідомо (людиною), виходячи з цілей і
функцій системи, умов діяльності. Вона використовується
як засіб приведення системи у відповідність з цілями й умо�
вами діяльності [5].

В.Б. Авер'янов зазначив, що формування організацій�
ної структури управлінського апарату відбувається у відпо�
відності до змісту його діяльності [1, с. 4].

Автор розглядає організаційну структуру міністерства
як систему посад, функціональних структурних підрозділів
(департаментів, відділів, управлінь, головних управлінь, сек�
торів тощо), що сприяють найбільш ефективному виконан�
ню його завдань, функцій та повноважень.

При дослідженні зарубіжного досвіду забезпечення фор�
мування структур міністерства A.M. Школик звертає увагу
на класичну і шведську моделі. У класичній міністерській мо�
делі (поширена у переважній більшості країн) міністерство
має ієрархічну структуру, підпорядковані підрозділи нижчого
рівня зобов'язані виконувати розпорядження вищих.
Міністерства очолюють змінювані особи, які виконують пол�
ітичні функції, тоді як його штат відбирають зі спеціалістів із
стабільним правовим статусом публічного службовця. З ог�
ляду на міністра, міністерство є політичним органом, проте
завдяки великій кількості професійних службовців є суто
адміністративною організацією [7, c. 55]. Оригінальність
шведської моделі (перейняли також інші країни Північної
Європи) полягає в тому, що вона ліквідує подвійний харак�
тер (політика і адміністрація) класичного міністерства. Воно
зберігає за собою лише завдання формування політики.
Функції ж безпосереднього виконання (адміністративні) на�
лежать до завдань автономних агенцій. Автономія агенцій по�
лягає у тому, що міністерство не дає їм вказівок у конкрет�
них справах, але міністр визначає загальний напрям політи�
ки адміністративної агенції і впливає на формування його
бюджету. На відміну від автономних агенцій, які мають чи�
сельний апарат професійних службовців, міністерство
здійснює функцію формування політики за допомогою не�
великого штату (не більше 100 осіб із канцелярськими прац�
івниками). До кола завдань шведських міністерств належать:
1) підготовка урядових законопроектів та проектів бюджету
для ухвали їх парламентом; 2) видання інструкцій і загаль�
них правил для адміністративних органів; 3) міжнародні зв'яз�
ки; 4) призначення публічних службовців; 5) розгляд окре�
мих листів громадян, надісланих на адресу уряду. Переваж�
но розглядом цих листів і обмежуються функції міністерств
в адміністративній царині. Однак питання, пов'язані з прак�
тичним застосуванням законів чи загальних правил, можуть
бути поставлені перед міністерствами, скажімо, через засо�
би масової інформації [3, c. 1]. Тобто на засновницькій стадії
організаційного забезпечення діяльності міністерств по�
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трібно чітко визначитись із моделлю міністерської структу�
ри. Вважаємо за необхідне більш глибоко дослідити позитивні
риси шведської моделі міністерської структури, яка ліквідує
подвійний характер (політика і адміністрація) класичного
міністерства з метою використання їх при побудові системи
міністерств України.

Щодо внутрішньої організації міністерств у зарубіжних
країнах, слід відмітити її розмаїття.

В Італії існує єдина організаційна модель: головними
підрозділами міністерства є генеральні дирекції, які поділя�
ються на відділи та сектори, їх очолюють генеральні дирек�
тори. Керівництво персоналом здійснює Адміністративна
рада на чолі із міністром, до складу якої входять представ�
ники профспілок та генеральні директори. В кожному
міністерстві є дисциплінарна комісія, центральна бухгалте�
рія, господарське управління та допоміжні підрозділи —
архів, бібліотека тощо. При міністерствах створюють вищі
ради — колегіальні консультативні органи, до складу яких
входять експерти та спеціалісти. Найбільш відомі вищі ради
громадських робіт, фінансів, сільського господарства, охо�
рони здоровя [2, c. 134—137].

В Японії структурно практично всі міністерства побу�
довані однаково. Міністерство складається з секретаріата і
департаментів, які поділяються на відділи та секції. Майже
при кожному міністерстві створені консультативні комісії,
ради та інші установи. Кожен міністр має по одному парла�
ментському віце�міністру, який надає міністру допомогу в
управління міністерством, а також виконує обов'язки
міністра в разі його відсутності. В структурі міністерства є
посада адміністративного віце�міністра, який забезпечує
роботу всіх ланок апарату міністерства [2, c. 158—162].

У Франції допомогу міністрові в управлінні надає його
кабінет, який може складатися не більш ніж з 10 осіб. Ко�
жен міністр самостійно визначає внутрішню структуру
міністерства. Як правило, найбільші підрозділи міністерств
очолюються генеральними директорами. У підпорядуванні
генеральних директорів знаходяться директори, їх заступ�
ники, керівники віділів, служб, бюро тощо. Центральний
аппарат міністерства зазвичай не займається щоденною
оперативною діяльністю. Цим зайняті місцеві (периферійні)
служби міністерства. Головна функція центрального аппа�
рата — надання допомоги міністру у розробці політики
міністерства та здійснення контролю за її впровадженням
[2, c. 74]. У французьких міністерствах змінним є лише так
званий "кабінет міністра" — вузьке коло найближчих співро�
бітників, які приходять з міністром і з ним йдуть. Решта дер�
жапарату практично не залежить від політичних коливань.
Постійний інститут державної служби існує також у Німеч�
чині та інших демократичних країнах [6].

У Польщі кожне міністерство складається з таких орга�
нізаційних рівнів: 1) управління — для виконання повсякден�
них завдань; 2) відділи — для виконання завдань, пов'язаних
з обслуговуванням міністра; 3) секретаріати — обслуговують
міністра, комітети, ради й цільові групи; 4) підрозділи —
організаційні одиниці в межах зазначених вище органів. У
кожному міністерстві є політичний кабінет міністра. Безпо�
середнє керівництво організаційними одиницями міністер�
ства, крім кабінету міністра, здійснює генеральний директор,
який забезпечує належнє виконання завдань, поставлених
міністром і його заступниками. У межах міністерства розріз�
няють політичний (управлінський) рівень і неполітичний (ад�
міністративний) рівень. Перший рівень, крім, власне, міністра,
складається з державного секретаря і його заступника і пол�
ітичного кабінету, який діє як дорадчий орган.

Структура міністерства визначається його статутом.
Суттєвим змінам правового статусу міністерств сприяли
реформи центральної адміністрації. Була запроваджена
нова внутрішня міністерська структура, в основі якої лежить
чіткий розподіл між політичними (міністри та заступники
міністрів) та адміністративними посадами (генеральний ди�
ректор офісу та його підлеглі) [4; 8].

У Федеративній Республіці Німеччина в структурі фе�
деральних міністерств можуть створюватися спеціалізовані
федеральні відомства.

У США департаменти можуть мати у своєму складі ок�
ремі структурні підрозділи — управління, служби та інші, які,
у свою чергу, також є органами виконавчої влади. Виконавчі
повноваження вони отримують від голови департаменту.

В Чехії немає закріпленої єдиної внутрішньої орга�
нізації міністерств, вона вирішується кожним міністром (але
всі міністерства мають у своєму складі юридичне, кадрове,
організаційне, фінансове управління). Функція координу�

вання всередині міністерств покладена переважно на сек�
ретаріат міністра та регулярні зустрічі міністра та його зас�
тупників. Міністри або їх заступники можуть створити
комісії ad hoc (тимчасові) для виконання спеціальних зав�
дань [4].

У Румунії міністерський головний секретар є вищим дер�
жавним службовцем усередині міністерства та діє в якості
адміністративного голови (ця посада подібна до британсь�
кого постійного секретаря або німецького державного сек�
ретаря). В основі подібного нововведення було намагання
покращити координацію як усередині міністерств, так і за
їх межами. Таким чином, головний секретар діє як головна
з'єднувальна ланка між міністерськими лінійними підрозді�
лами та політичним керівництвом міністерства (сюди вхо�
дять: міністр, державний секретар або заступник міністра,
та керівники підрозділів). До того ж важливим є те, що го�
ловні секретарі створюють мережу з Головним секретарем
Кабінету Міністрів у центрі. Передбачені щотижневі зустрічі
всіх міністерських головних секретарів під головуванням
заступника Головного секретаря уряду. Ці зустрічі, крім
іншого, відіграють ключову роль у підготовці засідань уря�
ду [4].

Як правило, в міністерствах Болгарії передбачена поса�
да головного секретаря, який координує діяльність апарата
міністерства. Структурно міністерства складаються з уп�
равлінь, відділів та секретаріату [2, с. 203—204].

ВИСНОВКИ
Автор вважає корисним з точки зору запозичення в

Україні наступні здобутки зарубіжних країн в сфері фор�
мування організаційної структури міністерств.

1. Уніфікація структури міністерств (з можливими обгрун�
тованими виключеннями) із її нормативним закріпленням.

2. Чіткий розподіл між політичними (міністри та зас�
тупники міністрів) та адміністративними посадами закріп�
лений на законодавчому рівні.

3. Надання міністрам або їх заступникам права ство�
рювати комісії ad hoc (тимчасові) для виконання спеціальних
завдань, яке чітко визначається у законі.

4. Налагодження координаційних зв'язків між найви�
щими посадовцями міністерства, які виконують адміністра�
тивні функції.

5. Запозичення до наукової термінології французько�
го терміна "кабінет міністра", до якого входять заступники
та радники міністра та польського терміна "політичний ка�
бінет", до якого входять лише радники міністра.

6. Створення в структурі міністерств спеціального орга�
ну на прикладі італійської Адміністративної ради міністер�
ства на чолі із міністром, до складу якої входять представ�
ники профспілок та генеральні директори з метою коорди�
нації питань у сфері управління персоналом та розв'язання
виникаючих конфліктів.
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Стан ринку праці, процеси, що на ньому відбувають�
ся, вирішальним чином визначають рівень соціально�
економічного розвитку держави, ефективність еконо�
міки, її конкурентоспроможність, добробут населення.
Саме тому дослідження закономірностей розвитку рин�
ку праці, розробка заходів, спрямованих на удоскона�
лення системи його регулювання, є вкрай важливим і ак�
туальним завданням науки і практики.

Останніми роками в Україні було видано значну
кількість наукових праць, в тому числі монографій,
опубліковано статей з проблем регулювання ринку
праці. Проте серед них є лише незначна кількість
публікацій, в яких розглядаються теоретичні і прак�
тичні аспекти системного підходу до зазначеної про�
блеми.

У зв'язку з цим наукова праця Маршавіна Ю.М. "Ре�
гулювання ринку праці України: теорія і практика сис�
темного підходу", що рецензується, є досить актуаль�
ною і своєчасною. В ній висвітлено теоретико�методо�
логічні проблеми і тенденції розвитку ринку праці, його
внутрішні суперечності, джерела і особливості розвит�
ку в Україні.

Викликає увагу авторське бачення імперативу роз�
витку національного ринку праці в умовах стратегічних
викликів XXI століття. Вперше в рамках однієї книги
здійснено комплексний науковий аналіз причинно�на�
слідкових зв'язків між чинниками, що формують сукуп�
ний попит і сукупну пропозицію, та обсягами і структу�
рою зайнятості населення. В роботі розкрито сутність
інноваційно�інвестиційній домінанти модернізації на�
ціонального ринку праці, впливу грошово�кредитної
політики, системи оподаткування, зовнішньоекономіч�
них чинників на забезпечення основ зайнятості населен�
ня.

З іншого боку, автор акцентує увагу на ефективності
подолання гострих проблем зайнятості населення, яка
знаходиться у залежності від ступеня узгодженості дій
між сторонами соціального діалогу щодо визначення

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО РЕГУЛЮВАННІ РИНКУ
ПРАЦІ УКРАЇНИ

(РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ : МАРШАВІН Ю.М. РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ:

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ. — К.: АЛЬТЕРПРЕС, 2011. — 396 С. )
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— ЧЕРЕЗ РЕДАКЦІЮ (ТЕЛ. 458+10+73);

— ЧЕРЕЗ ДП "ПРЕСА"
(У КАТАЛОЗІ ВИДАНЬ УКРАЇНИ);

 — ЧЕРЕЗ ПЕРЕДПЛАТНІ АГЕНТСТВА: "САММІТ", "ІДЕЯ", "БЛІЦ ІНФОРМ", "KSS",  "МЕРКУРІЙ",
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основних напрямів структурної та інвестиційної політи�
ки, спрямованої на створення інноваційних робочих
місць п'ятого�шостого технологічних укладів. Привер�
тає увагу аналіз розвитку підприємництва в механізмі
реалізації активної політики на ринку праці, а наукові
засади формування соціально відповідального бізнесу
як найважливішого фактора впровадження в Україні
засад гідної праці наближають ринок праці до євро�
пейських стандартів з питань оплати, умов праці та соц�
іального захисту як одного з основних положень Гло�
бального пакту Міжнародної організації праці про ро�
бочі місця.

Методологічний та практичний інтерес мають ре�
зультати дослідження формування і розвитку інститу�
ційної підсистеми регулювання ринку праці, перешкод,
що виникають на шляху розвитку соціального діалогу
на ринку праці, особливо щодо ролі профспілок і орга�
нізацій роботодавців на рівні міста, району, області. Пе�
реконливим видається акцент автора на факторах, що
визначаються місцевими органами влади, соціальними
партнерами в удосконаленні територіально�галузевої
структури зайнятості.

Уперше у вітчизняній науковій літературі запропо�
новано концепцію формування системи регулювання
ринку праці в умовах інтеграції України у світовий еко�
номічній простір на основі дотримання принципів дер�
жавної політики у цій сфері, визначення ролі і відпові�
дальності держави за створення розвиненої за секто�
рами економіки та видами професійної діяльності сис�
теми високопродуктивних робочих місць, яка забезпе�
чуватиме населенню широкий вибір сфери прикладан�
ня праці, її гідну оплату, розвиток конкурентоспромож�
ності робочої сили.

Основні положення монографії можуть бути вико�
ристані органами державної виконавчої влади та місце�
вого самоврядування, профспілками, організаціями ро�
ботодавців, студентами і слухачами вищих навчальних
закладів, аспірантами.
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