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Нові
видання

Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті

(зі збереженням головних висновків та стилю автора). Надані матеріали не повертаються.

— У статті з лівого боку має стояти індекс УДК (регистр – «ВСЕ ПРОПИСНЫЕ»).
— Ініціали та прізвище автора. Через кому після ПІБ  зазначається науковий ступінь, вчене звання, посада, науко�

вий заклад (мовою статті та англійською мовою).
— Назва статті (регистр – «Как в предложениях») мовою статті та англійською мовою.
— Анотація мовою статті та англійською мовою.
— Ключові слова (5—8 слів) мовою статті та англійською мовою.
— Текст статті.
У  статті, згідно постанови Президії Вищої атестаційної комісії України «Про підвищення вимог до фахових ви�

дань, внесених до переліків ВАК України» від 15 січня 2003 р. № 7�05/1, повинні міститись (із виділенням у тексті) такі
елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завдання�
ми; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається
автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулю�
вання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отрима�
них наукових результатів;  висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі; список
використаних джерел (оформлюється за новими вимогами, які опубліковані у Бюлетні ВАК України, № 3, 2008).

Згідно нових правил, які враховують вимоги міжнародних систем цитування, автори статей повинні давати список
літератури в двох варіантах: один на мові оригіналу і окремим блоком той же список літератури (References) в романсь�
кому алфавіті (harvard reference system), повторюючи в ньому всі джерела літератури, незалежно від того, чи є серед
них іноземні

— Обсяг рукопису — 15—25 тис. знаків, включаючи рисунки, таблиці.
— Стаття повинна бути виконана у форматі А�4 текстового редактора Microsoft Word for Windows (шрифт – Times

New Roman) у вигляді файла з розширенням .doc або .rtf для Microsoft Word (версія 97�2003). Файли статті обов’язково
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ВСТУП
Різні періоди української історії пронизані кілько�

ма спалахами міграційної активності. Таку часову ди�
наміку відображають міграційні хвилі з зовнішньою
орієнтацією. Причини еміграції того часу, як правило,
формувались у політичній площині (за винятком першої
хвилі кінця ХІХ століття [1, с. 80—81]). Основними де�
термінантами тодішніх міграційних хвиль були соціальні
катаклізми ХХ століття (революції, громадянська війна,
голодомори, світові війни, радянський тоталітаризм),
права людини (свобода слова, віровизнання), модерне
кріпосне право (дискримінація сільського населення),
паспортний режим і норма житлової площі [2, с. 44—
45]. З початку незалежності України міграція і далі ха�
рактеризувалась превалююче зовнішніми орієнтаціями,
однак основною її причиною постали економічні фак�
тори. І дивлячись назад, мало хто міг передбачити, що
нині матимемо ситуацію, коли основною причиною
міграцій в Україні стане збройний конфлікт на півден�
но�східному кордоні, а їх домінуючий напрям буде
внутрішнім. У зв'язку з цим більшість наукових дослід�
жень соціально�демографічного, економічного харак�
теру переорієнтовуються на проблему вимушених пе�
реселенців — "внутрішньо переміщених осіб" (ВПО).
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Проаналізовано сучасну ситуацію щодо внутрішньої міграційної активності населення України з ура\

хуванням динаміки реєстрації внутрішньо переміщених осіб, їх патерналістських очікувань та схильно\

стей до самозабезпечення. Окреслено проблемну й позитивну наслідкову площину регулювання внут\

рішньої міграційної активності населення. Визначено пріоритетні механізми стимулювання міграцій внут\

рішньо переміщених осіб у території\мотиватори залучення міграційного потенціалу — сільські посе\

лення, малі міста, просторові утворення зі сприятливими передумовами створення агломерацій, клас\

терів та інших інноваційних форм просторового розвитку.

The current situation concerning internal migration activity of the population in Ukraine is investigated in

the article. Problems and positive effects of internal migration activity of the population are outlined. The priorities

mechanisms of stimulate migration of internally displaced persons in the interested territory attraction of

migration potential are defined. These are rural settlement, small cities, spatial formation with favorable conditions

for the creation of agglomerations, clusters and other innovative forms of spatial development.
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Завданням сучасної науки постає обгрунтувати пріори�
тети реалізації державної політики щодо даних соціаль�
них груп в умовах обмеженого фінансового забезпечен�
ня. При цьому необхідно повністю змінити акценти в
соціальній політиці з відходом від малоефективних асиг�
нувань, але з переорієнтацією на інноваційний інстру�
ментарій соціального захисту.

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
Міграційна тематика є досить добре розробленою

вітчизняними вченими. Найбільш знані імена в цій ца�
рині: Н. Бортник, О. Варецька, А. Гайдуцький, Г. Ге�
расименко, С. Западнюк, О. Малиновська, Г. Москаль,
В. Людкевич, М. Ніколайчук, С. Пирожков, О. Позняк,
В. Приймак, О. Пуригіна, М. Романюк, У. Садова, О. Хом�
ра, С. Чехович, В. Чумак та ін. Водночас дуже мало
праць, які присвячені внутрішній міграційній активності
населення, аналізу міжрегіональних міграцій з форму�
ванням регіонів�донорів та регіонів�реципієнтів. У цьо�
му плані вирізняється дослідження науковців Інститу�
ту регіональних досліджень НАН України, які розро�
били методику оцінювання показників ефективності
міграційних процесів у регіоні [3]. Серед останніх праць,
що присвячені актуальним проблемам регулювання ви�
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мушених міграцій у поточних умовах та соціального за�
хисту ВПО, варто виділити напрацювання таких вчених,
як І. Войналович, С. Гаркавий, М. Кримова, Е. Лібано�
ва, Н. Тищенко, Ю. Харченко, Л. Щетініна та ін. Дана
тематика вимагає подальшого розширення з урахуван�
ням неперервних змін умов соціально�економічного
розвитку та ситуації на територіях збройного конфлік�
ту.

МЕТА ТА ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження постає обгрунтування пріори�

тетів регулювання внутрішньої міграційної активності
населення України в контексті оптимізації позитивних
соціально�економічних ефектів.

Цілями при цьому визначені є такі:
— проаналізувати загальну ситуацію щодо внутрі�

шньої міграційної активності населення з урахуванням
динаміки реєстрації ВПО в Україні, їх патерналістських
очікувань та схильностей до самозабезпечення;

— окреслити проблемну й позитивну наслідкову
площину регулювання внутрішньої міграційної актив�
ності населення;

— визначити механізми стимулювання міграцій ВПО
у території�мотиватори залучення міграційного потен�
ціалу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Проблемність регулювання високої міграційної ак�

тивності населення в Україні за нинішніх умов підсилює
недосконала державна політика, інституціоналізована
численними деструктивами впродовж усіх років неза�
лежності. Так, державна економічна політика є несис�
темною, ресурсоорієнтованою та не передбачає засто�
сування механізмів мобілізації ендогенного потенціалу
інноваційного розвитку країни. Державна соціальна
політика реалізується непослідовно, ресурсно забезпе�
чена за залишковим принципом і базово орієнтована на
пониження соціальної напруги. Державна міграційна
політика перебуває на затяжному етапі становлення і
не має належно організованої інституційної основи.
Численні проблеми спостерігаються в сфері реалізації
гуманітарної політики, практична відсутність котрої в
значній мірі спричинила сьогоднішню кризу, яка базо�
во набуває соціокультурних ознак. На тлі таких недо�
сконалостей держава виявилась просто не готова регу�
лювати стихійні вимушені міграції, які наразі охоплю�
ють майже 2% усього населення країни [4]. Ще більше
проблем виникло внаслідок нерівномірних внутрішніх
міграцій — 82% усіх вимушених переселенців розміще�
но в шести регіонах України — Донецькій, Харківській,
Луганській областях, м. Київ, Запорізькій та Дніпропет�
ровській областях [5].

Слід розуміти, що вимушене внутрішнє переміщення
осіб — факт, протяжність і масштаби котрого важко
спрогнозувати. Відтак, держава щодо даної категорії
мігрантів (проблеми зовнішньої міграції залишаються ак�
туальними) має чітко виконувати свої базові міграційні
функції — регулюючу, контролюючу, дипломатичну й
інтегративну [6, с. 121]. Зрозуміло, що ВПО — специфіч�
на цільова група реалізації міграційної політики, якій при�
таманні різнорідні ознаки, детерміновані особливими
потребами, особистісними характеристиками та вплива�
ми зовнішнього середовища [7, с. 109]. Задоволення ос�
новних потреб ВПО регламентовано законодавством і пе�
редбачає створення належних умов соціальної адаптації,
забезпечення тимчасовим житлом, сприяння у працев�
лаштуванні, продовження здобуття освіти, захист від
дискримінації та примусового повернення, допомогу в
добровільному поверненні [8]. Реальне їх задоволення
стикається з численними організаційними та фінансово�
економічними протиріччями. Через те необхідно окрес�
лити пріоритети регулювання внутрішньої міграційної
активності населення з орієнтацією на трансформацію
негативних наслідків у позитивні.

Подовження збройного конфлікту та тотальна руй�
нація інфраструктури окупованих територій підвищу�
ють частку осіб, котрі не готові повертатись у місця по�
переднього проживання та потребують цільової дер�
жавної підтримки. Підтвердженням цьому — динаміка
кількості зареєстрованих ВПО (рис. 1). Її аналіз дав
змогу здійснити умовний фазовий розподіл поведінки
й очікувань вимушених переселенців. Першій фазі ха�
рактерна низька схильність ВПО до реєстрації за но�
вим місцем перебування та орієнтація на швидке повер�
нення до місць постійного проживання. Натомість по�
глиблення конфлікту змушувало населення до прийнят�
тя рішення вимушених переміщень з максимальним
охопленням усіх членів родин. У поточних умовах не
можна говорити, що кількість осіб, які покинули тери�
торії збройного конфлікту, зростає. На фоні прийнят�
тя Закону України "Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб" від 20.10.2014 року та
низки інших нормативних, фінансово�економічних та
інформаційних ініціатив ВПО все частіше звертаються
в органи реєстрації та соціальної допомоги. Значна їх
частина не змогла зареєструватись швидше у зв'язку з
труднощами організації надання послуг у відповідних
обсягах у тих регіонах, де концентрація ВПО є дуже
високою (значну роль вирішення цієї проблеми відігра�
ло створення мобільних груп Міністерства соціальної
політики України). Відтак, поточну фазу вимушеної
внутрішньої міграційної активності населення можна
охарактеризувати, як фазу очікування цільової підтрим�
ки за новим місцем перебування. При цьому одразу про�
являються дві крайності — виключний патерналізм або
ж створення умов для ефективної реалізації міграцій�
ного потенціалу. Жодну з них не слід відкидати, адже
значна частина ВПО є соціально незахищеними когор�
тами населення. Для хоча б часткового задоволення їх
потреб колосальну роль відіграє допомога, організова�
на через громадські організації, УВКБ ООН. Основним
ж завданням ефективної державної політики відносно
ВПО має постати створення сприятливих умов реалі�
зації їх потенціалу при одночасному гострому браку
фінансових ресурсів.

Багато громадян�вимушених переселенців або вже
визначились з новим місцем проживання (особливо хто
проживає разом з родичами чи за їхньої підтримки на
територіях, що віддалені від зон збройного конфлікту),
або виявляють таку схильність при умові їх цільового
стимулювання щодо цього. У даному контексті при ви�
важеній державній політиці можна досягнути дуально�
го ефекту у вирішенні гострих соціально�економічних
проблем — щодо самих ВПО, умов їх проживання, на�
вчання й працевлаштування, а також щодо численних
недоліків просторового соціально�економічного роз�
витку в Україні. Необхідно усталювати суспільний
світогляд, що кожна особа�мігрант — це носій потенц�
іалу розвитку, через що слід створювати якнайкращі
умови для його реалізації. Зважаючи на те виділимо
можливі напрями трансформації негативних наслідків
внутрішнього вимушеного переміщення осіб у позитивні
з додатковими соціально�економічними ефектами (рис.
2).

На рисунку 2 в позитивній площині відображені ос�
новні сфери можливих наслідків високої вимушеної
міграційної активності населення, які слід регламенту�
вати як пріоритетні напрями цільової підтримки ВПО.
Окремі з них, як от формування національної свідо�
мості, є актуальним питанням усіх періодів становлен�
ня Української держави. Це основне стратегічне завдан�
ня, яке вкрай складно реалізувати на фоні тривалого й
свідомого розколу українського народу з різним світог�
лядним сприйняттям та помітною поліетнічністю. Про�
те існуюча ситуація є відмінним шансом для стимулю�
вання процесів державотворення, які зумовлять фор�
мування нових рис національної свідомості, інституці�
оналізують потребу виховання державницького мислен�
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ня та вироблення нових стандартів мовної практики і
поведінки населення [10, с. 119]. Іншими словами, за
поточних умов або відбудеться врешті процес творення
єдиної державної єдності та суспільної свідомості, або
ж Україна й далі перебуватиме в стані постійних соц�
іальних протиріч, конфліктів та політичних спекуляцій
на темі націоідентичності.

Важливим стратегічним наслідком високої мігра�
ційної активності населення, однак за умов створення
умов ефективної реалізації міграційного потенціалу,
може бути мобілізація ресурсних можливостей регіонів.
Зрозуміло, що поточний стан розвитку регіонів харак�
теризується депресивними ознаками. Проте окремі об�
ласті та їх адміністративно�територіальні одиниці зу�
міли забезпечити розвиток визначених сфер економічної
діяльності. Цільове залучення міграційного потенціалу
може стати додатковим рушієм їх подальшого розвит�
ку та прикладом соціальної єдності й відповідальності.
Для прикладу, для західних областей мають розробля�
тись регіональні та локальні програми працевлаштуван�

ня й самозайнятості ВПО у стра�
тегічних сферах господарювання.
Очевидно, що це сільське госпо�
дарство, туризм і рекреація, а та�
кож сфера ІТ�технологій. Саме
дані сфери себе зарекомендували
як найбільш перспективні і конку�
рентоспроможні в структурі еко�
номіки України, маючи сприят�
ливі передумови розвитку в згада�
них регіонах.

Особливу увагу хочемо звер�
нути на потребу стимулювання
розміщення ВПО в сільській
місцевості. Найперше, це дозво�
лить розвантажити території, пе�
реважно обласні центри, від над�
мірної концентрації вимушених
переселенців. Для українського
села поточна ситуація високої
внутрішньої вимушеної міграцій�
ної активності повинна слугувати
"витком" нового етапу відновлен�
ня. Щодо цього вагомою детермі�
нантою є вартість житла, адже
більшість переселенців не спро�
можні оплачувати послуги орен�
ди проживання у містах. Нато�

мість можливості проживання у сільській місцевості
через оренду чи купівлю житла і присадибних ділянок є
досить реальними. Спосіб сільського життя апріорі доз�
воляє ВПО орієнтуватись на самозабезпечення через
заняття дрібним фермерським господарством.

Потребу залучення потенціалу ВПО для відновлен�
ня сільських територій підтверджує статистика. Стрімкі
темпи "вимирання" українських сіл, за винятком при�
міських зон, доводять дані щодо скорочення кількості
сільських мешканців. За період 1991—2015 років чи�
сельність наявного сільського населення скоротилась на
16,4% (10,1% за 2003—2015 роки). При цьому кількість
сільських населених пунктів з початку незалежності
країни зменшилась на 457 одиниць [11]. Такі базові де�
мографічні тенденції доповнюються іншими загрозами
розвитку українського села, які криються в руйнації
транспортної інфраструктури (понад 80% сіл знахо�
дяться далі, аніж за 10 км від районного центру, а май�
же 1/4 з них не має твердого покриття на дорогах, що
відкидає їх на периферію логістичних потоків). Зростає
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Рис. 1. Динаміка реєстрації ВПО
в Україні, липень 2014 року — лютий 2015 року, осіб

Джерело: побудовано автором на основі джерела [9].
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Джерело: побудовано автором.
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частка житлового фонду, яка використовуються сезон�
но. Цікаво, що найбільша кількість таких об'єктів зосе�
реджена в регіонах, що територіально наближені до зон
військового конфлікту та для яких характерна найбіль�
ша ступінь концентрації ВПО. Серед них — Харківська.
Полтавська, Чернігівська і Житомирська області. Ще
більша кількість регіонів зі значною часткою будівель у
сільській місцевості, які просто пустують — Сумська,
Полтавська, Чернігівська, Черкаська, Вінницька і
Хмельницька області. Очевидно, дані регіони повинні
стати пілотними в плані цільового розселення ВПО у
сільській місцевості.

Окрім сільських територій вирізняються інші про�
сторові утворення, які би мали виступати активними
агентами залучення міграційного потенціалу ВПО. Такі
території слід розглядати, як мотиваторів залучення
міграційного потенціалу (табл. 1). Це малі міста, районні
центри, що мають потенціал ядровості для моно� чи полі�
функціонального агломераційного утворення. Також це
території, що мають ресурсні можливості розвитку в їх
межах специфічних просторових утворень — кластерів,
бізнес�інкубаторів, технопарків та ін. Такі теоретичні
міркування слід доповнювати конкретними пропозиці�
ями щодо втілення ідей у життя. Тому визначимо, які
можуть бути найбільш ефективні механізми стимулю�
вання міграцій ВПО на території�мотиватори залучен�
ня міграційного потенціалу. При цьому слід долати існу�
ючі перешкоди демотивації довгострокових інвестувань
у зв'язку зі значним погіршенням інвестиційного кліма�
ту в Україні, а також наразі недостатньої децентралі�
зації влади з широкими можливостями органів місце�
вого самоврядування ініціювати спеціальні програми
залучення мігрантів у місцеву економіку з одночасним
покращенням умов проживання і зайнятості для пос�
тійного населення.

Враховуючи традиційні та інноваційні практики еко�
номічного розвитку, вважаємо, що основними механіз�
мами ефективної реалізації міграційного потенціалу
ВПО в обмежених просторових координатах (у при�
в'язці до умов локального розвитку) повинні бути:

1) пільгове оподаткування і кредитування:
— для суб'єктів бізнесу, які працевлаштовують ВПО

в обсязі, що перевищує 10% від постійного штату пра�
цівників (межа може коригуватись);

— для ВПО, що готові і спроможні займатись
підприємницькою діяльністю (обсяг пільгового опо�
даткування чи кредиту має встановлюватись залеж�
но від стратегічної важливості бажаної сфери бізне�
су);

2) пільгове кредитування (при дуже низькій подат�
ковій ставці) купівлі нерухомості, землі для створення
умов проживання та ведення особистого селянського
господарства (на противагу пропонованим заходам ком�
пенсації за зруйноване та пошкоджене в ході антитеро�
ристичної операції нерухоме майно, що є дуже витрат�
но при поточних кризових умовах) [4];

3) транскордонне і міжнародне співробітництво з
залученням коштів ЄС, інших міжнародних фондів у
рамках фінансування реалізації цільових програм,
ініційованих територіальними громадами із вирішення
екологічних питань, розвитку громадянського суспіль�
ства, а також реалізації соціально значимих бізнес�
проектів з одночасним залученням до їх реалізації ВПО
(що підсилить ймовірність фінансування та інтерес
інвесторів у рамках соціальної відповідальності бізне�
су).

Наведений цільовий інструментарій на початково�
му етапі може бути цілком реальним та ефективним спо�
собом стимулювання міграцій ВПО у території, які мо�
жуть отримати від залучення міграційного потенціалу
значні вигоди. Окрім численних соціально�економічних
ефектів, неоціненний вплив залучення ВПО матиме на
формування єдності територіальних громад, посилен�
ня їх патріотизму і відповідальності. Серед механізмів
свідомо оминаємо увагою управлінський цільовий
інструментарій дотацій і субсидій. Досвід попередніх
років засвідчив його неефективність та сформовані си�
стеми неформальних домовленостей щодо нецільового
використання виділених бюджетних коштів. Відтак, на�
разі даний управлінський підхід щодо ВПО в плані сти�
мулювання ефективної реалізації їх міграційного потен�
ціалу є недоцільним.

ВИСНОВКИ
Отже, висока міграційна активність населення в Ук�

раїні, яка сформована в умовах збройного конфлікту,
наразі не має чітко визначених і регульованих ознак.
Основна частина ВПО не визначені з подальшим місцем

Таблиця 1. Типологія територій<мотиваторів залучення міграційного потенціалу ВПО в контексті
їх економічного розвитку та демовідтворення

Джерело: побудовано автором.

№ 
з/п 

Тип просторового 
утворення Потреби залучення міграційного потенціалу Очікувані соціально-економічні ефекти 

1 Сільські  
поселення 

- Відновлення соціально-демографічного 
потенціалу. 
- Недопущення руйнування пустуючого житла 
та невикористовуваних земельних ресурсів 

- Активізація демовідтворення. 
- Соціокультурний розвиток ВПО в умовах 
традицій українського села. 
- Розвиток дрібного фермерського господарства.  
- Орієнтація на самозабезпечення 
домогосподарств  

2 Малі міста 

- Відновлення соціально-демографічного 
потенціалу. 
- Створення можливостей зайнятості 
постійного населення 

- Активізація демовідтворення. 
- Розвиток малого і середнього бізнесу. 
- Розвиток соціальної інфраструктури 

3 

Районні центри з 
перспективами 
формування 
агломераційних 
утворень 

- Залучення профільних фахівців. 
- Відновлення функціональної значимості як 
центрів ділової активності і притягання праці 

- Формування потужних агломерацій з 
можливостями зайнятості постійного населення, 
в тому числі прилеглих сільських територій, та 
ефективним використанням ресурсного 
потенціалу  

4 

Поселення з пер-
спективами форму-
вання кластерів, 
бізнес-інкубаторів, 
технопарків та ін. 

- Залучення фахівців профільних, 
технологічних сфер. 
- Розвиток інноваційних видів економічної 
діяльності  

- Забезпечення довгострокового соціально-
економічного зростання на інноваційній основі. 
- Стимулювання зайнятості молоді 

5 Монофункціональні 
міста (середні) 

- Залучення кваліфікованих фахівців важкої 
промисловості, металургії та інших 
стратегічних сфер промисловості. 
- Мобілізація існуючого ресурсного 
потенціалу 

- Відновлення промислового потенціалу, 
практично зруйнованої інфраструктурної бази 
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перебування і очікують можливості повернення. Од�
нак реальна невизначеність подовження конфлікту та
значна руйнація інфраструктури окупованих територій
змушують говорити про часткову переорієнтацію ви�
мушених переселенців на зміну місця постійного про�
живання. Пріоритети державної політики щодо даних
соціальних когорт мають залишати гуманітарні та соц�
іальні цілі. Однак патерналістське домінування в умо�
вах гострого браку реальних бюджетних коштів та ви�
сокої залежності від допомоги громадських структур
послаблює функціональну значимість держави у вирі�
шенні проблем ВПО. Необхідно зміщувати акценти у
регулюванні вимушених міграцій. І якщо говорити про
довгострокову стратегію розвитку країни, то слід ро�
зуміти наявний колосальний міграційний потенціал,
який втрачається в умовах неврегульованості міграцій,
незахищеності ВПО. За таких умов слід задіювати мо�
тиваційні механізми міграцій переселенців у ті регіони
і населені пункти, для яких залучення їх потенціалу
може бути вагомим рушієм соціально�економічного
розвитку. Слід розуміти, що серед сотень тисяч ВПО
значна їх частина володіє достатніми інтелектуально�
трудовими можливостями, а їх перебування у межах
неокупованих територій України свідчить про світог�
лядну прихильність до державницької ідеї. Тому по�
ступові переміщення ВПО у території�мотиватори за�
лучення їх міграційного потенціалу дозволить пони�
зити соціальну напругу у регіонах їх значної концент�
рації та пришвидшити стабілізацію соціально�еконо�
мічної ситуації в Україні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ

ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Брендинг як засіб формування довгострокової лояль�
ності споживачів в сучасних умовах набирає все більшої по�
пулярності. Технології брендингу стрімко поширюються на
сферу послуг, і зокрема сферу надання послуг роздрібної
торгівлі продуктами харчування. Той факт, що, впізнавши
знайомий логотип та фірмові кольори, споживач цілком
може розраховувати на очікуваний звичний та якісний
рівень обслуговування, перетворюється на важливу конку�
рентну перевагу торгових мереж і дозволяє їм "утримува�
тися на плаву" і навіть зростати у сьогоднішній кризовій си�
туації. Створення бренду — процес не швидкий і не простий,
він вимагає творчого підходу, застосування специфічних
інструментів і пов'язаний зі значними фінансовими витра�
тами. Але, згідно з відомим маркетинговим афоризмом, спо�
чатку фірма працює на марку, а потім марка починає пра�
цювати на фірму.

УДК 658.87
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОДОВОЛЬЧОГО РІТЕЙЛ\

БРЕНДИНГУ В УКРАЇНІ: МАРКЕТИНГОВА

ПОЛІТИКА ЗБУТУ ТА КОМУНІКАЦІЙ

O. Laburtseva,
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of Marketing and Advertising, Kyiv National University of Trade and Economics

TOOLS OF FOOD RETAIL BRANDING IN UKRAINE: MARKETING SELLING
AND COMMUNICATIONS POLICY

У статті проаналізовано досвід застосування маркетингової політики збуту та комунікацій провідни\

ми продовольчими роздрібними мережами в системі інструментів брендингу на ринку України. Показа\

но, що у сфері політики збуту (розподілення) основними інструментами формування бренду є скорочен\

ня кількості рівнів у каналах розподілу, кінцевою ланкою яких є роздрібний продаж, а також стрімкий

розвиток on\line продажів продуктів харчування. У сфері політики комунікацій розглянуто особливості

здійснення продовольчими роздрібними мережами реклами, стимулювання збуту, прямих продажів та

паблік рилейшнз. Розкрито роль паблік рилейшнз як провідного інструменту формування іміджу, а отже,

і бренду; впорядковано інструменти паблік рилейшенз за зменшенням популярності на даному ринку, а

саме: фірмовий стиль; благодійність та спонсорство; події; фірмові видання; публічна інформація.

In the article the experience of marketing sales and communications policy using in the system of branding

tools of leading food retailers on the Ukrainian market is analyzed. It is shown that in sales (distribution) politics

as basic tools of branding may be considered the reducing the number of levels in distribution channels, the final

link of which is a retail sale, as well as the rapid development of on\line food sales. In the sphere of communications

policy the specific features of the implementation of advertising, sales promotion, direct selling and public

relations by the food retailers are considered. The role of public relations as a leading tool of image formation,

and hence the branding, is revealed; the tools of public relations are ranged for the decline of its popularity in

this market, namely: corporate identity; charity and sponsorship; events; corporate publications; public

information.

Ключові слова: бренд, брендинг, продовольчий рітейл, інструменти формування бренду, маркетингова по�
літика збуту (розподілення) та комунікацій.

Key words: brand, branding, food retail, tools of brand formation, marketing selling (distribution) and com�
munications policy.

Для сприяння появі нових успішних брендів в продукто�
вому рітейлі України, а отже, розширенню можливостей для
вітчизняних споживачів, доречно вивчити та систематизува�
ти досвід мереж, які вже досягли вагомих результатів, увій�
шовши до ТОР�10 лідерів за обсягами виручки на вітчизня�
ному ринку. В публікації [1] розглядалася система маркетин�
гових інструментів формування бренду в цілому та досвід за�
стосування провідними продовольчими роздрібними мережа�
ми тих інструментів, що належать до сфер маркетингової то�
варної та цінової політики; цього разу основну увагу приділе�
но сферам маркетингової політики збуту (розподілення) та
комунікацій, а також формулюванню загальних висновків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Засновники теорії, методології і практики брендингу в

цілому, як іноземні, так і вітчизняні, названі в публікації [1].
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Ця публікація продовжує серію з двох повідомлень і зосе�
реджена насамперед на аналізі практичного досвіду засто�
сування інструментів брендингу на ринку послуг роздріб�
ної торгівлі продовольчими товарами. Як інформаційна база
використовуються монографія А. Трайндла [2], найбільш
близька за змістом до предмету даного дослідження, та ма�
теріали офіційних сайтів провідних продуктових роздріб�
них мереж.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є узагальнення сучасного практичного
досвіду використання маркетингових інструментів брендин�
гу продовольчими роздрібними мережами на ринку Украї�
ни для розробки рекомендацій з підвищення ефективності
формування брендів та їх впливу на лояльність споживачів.
Поставлено завдання докладно розглянути інструменти
брендингу, що належать до сфери компетенції маркетинго�
вої політики збуту (розподілення) та комунікацій та сфор�
мулювати загальні висновки щодо всієї системи інструментів
брендингу на ринку, що досліджується.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З
ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ

НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Об'єднання в рамках аналізу таких двох груп маркетин�

гових інструментів, як політика збуту (розподілення) та пол�
ітика комунікацій, є достатньо логічним, оскільки обидва ці
інструменти за сутністю є інструментами просування то�
варів чи послуг до споживача. При цьому політика збуту
(просування) пов'язана з фізичним просуванням і забезпе�
чує реальну доступність товару чи послуги для споживачів,
а політика комунікацій являє собою інформаційне просу�
вання — донесення до споживачів відомостей про товар чи
послугу. Розглянемо досвід застосування цих інструментів
продовольчими рітейлерами на ринку України більш док�
ладно.

Політика збуту (розподілення). Особливості політики
збуту (розподілення) роздрібних продавців продовольчих
товарів визначаються тим, що вони є останньою проміжною
ланкою в каналі розподілу продукції. Відмітимо деякі важ�
ливі тенденції останніх часів.

По�перше, активно зменшується загальна кількість по�
середників в каналах розподілу. Так, зростання питомої ваги
власних торгових марок означає зростання питомої ваги
прямих контактів з виробниками і відповідного зниження
витрат і цін. Чимало мереж заявляють про наявність в асор�
тименті власного імпорту. Це дає змогу створити враження
про "справедливість" цін, що їх пропонує продавець, і вик�
лючає необхідність сплачувати за те, що не має значення з
точки зору споживача, а саме: за спосіб, за допомогою яко�
го продукція потрапила на полиці магазину.

По�друге, стрімко розвивається така форма збуту про�
дукції, як продажі через Інтернет�магазини. Поки що важко
порівняти обсяги продажів on�line та off�line, проте компанії
прикладають чимало зусиль для розвитку сучасних форм про�
дажу. Так, в Інтернет�магазині для мешканців Києва мережі
"Фуршет" (www.eFURSHET.com) діють спеціальні знижки на
всі товари до 10%; партнерським сервісом мережі "METRO
Cash&Carry" zakaz.ua можуть скористатися навіть ті покупці,
які не мають клієнтської картки; свій Інтернет�магазин має
мережа "Еко маркет", а при мережі "Таврія В" з 1999 року пра�
цює служба доставки (www.universam.com.ua).

По�третє, все більш важливу роль відіграє оформлення
точок продажу як важливий засіб позиціонування мережі.
Але, оскільки зазначена активність близька до фірмового
стилю, докладніше про це йтиметься нижче.

Політика комунікацій. Аналіз інструментів, що викори�
стовуються в практиці брендингу продовольчих торгових
мереж, проведемо у розрізі окремих складових комплексу
маркетингових комунікацій.

Реклама. На поточному етапі спостерігається скорочен�
ня рекламної активності продуктових роздрібних торгових
мереж — з одного боку, оскільки вони вже досить добре
відомі покупцям, і пріоритети зміщуються убік безпосе�
редніх особистих контактів; з іншого боку, в період еконо�
мічної кризи значна вартість, скажімо, телевізійної рекла�
ми зумовлює неприйнятне зростання витрат, а отже, і цін
на продукцію. Найбільш поширеними формами реклами сьо�
годні є зовнішня реклама (рекламні щити у територіальній
близькості від місця розташування торгових точок; так, ме�
режа "Фуршет" повідомляє на щитах про акцію "Ріжемо

ціни", наводячи зображення товарів за зниженими цінами,
мережа "Ашан" демонструє маршрут проїзду до найближ�
чого гіпермаркету тощо), а також повнокольорові рекламні
газети або буклети з акційними цінами, що доставляються
до кожної поштової скриньки в "радіусі дії" супермаркету.
Зазначимо, що в обох випадках інформація носить харак�
тер не агресивного нав'язування купівель, а скоріше піклу�
вання про зручність для споживача, що цілком узгоджуєть�
ся з ідентичністю популярних рітейл�брендів.

Стимулювання збуту. Найважливішою сучасною тен�
денцією у цій сфері є справжній бум різноманітних програм
лояльності, що їх запроваджують роздрібні продуктові
рітейлери. Протягом 2014 та на початку 2015 року в
більшості мереж ("Fozzy", "Фуршет", "Еко маркет", "Таврія
В") триває обмін звичайних дисконтних карток, що надава�
ли право на певний відсоток знижки при купівлі товарів, на
бонусні картки з різноманітними, інколи досить хитромуд�
рими схемами нарахування бонусів і отримання численних
привілеїв. Цей процес зовсім не випадковий, він ідеально
вкладається у схему побудови довгострокових взаємовигі�
дних відносин з улюбленим брендом. Як зауважує А.
Трайндл: "Знижки подібні до випадкових зв'язків, а сильні
бренди — справжнє кохання. Стратегічні конкурентні пе�
реваги забезпечуються не за рахунок короткотермінового
задоволення, а завдяки вибудовуванню довгострокових
взаємовідносин з клієнтом" [2, с. 12].

Наведемо декілька прикладів вдалих програм лояль�
ності. Так, програма лояльності "Бумеранг" від "Великої
Кишені" стала переможцем у щорічному конкурсі торгових
марок "Фаворит успіху 2014" у номінації "Програма знижок
та бонусів у торговій мережі". Сутність програми — щотиж�
ня, купуючи від 1 до 8 заявлених мережею акційних товарів,
покупець отримує на картку бонуси в розмірі 50% від вар�
тості цих товарів; окремо нараховуються також бонуси за
інші покупки. В чеку магазину друкується рядок "Кишень�
ка", де показано, скільки бонусів є на картці; бонусами мож�
на розраховуватися за будь�які товари на вибір споживача.

У мережі "Фуршет" діє бонусна програма "FISHKA"
(картка + 3 брелока), яка дозволяє: накопичувати бали за
кожну купівлю та додаткові бали під час акцій; обмінювати
бали на винагороди; отримувати вигідні пропозиції та при�
вілеї. Картка діє також у партнерів "Фуршету" — в магази�
нах цифрової техніки "Алло", на автозаправках "ОККО", в
банку "Райффайзен Банк Аваль" тощо.

Мережа "Сільпо" має бонусну програму "Власний ра�
хунок" з додатковою послугою "Скарбничка", що дозволяє
накопичувати дрібну решту, прискорюючи таким чином роз�
рахунок на касі. Дуже подібною є програма лояльності ме�
режі "Фора" — Клуб постійних покупців "Фора" з можлив�
істю ведення копійкового рахунку. В мережі "Амстор" бо�
нусна програма носить назву "Смачна Карта", у мережі "Еко
маркет" — "Подяка щодня", у "Таврії В" — картка "Клевер�
Бонус".

Дещо відрізняються за своєю сутністю програми лояль�
ності гіпермаркетів. Так, програма "МЕТРО Бонус" перед�
бачає чотири рівні статусу покупця залежно від обсягу за�
купівель (накопичувальна, срібна, золота та платинова кар�
тки), які надають в основному право на відповідні знижки,
хоча деякі елементи бонусів також передбачені. У мережі
"Fozzy" триває обмін карток, але на нові звичайні дисконтні
картки.

Крім програм лояльності, практично у всіх мережах
функціонують розвинені системи спеціальних пропозицій
та акцій. Серед них найбільш розповсюджені — товари тиж�
ня за спеціальними цінами та купівля популярних товарів
(посуду, ковдр, подушок відомих фірм) за 50—60% вартості
в разі накопичення певної кількості фішок за попередні
купівлі. Проводяться акції від конкретних торгових марок
(подарунки за купівлю товару, розіграші автомобілів, план�
шетів, смартфонів, туристичних поїздок), обмін старих то�
варів (батарейок, іграшок) на знижку при купівлі нових
тощо.

Заслуговують на увагу й деякі оригінальні акції. Так,
мережа "Еко маркет" проводила акцію "Твоя тисяча в
кожній картці": при разовій купівлі товару на суму від 250
грн. покупець отримує картку, має стерти на ній захисне
покриття на 5 випадкових ігрових полях, і якщо на всіх цих
полях буде знайдено один і той самий символ, виграє приз
1000 грн. Мережа "Varus" проводила конкурс "Моя герої�
ня", для участі в якому покупець мав: вступити в групу
Varus Вконтакті або підписатися на сторінку Varus у
Facebook; натиснути під конкурсним банером "Розповісти
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друзям" або "Поділитися"; в коментарях під банером на�
писати маленьку історію про жінку, яка зіграла важливу
роль в житті учасника. В кожній соціальній мережі виби�
ралися по 2 переможця: один — випадково за допомогою
відповідних мережевих технічних ресурсів, другий — за
рішенням журі. Приз для переможців — набір засобів по
догляду за тілом.

Насамкінець, одна з акцій мережі "Сільпо", хоча і не
забезпечує клієнтам прямої матеріальної вигоди, проте
сприяє отриманню позитивних емоцій і укріпленню
зв'язку з брендом: в кожному чеку "Сільпо" друкуються
мудрі поради покупцям від творців стародавньої "Книги
змін".

Прямий маркетинг. Все більш популярними останнім
часом стають інструменти прямого маркетингу, що дозво�
ляють брендам підтримувати персональний зв'язок з кож�
ним споживачем. Так, на сайтах 9 з 12 мереж, що досліджу�
валися, подано номери "гарячої" телефонної лінії, на всіх
без виключення — контакти для зворотного зв'язку. В рам�
ках всіх програм лояльності з бонусними картками перед�
бачена активація карток, яку можна провести з сайту, а
отже, на сайтах створено "персональні кабінети", де можна
перевірити бонуси та отримати іншу індивідуальну інфор�
мацію. Відтак, мережі мають бази даних своїх найбільш ло�
яльних клієнтів і можуть індивідуально працювати з ними
за цими базами. "АТБ�маркет", "Fozzy", "Сільпо" та "Вели�
ка Кишеня" пропонують покупцям підписатися на сайті на
e�mail або SMS�розсилку, а у випадку "Сільпо" — навіть об�
рати серед трьох тем розсилки найбільш цікаві для адреса�
та. У "Великій Кишені" безпосередньо на сайті розміщена
віртуальна книга скарг та пропозицій.

Набирає потужності спілкування брендів зі своїми
клієнтами у соціальних мережах. Групи і сторінки у соці�
альних мережах мають такі продуктові роздрібні рітейле�
ри: Вконтакте — "Таврія В" (21518 користувачів), "Велика
Кишеня" (14269), "Амстор" (12316), "Varus" (6152), "Ашан"
(128), "Фуршет" (18); Facebook — "Велика Кишеня" (176),
"Сільпо", "Ашан", "Таврія В", "Varus" (кількість не зазна�
чена). "Таврія В" представлена також на YouTube та у
Instagram, "Амстор" — у Однокласниках, "Велика Кише�
ня" — на YouTube. Але практично недосяжним для конку�
рентів лідером за спілкуванням у соціальних мережах є
"АТБ�маркет": Вконтакте — 361237 користувачів, Одно�
класники — 80516, Facebook — 38645, Twitter — 7456 та
Youtube — 283.

Чи не найбільш інноваційні інструменти прямого мар�
кетингу — брендовані мобільні додатки для смартфонів та
планшетів — використовують мережі "АТБ�маркет" та "Ве�
лика Кишеня". Додаток мережі "АТБ" має унікальний фун�
кціонал "Список покупок". Він дозволяє скласти перелік
потрібних товарів до візиту в магазин, узнати про відповідні
акційні пропозиції і власні торгові марки. Є можливість роз�
глянути в деталях товар, що сподобався, скористатися ре�
цептами з підрахованою калорійністю страв, знайти на карті
найближчий магазин, а також поділитися цією інформацією
з членами родини й друзями. "Велика Кишеня" розробила
навіть два додатки. За допомогою одного можна перевіри�
ти бонуси за персональною карткою, узнати про акційні
товари тощо. Другий додаток з назвою "Я маю дещо тобі
сказати" є гумористичним і виконує функції вірусної рек�
лами. Кожен може розіграти близьку людину, надіславши
їй романтичний відеоряд, де наприкінці замість очікувано�
го зізнання в коханні звучить якась банальна, але неперед�
бачувана фраза. Відео можна надіслати один одному в соц�
іальних мережах або через електронну пошту. Учасники
автоматично беруть участь в акції — розіграші поїздки до
Кам'янець�Подільського на 2 особи. В подальшому призове
заохочення буде знято, але користувачі зможуть створю�
вати вірусні відео ще цілий рік, таким чином забезпечуючи
без реклами десятки тисяч візитів на мікро�сайт і глибокі
контакти з брендом.

Паблік рилейшнз. Роль зв'язків з громадськістю у фор�
муванні ідентичності бренду важко переоцінити. Саме за
допомогою цього інструменту компанія напряму заявляє
про те, яким прагне побудувати свій бренд, тоді як завдан�
ня інших інструментів — підтримати цю заяву і не дати спо�
живачу розчаруватися у наданих обіцянках; саме тоді спо�
живач відчуватиме себе задоволеним, а отже, і лояльним до
бренду.

Майже вся публічна інформація компаній сьогодні аку�
мулюється на їх офіційних Інтернет�сайтах. Тут можна
знайти формулювання місії компанії ("АТБ�маркет", "Ве�

лика Кишеня", "Ашан", "Еко маркет", "Таврія В"), принци�
пи та цінності, зміст корпоративної соціальної відповідаль�
ності (КСВ; "METRO Cash&Carry") або корпоративної іде�
ології ("Фуршет"). Наприклад, мережа "Велика Кишеня"
формулює свої принципи й цінності таким чином: "Відпові�
дати найвищим сподіванням покупців, партнерів, акціонерів
та суспільства; бути еталоном для клієнтів щодо якості та
швидкості обслуговування, широти асортименту, розмаїт�
тя свіжих продуктів, оптимальності цін; впроваджувати
інновації, щоб завжди відповідати запитам наших покупців;
дарувати позитивні емоції та допомагати людям; бути по�
мічниками, добрими порадниками та консультантами для
кожної сім'ї, бути флагманом на ринку роздрібної торгівлі
України".

До публікацій компанії, крім офіційних корпоративних
заяв, можна віднести також фірмові видання. Вони також є
важливим інструментом формування іміджу, а отже, і брен�
ду компанії; проте, для продуктових роздрібних рітейлерів
ці видання виконують більшою мірою рекламні функції.
Наприклад, "Фора" розповсюджує рекламні листівки "Свіжі
знижки", "METRO Cash&Carry" — каталоги "МЕТРО по�
шта", "Велика Кишеня" — газету "Картку Кишені маєш —
товарів півціни повертаєш", "Фуршет" — одноіменну рек�
ламну газету, "Амстор" — каталог з акційними пропозиція�
ми, "Еко�маркет" — цінову газету "Економка", "Таврія В"
— акційні буклети, "Varus" — газету "Varus".

Дуже важливу роль у формуванні ставлення до ком�
панії та її бренду відіграє інформація, яку споживач може
побачити в новинах і прес�релізах. Саме там знаходить своє
відображення реальне повсякденне життя компанії, її інте�
реси, проблеми, здобутки та перемоги; новини можна та�
кож сприймати як документальне відображення маркетин�
гу подій, що його застосовує компанія. Стрічки новин та
прес�релізів присутні на сайтах майже всіх компаній, крім
"Fozzy" та "Фори", але ступень насиченості інформації нео�
днаковий. Найчастіше у новинах повідомляється про
відкриття нових магазинів, отримання нагород, підведен�
ня підсумків деяких акцій; також нерідко компанії вітають
своїх клієнтів зі святами. Саме зі стрічок новин можна
дізнатися також про активну благодійну діяльність про�
довольчих рітейлерів, яка, крім безпосередньої соціальної
цінності, вносить вагомий внесок у формування відповід�
них брендів.

Згідно з відомомим правилом, вибір напряму благо�
дійності або спонсорства може як сприяти, так і зашко�
дити формуванню бажаного іміджу компанії в стра�
тегічній перспективі. Оскільки продовольчі рітейлери по�
зиціонують себе як "помічники, добрі порадники та кон�
сультанти для кожної сім'ї", логічно, що їх благодійна
діяльність і спонсорство мають бути спрямовані на захист
сімейних цінностей та піклування про здоровий спосіб
життя.

Дійсно, неважко переконатися, що найбільш поширеним
напрямом благодійності продовольчих роздрібних торгових
мереж є допомога дітям. Так, "АТБ�маркет" вже 10 років
здійснює масштабну соціальну програму підтримки дітей,
позбавлених нагляду батьків, намагаючись забезпечити
дітей�сиріт в різних куточках України необхідними продук�
тами харчування, засобами особистої гігієни, іграшками,
одягом, а також надає допомогу в заняттях спортом, на�
вчанні і лікуванні хворих дітей. При мережі "Сільпо" функ�
ціонує студія дитячого дозвілля "Майстерня СІТІ". Клієнти
та співробітники мережі "METRO Cash&Carry" в рамках
благодійного проекту "Подаруй посмішку" пожертвували
понад 13500 іграшок вихованцям 40 дитячих будинків у 24
містах України; проект здійснювався за підтримки ранко�
вого ТБ�шоу "Підйом", ведучі якого також взяли участь в
акції й розповіли про неї в ефірі.

"Велика Кишеня" провела акцію "Твори добро" — збір
продуктів харчування й побутової хімії для дітей з малоза�
безпечених, багатодітних сімей, а також для сімей пересе�
ленців із зони АТО. Крім того, у компанії щомісяця прово�
дяться безкоштовні екскурсії до пекарні для дітей: діти са�
мостійно роблять і прикрашають хлібобулочний виріб; поки
він печеться, проводиться екскурсія, а потім можна забра�
ти готову випічку. Також "Велика Кишеня" відкрила мага�
зин у дитячому місті професій.

Дуже розвиненою є благодійна діяльність мережі
"Ашан". Так, спільно з Армією Спасіння організовано ак�
цію "Різдвяний казанок" — придбання подарунків для дітей
з обмеженими можливостями в м. Донецьк, а також акцію
"Ялинка янголів" у м. Запоріжжі — новорічне свято для дітей
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з неблагополучних сімей та ВІЛ�позитивних. Акція "Доб�
ровозик" полягала у збиранні продуктів для малозабезпе�
чених сімей та дітей; всі продукти передаються в денний
центр "Стефанія", де щодня готують понад 1500 гарячих
обідів для тих, хто цього потребує. В період проходження
акції на території гіпермаркетів проводилися безкоштовні
майстер�класи для дітей "Майстерня благодійності", де,
поки батьки робили покупки, волонтери навчали дітей ро�
бити різні вироби та добрі справи. Другий рік поспіль стар�
тував також благодійний проект "Створюючи нове май�
бутнє" — збір коштів на програми раннього розвитку для
дітей з синдромом Дауна.

Мережа "Фуршет" регулярно проводить благодійні
акції, спрямовані на підтримку дитячих будинків, а також
сумісно з Благодійним фондом "Оберег життя" — збір доб�
ровільних пожертв на лікування дітей з діагнозом лейкоз
(рак крові) та іншими хворобами. Компанія "Амстор" вис�
тупає спонсором таких заходів, як інтелектуальна гра
"Брейн�ринг" серед дітей�сиріт та інвалідів м. Запоріжжя;
вокальний конкурс "УніверВойс" серед студентів; щорічний
конкурс краси "Гармонія краси" серед дівчаток з обмеже�
ними можливостями з інтернатів й дитячих будинків м. За�
поріжжя. Компанія "Varus" разом з благодійною організа�
цією "Народний Фонд соціальної допомоги передала 100 но�
ворічних подарунків до Київського клубу позашкільної ро�
боти "Берегиня", а також брала участь в акції "Подаруй ди�
тині надію", перераховуючи 3% вартості товарів ТМ "Гер�
кулес", "Макарена" та "Ушастий нянь" до фонду "Таблеточ�
ки" для лікування дітей з раком крові.

Не залишають поза увагою роздрібні продовольчі ме�
режі й іншу соціально незахищену аудиторію, а саме: пенс�
іонерів. У мережі "Ашан" регулярно проводиться День Пен�
сіонера, а у мережі "Таврія В" функціонують спеціальні
відділи "Куточок пенсіонера", де можна придбати базові
продукти харчування за низькими цінами.

Спонсорство як інструмент зв'язків з громадськістю
використовується продовольчими рітейлерами менш інтен�
сивно, ніж благодійність; проте також з орієнтацією на за�
хист сімейних цінностей та здорового способу життя. Так,
"Велика Кишеня" виступила офіційним спонсором Київсь�
кого міжнародного марафону, а "Фуршет" є організатором
національних й міжнародних волейбольних турнірів на ку�
бок "Фуршету" та підтримує дворовий футбол.

Невід'ємною складовою діяльності продовольчих роз�
дрібних мереж у сфері паблік рилейшенз виступає корпо�
ративна ідентифікація, або фірмовий стиль. Якщо аналізу�
вати лише ті складові корпоративної ідентифікації, які ад�
ресовані безпосередньо споживачам торговельних послуг,
зазначимо, що всі без виключення мережі мають логотипи
та визначені фірмові кольори, які використовуються у офор�
мленні приміщень, власного транспорту, уніформи персо�
налу, фірмових пакетів для покупок, офіційних сайтів тощо.
На нашу думку, ефективність використання фірмової сим�
воліки могла б стати вищою за умови роз'яснення її месед�
жу споживачам, хоча б на офіційних сайтах, як це робить,

наприклад, мережа "Амстор": "Кожний колір логотипу сим�
волізує одну з основних конкурентних переваг торгової ме�
режі "Амстор": червоний — лідерські якості та амбіції ком�
панії, жовтий — яскравий й неповторний смак, зелений —
незмінно високу якість, свіжість та натуральність про�
дуктів".

Підводячи підсумок, систематизуємо основні маркетин�
гові інструменти брендингу продовольчих роздрібних тор�
гових мереж на рисунку 1.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ

НАПРЯМІ
Продовжуючи розгляд маркетингових інструментів

брендингу, що їх застосовують провідні продовольчі
роздрібні торгові мережі на ринку України, в даній статті
детально розглянуто ті інструменти, що належать до сфери
компетенції політики збуту (розподілення) та комунікацій.
Показано, що у сфері збуту (розподілення) помітними су�
часними тенденціями є скорочення довжини каналів поста�
чання товарів для забезпечення доступних цін, а також роз�
виток сучасних форм торгівлі on�line. У сфері комунікацій
спостерігаються: зниження традиційної рекламної актив�
ності, що дозволяє скоротити витрати для споживачів; ма�
совий перехід від дисконтних карток до розгорнутих про�
грам лояльності як засобу побудови довгострокових відно�
син з брендом; розвиток індивідуальних інтерактивних кон�
тактів зі споживачами за допомогою соціальних мереж та
мобільних додатків; активізація паблік рілейшнз, серед
інструментів яких — фірмовий стиль, благодійність та спон�
сорство, події, фірмові видання та публічна інформація, що
проголошує принципи корпоративної соціальної відпові�
дальності компанії.

Перспективи подальших розвідок полягають у дослід�
женні, чи відповідає сприйняття споживачами фактичної
ідентичності роздрібних торгових мереж тим цільовим на�
становам, які закладалися при формуванні брендів, вияв�
ленні можливих розходжень та формуванні коригуючи за�
ходів.
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Рис. 1. Маркетингові інструменти брендингу продовольчих рітейлерів
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• широта асортименту відповідно до позиціонування; 
• власні виробничі підрозділи й торгові марки як 

демонстрація відповідальності; 
• потужні системи забезпечення якості товарів; 
• надання супутніх послуг відповідно до позиціонування 

• доступність та диференціація цін; 
• пільгові умови лояльним покупцям 

• короткі канали постачання для зменшення витрат; 
• розвиток сучасних форм торгівлі on-line 

• зниження рекламної активності для зменшення витрат; 
• перехід від дисконтних карток до програм лояльності; 
• індивідуальне інтерактивне спілкування, в т.ч. в 

соціальних мережах та через мобільні додатки; 
• PR: фірмовий стиль, благодійність та спонсорство, 

події, фірмові видання, публічна інформація (КСВ) 

Лояльність 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стратегічними завданнями України є підвищення

конкурентоспроможності національної економіки,
інтеграція в європейський економічний простір і розбу�
дова соціальної держави. Вирішити ці завдання немож�
ливо без трансформації інституту праці, зростання його
інноваційної компоненти, зміни ціннісних орієнтирів і
посилення соціальної відповідальності основних сторін
соціально�трудових відносин (СТВ). Однією з головних
перешкод на цьому шляху є неефективна політика ви�
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ОРГАНІЗАЦІЙНО\ЕКОНОМІЧНІ

ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕНСАЦІЙНОЇ
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ORGANIZATIONAL\ECONOMIC PRINCIPLES OF COMPENSATION POLICY FORMATION
IN MODERN PARADIGM OF SOCIAL AND LABOR RELATIONSHIPS

Спроектовано організаційно\економічний механізм формування компенсаційної політики в сучасній

парадигмі соціально\трудових відносин. Основними складовими механізму визначено цілі, рівні, суб'єкти,

інструменти, чинники, процедуру встановлення розміру, умов і порядку надання найманим працівни\

кам компенсацій. Сформульовано цілі компенсаційної політики на різних рівнях. Визначено суб'єкти та

участь кожного суб'єкта у формуванні компенсаційної політики. Обгрунтовано необхідність індивідуа\

лізації надання компенсацій найманим працівникам. Визначено напрями індивідуалізації та критерії за\

стосування індивідуалізованих умов надання компенсацій найманим працівникам. Визначено напрями

розвитку інституціонального середовища формування компенсаційної політики в Україні, які грунту\

ються на посиленні участі інститутів науки та соціального партнерства в розробленні нормативно\пра\

вового й науково\методичного забезпечення запровадження інноваційних підходів і моделей винагоро\

ди за працю.

Organizational\economic mechanism of compensation policy formation in modern paradigm of social and

labor relationships have been designed. It have been defined the main components of the mechanism: objectives,

levels, subjects, instruments, factors, procedure of the determining of the amount, conditions and order of

compensation providing to employees. The objectives of compensation policy at different levels have been

formulated. The subjects and participation of every subject in compensation policy formation have been defined.

The necessity of individualization of compensation providing to employees has been proved. The directions of

individualization and criteria of using of individualized conditions of compensation providing to employees

have been determined. The directions of the institutional environment of compensation policy formation in

Ukraine have been determined. The directions are based on increasing of participation of science and social

partnership institutions in the development of regulatory and methodological support of implementation of

innovational approaches and models of labor remuneration.

Ключові слова: компенсації, компенсаційний пакет, політика, компенсаційна політика, механізм форму�
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нагородження за працю, яка призводить до асиметрій у
розподілі створених благ, загострення суперечностей
між працею і капіталом, поглиблення соціальної не�
рівності, девальвації престижності праці й зниження
заінтересованості персоналу в її результатах.

Трансформаційні процеси у сфері праці та СТВ, брак
ефективних моделей винагороди за працю на вітчизня�
них підприємствах й недосконалість інституціонально�
го середовища вказують на необхідність реформування
політики оплати праці й побудови нової моделі СТВ у
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сфері винагороди за працю. Це, своєю чергою, обумов�
лює потребу в розробленні організаційно�економічних
засад формування компенсаційної політики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теорія та практика розподільних відносин як одна

з основних складових системи СТВ постійно перебува�
ють під пильною увагою науковців і практиків. Дослід�
женням інституту праці й СТВ, організації заробітної
плати займалися українські вчені: О. Амоша, Д. Богиня,
М. Ведерніков, І. Гнибіденко, О. Грішнова, В. Данюк,
Ю. Зайцев, Т. Кір'ян, А. Колот, Т. Костишина, Г. Кулі�
ков, В. Лагутін, Е. Лібанова, Л. Лісогор, Н. Лук'янчен�
ко, Г. Назарова, В. Новіков, О. Новікова, В. Онікієнко,
І. Петрова, М. Семикіна, Л. Шаульська та ін. До інозем�
них авторів, які досліджували теоретичні та прикладні
аспекти формування сукупної винагороди за працю та
компенсаційної політики, належать: М. Армстронг,
Д. Балкін, Д. Браун, Н. Волгін, Б. Генкін, Н. Горєлов,
С. Гросс, П. Зінгхайм, С. Каплан, Р. Колосова, Дж.
Мілкович, Е. Лоулер, С. Макотті, Дж. Ньюман, П. Плат�
тен, Дж. Пфеффер, С. Рогерс, Т. Стівенс, П. Томпсон,
Дж. Тропмен, Р. Хендерсон, М. Хемел, Р. Хенімен,
Д. Хофрічтер, Дж. Шустер, Т. Фланнері, Р. Яковлєв та
ін.

Вітчизняними та іноземними вченими зроблено
значний внесок у поглиблення теоретико�методологіч�
них і прикладних аспектів оплати праці. Однак концеп�
туальні засади формування компенсаційної політики та
обгрунтування нових підходів до винагороди за працю
відповідно до нового формату СТВ залишаються мало�
дослідженими.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є обгрунтування теоретико�методо�

логічних засад організаційно�економічного механізму
формування компенсаційної політики в сучасній пара�
дигмі СТВ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Перш ніж спроектувати організаційно�економічний
механізм формування компенсаційної політики, доціль�
но визначити концептуальні положення, що розкрива�
ють зміст механізму формування компенсаційної по�
літики. Незважаючи на те, що слово "механізм" пере�
важно використовується як технічний термін, він також
одержав поширення в економічній науці та управлін�
ській діяльності і трактується як система функціонуван�
ня будь�чого, сукупність проміжних станів або процесів
будь�яких явищ.

Тлумачні словники, крім внутрішньої будови (сис�
теми ланок) машини, пристрою, апарату, що приводить
їх в дію, дають такі визначення поняття "механізм": си�
стема, упорядкування, що установлює порядок певно�
го виду діяльності; послідовність станів, процесів, що
визначають певну дію, явище [1]. Окремі науковці за�
значають, що під механізмом у найбільш загальному ви�
гляді мається на увазі певна складна цілісність, призна�
чена для перетворення феномену одного виду в інший
[3].

Дослідивши етимологію терміну "механізм", може�
мо зробити висновок, що в економічній науці його мож�
на розглядати: по�перше, як систему (функціонування
будь�чого, сукупність проміжних станів або процесів
будь�яких явищ), упорядкування, складну цілісність; по�
друге, як безпосередньо процес, послідовність певних
дій.

Виходячи з позицій щодо трактування поняття "ком�
пенсаційна політика" (діяльність різних суб'єктів управ�
ління; сукупність певних правил, норм, положень,
інструкцій стосовно до діяльності різних суб'єктів управ�
ління; сукупність засобів, інструментів, методів і про�
цедур для розроблення та реалізації основних положень

щодо надання найманим працівникам компенсацій) та
беручи до уваги тлумачення терміна "механізм", дамо
визначення поняттю "механізм формування компенса�
ційної політики".

Оскільки досліджуємо механізм формування ком�
пенсаційної політики, то це економічне явище не мож�
на інтерпретувати як систему (наявну, сформовану
тощо). Механізм формування можна розглядати лише
як процес, послідовність певних дій, зокрема щодо ство�
рення (формування) відповідної системи як сукупності
взаємозв'язаних елементів, що впливають один на од�
ного та на загальний результат.

Отже, механізм формування компенсаційної політи�
ки є процесом вироблення (визначення) правил, норм
(зокрема законодавчих), положень, інструкцій, реко�
мендацій і процедур щодо регламентування діяльності
різних суб'єктів управління (на різних рівнях: національ�
ному, галузевому, територіальному, локальному, осо�
бистісному), [зокрема й використання ними (суб'єкта�
ми) інструментів, засобів, методів, норм] стосовно до
визначення набору компенсацій, їх розміру та порядку
надання найманим працівникам з метою досягнення пев�
них цілей і вирішення відповідних завдань.

Сформулюємо методологічні засади розробки ме�
ханізму формування компенсаційної політики в умовах
нового формату СТВ.

По�перше, в основі організаційно�економічного ме�
ханізму формування компенсаційної політики лежить
сучасне розуміння системи компенсацій та ціни робо�
чої сили [4, с. 29—56].

По�друге, організаційно�економічний механізм
формування компенсаційної політики охоплює процес
вироблення правил, норм, положень, інструкцій, реко�
мендацій і процедур щодо регламентування діяльності
різних суб'єктів управління стосовно до визначення
усієї сукупності компенсацій, їх розміру та порядку
надання працівникам незалежно від їхньої форми, обо�
в'язковості надання, міри диференціації за різними чин�
никами тощо.

По�третє, формування компенсаційної політики
здійснюється на національному, галузевому, терито�
ріальному, локальному, особистісному рівнях. При цьо�
му в умовах нового формату СТВ актуалізується потре�
ба в максимальному врахуванні індивідуально�особис�
тісних характеристик працівників (інтелектуальних
здібностей, виняткових компетенцій, унікальних знань
тощо) у процесі розроблення системи винагородження
персоналу, що сприяє посиленню індивідуалізації на�
дання компенсацій працівникам. Це потребує децентра�
лізації процесу формування компенсаційної політики,
посилення ролі процесу визначення сукупності компен�
сацій, розміру відповідних виплат і винагород та поряд�
ку надання працівникам на особистісному рівні за умов
додержання вироблених правил, норм, положень на
вищих рівнях.

По�четверте, формування політики щодо різних
складових системи компенсацій відрізняється, оскіль�
ки за призначенням, розміром, обов'язковістю, періо�
дичністю, мірою диференціації компенсації різняться.
Насамперед відмінності має механізм формування по�
літики щодо виплат, винагород і благ обов'язкового та
добровільного характеру.

По�п'яте, на процес формування компенсаційної
політики на різних рівнях можуть впливати різні чин�
ники. Серед останніх потрібно взяти до уваги такі: со�
ціокультурні чинники, менталітет; економічну й політич�
ну ситуацію в країні; податкову, інвестиційну, соціаль�
ну політику держави; специфіку галузі/регіону,
підприємства; кон'юнктуру ринку праці; компенсацій�
ну політику підприємств�конкурентів; фінансові мож�
ливості та стратегію розвитку, особливості корпоратив�
ної культури підприємства; індивідуально�особистісні
характеристики, потреби та інтереси працівників; харак�
тер праці та ін. Механізм формування компенсаційної
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політики суттєво залежить від форми власності (дер�
жавна, приватна), оскільки більшість питань щодо на�
дання компенсацій працівникам підприємств бюджет�
ного сектору економіки регламентовано законодавчи�
ми нормами.

Можна виокремити такі складові механізму форму�
вання компенсаційної політики: цілі; рівні; суб'єкти;
інструменти (засоби, методи, норми) формування ком�
пенсаційної політики (рис. 1).

Цілі компенсаційної політики дещо відрізняються
залежно від рівня, на якому вона розробляється та реа�
лізується. На національному, галузевому та терито�
ріальному рівнях компенсаційна політика має сприяти
поліпшенню матеріального добробуту та соціального
забезпечення зайнятих працівників загалом у країні, у
відповідному виді економічної діяльності/галузі, ре�
гіоні, а також визначати концептуальні засади для роз�
роблення справедливої, прозорої, ефективної компен�
саційної політики на підприємствах.

На локальному рівні цілями компенсаційної політи�
ки є забезпечення виплати працівникам справедливої,
гідної за розміром, конкурентної винагороди (відпові�
дно до складності функцій та обов'язків, цінності посад
і робіт, умов праці, рівня кваліфікації працівника, рівня
розвитку професійно значущих компетенцій, індивіду�
альних результатів і внеску в колективні тощо).

Разом з тим компенсаційна політика має сприяти
досягненню фінансових, економічних, виробничих і ко�
мерційних цілей підприємства: підвищенню конкурен�
тоспроможності товарів (послуг), зокрема завдяки
запровадженню інноваційних технологій; поліпшенню
фінансових результатів; формуванню позитивного
іміджу підприємства на товарному ринку та ринку праці
тощо.

На особистісному рівні компенсаційна політика має
сприяти залученню та закріпленню на підприємстві ква�
ліфікованих, компетентних працівників, формуванню
соціально відповідального ставлення до праці, посилен�
ню лояльності та мотивації тощо. Компенсаційна пол�
ітика має сприяти узгодженню інтересів основних
сторін СТВ — найманого працівника і роботодавця.

Суб'єктами формування компенсаційної політики є:
— державні інститути (органи державної влади);
— міжнародні інститути (організації);
— інститути соціального партнерства (суб'єкти та

сторони СТВ, зокрема профспілкові організації, орга�
нізації роботодавців);

— наукові інститути (науково�дослідні заклади та
установи, які досліджують ситуацію, що склалась у
сфері компенсаційної політики, і формулюють на цій
основі пропозиції щодо її удосконалення, розробляють
науково�методичні, рекомендаційні та інструкційні ма�
теріали щодо визначення розміру та порядку надання
працівникам різних виплат, винагород і благ);

— власники підприємств, уповноважені ними орга�
ни, керівники структурних підрозділів, працівники
підрозділів, яким делеговані повноваження щодо роз�
роблення компенсаційної політики (приміром, служби
персоналу, відділу організації праці та заробітної пла�
ти);

— консалтингові компанії чи незалежні консультан�
ти, яких залучають роботодавці та керівники підпри�
ємств для моніторингу та (або) розроблення компенса�
ційної політики або окремих складових компенсаційно�
го пакета, а також проведення ринкових оглядів ком�
пенсаційних пакетів.

Суб'єктами реалізації компенсаційної політики є:
державні інститути; інститути соціального партнерства;
власники підприємств, уповноважені ними органи, ке�
рівники структурних підрозділів; працівники під�
розділів, яким делеговані повноваження щодо реалізації
компенсаційної політики (служби персоналу, відділу
організації праці та заробітної плати, фінансового
відділу, бухгалтерії та ін.); аутсорсингові компанії, яким

роботодавці та керівники передають на аутсорсинг ок�
ремі функції (наприклад, нарахування та виплати заро�
бітної плати).

Механізм формування компенсаційної політики
містить такі процедури:

1) розроблення, ухвалення, ратифікацію норматив�
но�правових документів державними інститутами:
міжнародних нормативних актів, законів України, по�
ложень, правил, інструкцій, довідників, затверджених
постановами, указами й розпорядженнями Верховної
Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів
України, інших органів державного управління;

2) укладання колективних угод і договорів інститу�
тами соціального партнерства на різних рівнях, трудо�
вих договорів (контрактів) з найманими працівниками;

3) ухвалення (затвердження) внутрішніх норматив�
них актів на підприємствах (положення про надання
компенсаційного пакета, оплату праці, преміювання,
надання одноразових заохочень, формування соціаль�
ного пакета, штатного розпису тощо);

4) розроблення науковими інститутами (науково�
дослідними закладами, установами, ученими, зокрема
науковцями міжнародних організацій) науково�мето�
дичних, рекомендаційних, довідкових та інструкційних
матеріалів щодо визначення розміру та порядку надан�
ня працівникам різних виплат і благ;

5) розроблення консалтинговими компаніями чи
незалежними консультантами, яких залучають робото�
давці та керівники підприємств, рекомендацій щодо виз�
начення розміру та порядку надання працівникам різних
виплат, винагород і благ, що формують компенсаційний
пакет;

6) проведення консалтинговими компаніями ринко�
вих оглядів компенсаційних пакетів і підготовка відпо�
відних звітів та ін.

Визначення структури та сукупності компенсацій,
розміру та порядку виплати різних винагород і благ не
може здійснюватися без участі державних інститутів.
При цьому важливим є досягнення балансу між дією
ринкових важелів і мірою впливу держави на обсяг,
структуру компенсаційного пакета, розмір відповідних
виплат. Формування ставки заробітної плати під впли�
вом кон'юнктури ринку праці відіграє важливу роль у
визначенні розміру винагороди за працю. Разом з тим
досвід країн з розвинутою ринковою економікою
свідчить, що визначення набору компенсацій та їхнього
розміру не може бути стихійним процесом і потребує
участі різних суб'єктів, у тому числі державних інсти�
тутів. Крім того, модель попиту та пропонування спра�
цьовує лише за умов вільної конкуренції, якої в реаль�
ності існувати не може.

Міжнародні та державні інститути більшою мірою
впливають на формування основної заробітної плати
через визначення розміру мінімальної заробітної пла�
ти, окремих доплат і надбавок, гарантій і компенсацій
через установлення державних, зазвичай мінімальних,
норм і гарантій щодо відповідних виплат і винагород,
що дає змогу роботодавцям (одноосібно чи через сис�
тему соціального партнерства) установлювати вищі роз�
міри доплат і надбавок, гарантій і компенсацій чи до�
повнювати їх перелік новими.

Міра державного впливу на формування компенса�
ційної політики посилюється на підприємствах, в уста�
новах та організаціях, що фінансуються або дотуються
з бюджету. На таких підприємствах держава розробляє
тарифні умови оплати праці, установлює перелік і роз�
міри (причому часто не тільки мінімальні, а й макси�
мальні, на відміну від підприємств небюджетного сек�
тору економіки) доплат і надбавок, гарантій і компен�
сацій.

За умов постійних змін, що відбуваються в системі
СТВ, у характері та змісті праці, одним з найважливі�
ших і найефективніших інструментів механізму форму�
вання компенсаційної політики є система соціального
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партнерства, складовою якої є колективно�договірне
регулювання СТВ, зокрема питань щодо надання най�
маним працівникам компенсацій. Системою соціально�
го партнерства можуть бути вирішені практично всі пи�
тання щодо визначення сукупності компенсацій, розмі�
ру відповідних виплат і винагород та порядку надання,
що має бути відображено в колективних угодах і дого�
ворах.

Треба також зазначити, що чим більша міра впливу
держави на механізм формування компенсаційної полі�
тики на підприємстві, тим слабший вплив інститутів со�
ціального партнерства.

Варто зауважити, що за сучасних умов відбуваєть�
ся процес децентралізації переговорного процесу, пе�
ренесення акцентів щодо процесу визначення умов оп�
лати праці та надання компенсацій з галузевого рівня
на рівень окремого підприємства. Власники, керівники
підприємств можуть одноосібно розробляти компенса�
ційну політику (з урахуванням норм, інструментів, за�
собів, вироблених іншими суб'єктами — державними,
науковими інститутами, консалтинговими компаніями)
або через інститути соціального партнерства.

Що більший рівень розвитку інститутів соціального
партнерства, то менша ймовірність одноосібного фор�
мування компенсаційної політики власниками (робото�
давцями) та керівниками. Тобто основні положення
щодо визначення набору компенсацій, розміру відпові�
дних виплат і винагород та порядку надання працівни�
кам мають бути регламентовані колективними угодами
і договорами та нормативними актами підприємства.

У разі, якщо власники, керівники підприємств беруть
участь у формуванні компенсаційної політики через
інститути соціального партнерства, то всі питання щодо
визначення сукупності компенсацій, розміру відповід�
них виплат і винагород та порядку надання працівни�
кам, що викладені у внутрішніх нормативних актах, ма�
ють бути узгоджені з відповідними положеннями колек�
тивних угод і договорів.

Внутрішніми нормативними актами підприємства
мають бути регламентовані практично всі питання щодо
визначення сукупності компенсацій, розміру відповід�
них виплат і винагород та порядку надання працівни�
кам. Лише в такому разі можна говорити про прозорість
компенсаційної політики (за умов належного інформу�
вання працівників) та її справедливість (у разі додержан�
ня суб'єктами основних положень компенсаційної пол�
ітики під час її реалізації).

Питання щодо визначення сукупності компенсацій,
розміру відповідних виплат і винагород та порядку на�
дання конкретним працівникам мають бути відображені
в трудових договорах (контрактах). В умовах нового
формату СТВ актуалізується потреба в індивідуалізації
надання компенсацій найманим працівникам. При цьому
індивідуалізація може реалізовуватися у двох напрямах.

Перший напрям — це максимальне врахування вне�
ску працівника в результати діяльності підприємства
(який визначається цінністю посади/роботи й індивіду�
альними результатами праці) та його індивідуально�осо�
бистісних характеристик (рівня розвитку компетенцій,
кваліфікації, ставлення до праці та її результатів тощо)
у процесі формування різних складових системи ком�
пенсацій: основної заробітної плати, надбавок, доплат,
премій, одноразових винагород і навіть соціального па�
кета. Цей напрям індивідуалізації орієнтований на по�
силення внутрішньої справедливості системи винаго�
родження персоналу.

Другий напрям — це запровадження індивідуалізо�
ваних умов надання компенсацій працівникам. На
підприємстві можуть діяти як загальні умови щодо на�
дання компенсацій, так і індивідуалізовані. Загальні умо�
ви визначаються внутрішніми нормативними актами:
колективним договором, положенням щодо надання
компенсаційного пакета, оплату праці, преміювання,
формування соціального пакета тощо.

Наявність загальних умов не виключає права під час
укладання трудового договору (контракту) роботодав�
цю чи працівникові запропонувати іншій стороні інди�
відуалізовані умови надання компенсацій. Принциповим
питанням індивідуалізації є недопущення ухвалення
норм, що погіршують матеріальне становище працівни�
ка порівняно з чинним законодавством, генеральною та
галузевими (територіальними) угодами, колективним
договором, іншими нормативними актами підприємства.
У разі відхилення від загальноприйнятих на підприємстві
умов усі положення щодо визначення набору компен�
сацій, їх розміру та порядку надання певному праців�
никові мають бути встановлені в трудовому договорі
(контракті).

Сфера застосування індивідуалізованих умов надан�
ня компенсацій не може поширюватися на всіх праців�
ників. Належним чином розроблений на підприємстві
механізм узгодження розміру винагороди зі складністю
робіт і кваліфікацією працівників, цінністю посад і робіт,
результатами праці, рівнем розвитку професійно зна�
чущих компетенцій у працівників, наявними відхилен�
нями у змісті та умовах праці від нормальних забезпе�
чує справедливість, гнучкість системи компенсацій, об'єк�
тивну диференціацію винагород, виконання виплатами
та винагородами мотиваційної, соціальної, відтворю�
вальної, оптимізаційної функцій. У зв'язку з цим даль�
ша конкретизація умов надання компенсацій необхідна
лише у виняткових випадках для окремих працівників.

Доцільність індивідуалізації умов надання компен�
сацій може визначатися за такими критеріями: іннова�
ційний і творчий характер праці; дефіцит представників
окремих професійних груп на ринку праці; суттєвий
вплив результатів праці працівника на результати діяль�
ності підприємства; наявність у працівника виняткових
компетенцій, унікальних знань, інтелектуальних здібно�
стей, які забезпечують йому високий рівень конкурен�
тоспроможності на ринку праці, а підприємству —
значні конкурентні переваги на ринку товарів (послуг)
тощо.

Запровадження індивідуалізованих умов надання
компенсацій (другий напрям індивідуалізації) спрямо�
ване на підвищення конкурентності винагороди за пра�
цю.

Зауважимо, що трансформаційні процеси, які відбу�
ваються в системі СТВ, у характері та змісті праці, спри�
яють поширенню практики запровадження індивідуа�
лізованих умов винагородження персоналу на основі за�
стосування повноцінних, збалансованих за структурою
та розміром виплат і винагород компенсаційних пакетів
з урахуванням індивідуально�особистісних характери�
стик працівників, їх потреб та інтересів, а також ринко�
вої ціни робочої сили. Компенсаційна політика за та�
ких умов має бути, з одного боку, прозорою та спра�
ведливою, а з другого — гнучкою та конкурентною.

Важливу роль у формуванні ефективної компен�
саційної політики за сучасних умов відіграє розвиток
науки та консалтингових послуг. Науковці та фахівці
наукових інститутів і консалтингових компаній, незалеж�
ні консультанти мають розробляти науково�методичні,
рекомендаційні, довідкові та інструкційні матеріали
щодо проектування різних складових компенсаційного
пакета. Зазначені матеріали можуть стосуватися прак�
тично всіх складових системи компенсацій.

Щодо участі наукових інститутів і консалтингових
компаній у формуванні компенсаційної політики, то тут
слід зробити деякі зауваження. Наукові інститути та
консалтингові компанії безпосередньо не визначають
правила, норми, положення, інструкції, рекомендації і
процедури, що регламентують діяльність тих чи тих
суб'єктів. Практично їх вплив на формування компен�
саційної політики опосередкований, оскільки інші су�
б'єкти (державні інститути, інститути соціального парт�
нерства, власники, керівники, інші посадові особи
підприємств) використовують науково�методичні, реко�
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мендаційні, довідкові й інструкційні матеріали (розроб�
лені науковими інститутами та консалтинговими ком�
паніями) у процесі вироблення правил, норм, положень,
інструкцій щодо регламентування діяльності різних
суб'єктів управління.

Особливо слід підкреслити, що безпосереднє чи опо�
середковане (через використання відповідних науково�
методичних матеріалів) залучення наукових інститутів
і консалтингових компаній до процесу розроблення
нормативно�правових документів, колективних угод і
договорів, внутрішніх нормативних актів на підприєм�
ствах суттєво може сприяти підвищенню ефективності
компенсаційної політики на різних рівнях.

Залучення наукових інститутів і консалтингових
компаній до формування компенсаційної політики стає
особливо актуальним на сучасному етапі розвитку інсти�
туту праці та СТВ. Інтелектуалізація, інформатизація,
підвищення інноваційної компоненти праці, висока
мобільність, адаптованість та особиста незалежність
кваліфікованих і компетентних працівників, розвиток
гнучких і нестандартних форм зайнятості тощо вимага�
ють запровадження науково обгрунтованих підходів до
системи винагородження персоналу, інноваційних мо�
делей і підходів до проектування різних компенсацій,
нових нестандартних інструментів для посилення лояль�
ності працівників до підприємства (і навіть держави),
підвищення мотивації, формування соціально відпові�
дального ставлення персоналу до праці та її результатів
з урахуванням різноманітних чинників, насамперед по�
треб підприємства та індивідуальних потреб та інтересів
самих працівників.

Досліджуючи питання формування компенсаційної
політики, варто визначити вплив кон'юнктури ринку
праці (ринкової компоненти) на ці процеси. У переліку
виокремлених нами суб'єктів формування компенса�
ційної політики ринкової компоненти немає. Разом з
тим за сучасних умов на вартість і ціну робочої сили
впливає ринкова компонента.

Як економічна категорія, ринок є сукупністю відно�
син, що виникають у сфері обігу у зв'язку з продажем�
купівлею товарів [2, с. 152]. Виходячи з визначення по�
няття "ринок", варто зазначити, що "сукупність відно�
син" не може бути суб'єктом формування політики. Не
може бути суб'єктом й кон'юнктура ринку праці як
співвідношення попиту та пропонування праці (робочої
сили) на певний період, яке визначає ставки заробітної
плати на конкретні види праці (роботи, професії, поса�
ди) і рівень зайнятості населення.

Інформацію щодо ситуації, що склалася на ринку
праці, містять ринкові огляди компенсаційних пакетів,
що їх використовують суб'єкти (власники, керівники
підприємств та інші посадові особи, яким делеговано
повноваження щодо визначення сукупності компенсації
та розміру певних виплат і винагород) під час форму�
вання компенсаційної політики.

Співвідношення попиту та пропонування робочої
сили на ринку праці формує ринкову ставку заробітної
плати, що є діапазоном з нижнім і верхнім значеннями.
У разі якщо на ринку праці існує дефіцит певних кате�
горій і професійних груп працівників, то така ситуація
може спричинити підвищення ставок заробітної плати,
які пропонують роботодавці представникам цих кате�
горій і професійних груп. І навпаки, у разі якщо на рин�
ку праці існує надлишок певних категорій і професій�
них груп працівників, то така ситуація може призвести
до зниження ставок заробітної плати.

Водночас слід пам'ятати, що ставки заробітної пла�
ти в будь�якому разі не можуть бути меншими, ніж дер�
жавні та галузеві (регіональні) гарантії оплати праці. У
зв'язку з цим кон'юнктура ринку праці може переваж�
но позитивно впливати на компенсації, що їх одержу�
ють працівники, особливо це стосується працівників, які
володіють винятковими компетенціями, рідкісними
знаннями. На таких працівників поширюються індиві�

дуалізовані умови надання компенсацій. Кон'юнктура
ринку праці, швидше за все, впливає не на загальний
рівень компенсацій, а на їх диференціацію за професій�
ними та кваліфікаційними групами, за іншими характе�
ристиками, що пов'язані з конкурентними перевагами
працівників.

Отже, кон'юнктура ринку праці є чинником, що впли�
ває на ціну робочої сили, а тому на механізм формування
компенсаційної політики. Разом з тим кон'юнктура рин�
ку праці — не єдиний і не завжди основний чинник, який
впливає на формування компенсаційної політики. Пред�
ставники однакових категорій і професійних груп можуть
одержувати різні за набором виплат, винагород і благ та
за їх розміром компенсаційні пакети, що залежить від
рівня розвитку професійно значущих компетенцій у пра�
цівників, їхнього досвіду, мотивації, і, як наслідок, — ре�
зультативності праці, цінності посад для конкретного
підприємства. Не останню роль відіграють фінансові
можливості підприємства, його стратегія та політика у
сфері управління персоналом тощо.

ВИСНОВКИ
Необхідність реформування політики оплати праці

та побудови нової моделі СТВ у сфері винагороди за
працю обумовлюють потребу в розробленні організа�
ційно�економічних засад формування компенсаційної
політики. Дослідження трансформаційних процесів, які
відбуваються у сфері праці та СТВ, дало змогу дійти
висновку, що за сучасних умов актуалізується потреба
в максимальному врахуванні індивідуально�особистіс�
них характеристик працівників, що сприяє посиленню
індивідуалізації надання компенсацій і потребує децен�
тралізації процесу формування компенсаційної політи�
ки. Пріоритетним напрямом розвитку інституціональ�
них засад формування компенсаційної політики є по�
силення участі інститутів науки та соціального партнер�
ства в розробленні нормативно�правового й науково�
методичного забезпечення запровадження інноваційних
підходів і моделей винагороди за працю.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблематика регіонального розвитку в Україні

сьогодні дедалі частіше пов'язується з активізацією
транскордонного співробітництва. Переважна частина
українських областей межує з прикордонними регіона�
ми інших держав, що робить транскордонну співпрацю
дієвим важелем регіонального розвитку нашої держа�
ви в умовах глобалізації. Принципи формування та роз�
витку транскордонних регіонів, до складу яких входять
прикордонні території України, диверсифікуються в
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залежності від особливостей просторового розташуван�
ня цих транскордонних регіонів. Зокрема виділяються
транскордонні регіони за участю регіонів нових держав
— членів ЄС, за участю регіонів держав СНД і морсь�
кий транскордонний регіон. Для кожного з них домі�
нантними є власні принципи формування та розвитку.
Але найбільш важливими з теоретичної і практичної
точки зору є визначення та зміст саме принципів ста�
новлення транскордонних регіонів на кордоні України
з ЄС.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання становлення та розвитку транскордонно�
го співробітництва вже протягом тривалого часу є пред�
метом уваги науковців. Теоретичним і практичним пи�
танням транскордонного співробітництва, присвячені
праці таких провідних дослідників, як П. Біленький,
І. Будкін, І. Вахович, М. Долішній, С. Кіш, М. Мальська,
Н. Мікула, Ю. Макогон, В. Пила, І. Чучка, І. Тимечко,
І. Школа, М. Янків та ін.

Водночас мало дослідженими є встановлення прин�
ципів формування та розвитку транскордонних регіонів,
до складу яких входять прикордонні території України
та Європейського Єоюзу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення засадничих принципів

функціонування та розвитку транскордонних регіонів
сформованих за участю прикордонних територій Украї�
ни та держав�членів ЄС та розгляд напрямів їх форму�
вання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відмінність між різними видами транскордонних

регіонів, що знаходяться на зовнішніх кордонах нашої
держави, виявляється у принципах формування відпо�
відних транскордонних регіонів. Адже "транскордонні
регіони — це території, на яких проживають спільноти
людей, тісно пов'язаних різнобічними стосунками, але
розділених кордонами... Вони стикаються з ідентични�
ми соціально�економічними, соціально�культурними,
політичними і законодавчими проблемами" [1]. Це зу�
мовлює відмінності у принципах формування та функ�
ціонування транскордонних регіонів на кордонах з різни�
ми державами, оскільки ці принципи змінюються відпо�
відно до наявних проблем та ментально�психологічних
характеристик населення кожної з прикордонних тери�
торій.

І хоча засадничі принципи регіонального розвитку
для різних видів транскордонних регіонів залишаються
незмінними, все ж диференціація, пов'язана з локаліза�
цією відповідних регіонів, має своє місце. У науковій
літературі виділяється три основні види транскордон�
них регіонів, до яких входять прикордонні території
України:

1. За участю регіонів нових держав — членів ЄС.
2. За участю регіонів держав СНД.
3. Морський транскордонний регіон.
Для транскордонних регіонів, створених на кордоні

України з державами ЄС, засадничими при їхньому ста�
новленні та функціонуванні є принципи еволюційності,
субсидіарності, дифузності, компліментарності, конвер�
гентності та історичності.

Принцип еволюційності означає, що транскор�
донні регіони, які охоплюють сусідні території Ук�
раїни та держав ЄС, повинні формуватися не "зго�
ри", на основі політичної волі чи суб'єктивних праг�
нень керівників відповідних держав та регіонів. Вони
повинні розвиватися на еволюційних засадах, шля�
хом поступового становлення в прикордонних регі�
онах нашої держави основних елементів інституцій�
ного середовища, які забезпечують високий рівень
ефективності регіональної політики країн�членів ЄС.
Це стосується як інституційно�правових засад фун�
кціонування регіональних господарських комплексів
і транскордонних ринків, так і адміністративно�уп�
равлінських, організаційних та суспільно�психоло�
гічних елементів інституційного середовища прикор�
доння.

Принцип субсидіарності забезпечує передачу на
вищий щабель управлінської ієрархії регіону лише тих
адміністративних функцій, які не можуть бути достат�
ньо ефективно виконаними на базовому щаблі. Відтак,
він є основним у формуванні дієвої моделі транскордон�

ної співпраці на рівні органів місцевого самоврядуван�
ня, які в державах ЄС відіграють ключову роль при ста�
новленні та функціонуванні транскордонних регіонів.
Без застосування принципу субсидіарності прикордонні
адміністративно�територіальні одиниці України не змо�
жуть розвивати всього спектру транскордонних взає�
мозв'язків зі своїми відповідниками із сусідніх країн ЄС,
оскільки стикатимуться з постійним дефіцитом фінан�
сових ресурсів та управлінських повноважень. А це, у
свою чергу, залишатиметься вагомим бар'єром на шля�
ху формування транскордонних регіонів між Україною
та країнами ЄС.

Принцип дифузності означає, що транскордонне
співробітництво повинне виконувати роль нівелювання
достатньо жорсткого впливу зовнішніх кордонів ЄС,
зокрема, в контексті створення своєрідних "дифузних
зон" на прикордонних територіях, які забезпечувати�
муть спрощення руху товарів і послуг в українсько�
польському, українсько�словацькому, українсько�угор�
ському та українсько�румунському транскордонних
регіонах. Використання цього принципу дасть змогу
налагодити механізми транскордонної співпраці в кон�
тексті гармонізації інституційного та соціально�еконо�
мічного середовищ прикордонних регіонів країн Украї�
ни та ЄС, які в майбутньому можна буде застосовувати
і на загальнодержавному щаблі європейської інтеграції
України.

Принцип компліментарності покликаний унемож�
ливити появу деструктивних ефектів у транскор�
донній співпраці України з державами ЄС, виклика�
них загостренням конкуренції та економічних супе�
речностей. Згідно з цим принципом в транскордонних
регіонах між Україною та ЄС повинне переважати
партнерство господарюючих суб'єктів, яке спирати�
меться на транскордонну спеціалізацію кожної зі
сторін відповідно до їх ресурсного забезпечення та
міжнародного поділу праці. У цьому разі функціону�
вання транскордонного регіону матиме надійні перс�
пективи стратегічного розвитку, оскільки всі його
учасники будуть інтегровані в цілісну систему соціаль�
но�економічних та суспільно�психологічних взаємо�
відносин.

Принцип компліментарності доповнюється прин�
ципом конвергентності, за яким співробітництво у
транскордонному регіоні повинно супроводжуватися
поступовим зближенням рівнів економічного розвит�
ку та соціальних стандартів життя населення по обид�
ва боки кордону, а також на рівні субрегіональних ут�
ворень у межах кожного транскордонного регіону. За�
стосування цього принципу в транскордонному співро�
бітництві України з державами ЄС покликане сприяти
підвищенню ефективності функціонування вітчизня�
них суб'єктів господарювання на регіональному рівні,
розвитку в прикордонних областях України виробни�
чої, комунальної та соціальної інфраструктури, адап�
тації на український грунт європейських стандартів
ведення бізнесу, а також залученню в економіку при�
кордонних регіонів нашої держави інновацій і новітніх
технологій з країн ЄС.

Принцип історичності виявляється у відродженні в
транскордонних регіонах тих історичних форм співпраці
та соціально�культурної взаємодії мешканців прикор�
доння України й сусідніх із нею держав ЄС, які існува�
ли упродовж тривалого історичного періоду і були
штучно перерваними після встановлення "залізної заві�
си" на зовнішніх кордонах СРСР. Цей принцип також
означає, що транскордонна співпраця між українськи�
ми регіонами та регіонами країн ЄС не має на меті інтег�
рувати в одне ціле різні за своєю цивілізаційною сутні�
стю соціально�економічні системи, навпаки, вона по�
кликана повернути в лоно європейської цивілізації ті те�
риторії, які були вирвані з європейського історичного
контексту під час проведення довготривалого соціалі�
стичного експерименту.
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Крім того, до принципів формування транскордон�
них регіонів за участю прикордонних територій Украї�
ни та держав ЄС слід також віднести низку принципів,
які лежать в основі регіональної політики ЄС, зокре�
ма: децентралізації (перерозподілу владних повнова�
жень та бюджетних ресурсів на користь регіонів з ме�
тою вирівнювання економічного розвитку та досягнен�
ня політичної стабільності), партнерства (співробіт�
ництва між суб'єктами управління різних адміністра�
тивно�територіальних органів), програмування (роз�
робки стратегій регіонального розвитку з урахуванням
пріоритетних довгострокових і короткотермінових
цілей), концентрації (зосередження зусиль регіональ�
ної політики на ключових напрямах розвитку відпові�
дних територій) та додатковості (додаткового фінан�
сування регіональних проектів, підтримуваних ЄС, з
місцевих бюджетів) [2].

Відповідно до вищеописаних принципів, пріоритет�
ними напрямами формування транскордонних регіонів
між Україною та ЄС є:

— активізація ролі місцевих громад по різні боки
кордону з метою вирішення транскордонних проблем
локального характеру, а також налагодження взаємо�
вигідного та ефективного співробітництва між органа�
ми місцевого самоврядування України і сусідніх з нею
держав�членів ЄС;

— нівелювання негативних ефектів запровадження
режиму зовнішнього кордону ЄС (введення віз, усклад�
нення процедури перетину кордону, наявність митних
тарифних і нетарифних обмежень тощо), які супровод�
жуються активізацією контрабанди, нелегальної трудо�
вої міграції та інших соціально�економічних проблем на
східному кордоні ЄС;

— збереження соціально�культурних і гуманітарних
зв'язків між мешканцями прикордонних територій, що
знаходяться по різні боки кордону (реалізація науко�
вих та освітніх програм, передача досвіду підготовки до
членства в ЄС, експорт ринкових і демократичних інсти�
тутів тощо);

— підвищення ефективності використання наявно�
го у транскордонному регіоні ресурсного та економіч�
ного потенціалу (реалізація спільних інвестиційних про�
ектів, співпраця у втіленні в життя транскордонних про�
грам континентального значення, наприклад Євро�2012
тощо);

— розвиток громадянського суспільства як основи
для становлення демократії і ринкової економіки, підви�
щення якості людського капіталу та адаптації країн, що
не є членами ЄС, до системи європейських цивілізацій�
них цінностей і культурної спадщини ЄС.

ВИСНОВКИ
Принципи формування та розвитку транскордон�

них регіонів, до складу яких входять прикордонні те�
риторії України, диверсифікуються в залежності від
особливостей просторового розташування цих
транскордонних регіонів. Зокрема, виділяються
транскордонні регіони за участю регіонів нових дер�
жав�членів ЄС, за участю регіонів держав СНД і
морський транскордонний регіон. Для кожного з них
домінантними є власні принципи формування та роз�
витку.

Для транскордонних регіонів за участю прикор�
донних територій держав ЄС, характерними при
становленні є принципи еволюційності, субсидіар�
ності, дифузності, компліментарності, конверген�
тності та історичності. Водночас для всіх транскор�
донних регіонів універсальними принципами ста�
новлення та розвитку можна вважати принципи де�
мократичності, децентралізації, інституціоналі�
зації, пропорційності, стратегічності та конкурен�
тоспроможності.

Ці принципи лежать в основі функціонування не
лише тих транскордонних регіонів, до складу яких вхо�

дять прикордонні території України, але й активно ви�
користовуються в регіональній політиці ЄС і при фор�
муванні транскордонних регіонів на його внутрішніх
кордонах.
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NATIONAL PROJECT AS A TOOL OF ECOLOGISATION OF POST\CRISIS ECONOMY OF UKRAINE

В статье рассматриваются теоретико\методологические и прикладные аспекты разработки нацио\

нального проекта, рассматриваемого в качестве важного инструмента всеобъемлющей экологизации эко\

номики в условиях посткризисного этапа социально\экономического развития Украины. Особое внима\

ние обращается на формирования институционального базиса устойчивой экологизаци экономического

уклада страны.

В контексте решения проблем экологизации Украины "национальный проект" рассматривается как

категория теории государственного управления, содержательная сущность которого сводится к следую\

щему: национальный проект как стратегическая программа; национальный проект как межотраслевая и

междисциплинарная составляющая крупной государственной (национальной) программы; нацио\

нальный проект как инвестиционный проект государственного значения, объединяющий усилия госу\

дарства, бизнеса; национальный проект как инструмент государственного управления.

Инструментарий национального проектирования, которое характеризуется высоким уровнем не\

определенности, требует нового теоретико\методологического осмысливания и дополнительных приклад\

ных исследований, прежде всего, в плане антикризисного управления.

The article discusses theoretical, methodological and applied aspects of development of a national project,

considered as an important tool of comprehensive ecologisation of economy in the post\crisis stage of socio\

economic development of Ukraine. Particular attention is paid to development of institutional basis of sustainable

ecologisation of economic bases of the country.

In the context of ecologisation of economy of Ukraine a "national project" is considered as a category of

public administration theory, substantive essence of which is as follows: national project as a strategic program;

national project as a cross\sectoral and interdisciplinary component of a big state (national) program; national

project as an investment project of national importance, uniting the efforts of government and business; national

project as an instrument of governance.

Instrumentation of national projecting, which is characterized by a high level of uncertainty, requires new

theoretical and methodological comprehension and more applied research, especially in terms of crisis

management.

Ключевые слова: национальное проектирование, устойчивая экологизация, инструментарий эффектив�
ной экологизации, ответственность государства.

Key words: national projecting, sustainable ecologisation, tools of efficient ecologisaiton, state responsibility.

предопределялось комплексом социально�экономи�
ческих, ресурсно�экологических, политических и
иных внутренних и внешних факторов, критическое
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накопление которых привело к резкому обострению
противоречий в конце 2013 — начале 2014 гг. [1].

В настоящее время перед украинским обществом
стоят неотложные задачи многомерной модерниза�
ции всех сфер его жизнедеятельности, определяемые
новой "Стратегией устойчивого развития Украины —
2020" [2], которая ставит цель достижения европей�
ских стандартов жизни и достойного места в мире.
В качестве инструментов реализации этой Стратегии
предлагается проведение 62�х реформ, из них при�
оритетными определены 8 реформ и 2 программы,
общественный договор между властью, бизнесом и
гражданским обществом.

Указанная Стратегия не в полной мере принима�
ет во внимание ресурсно�экологическую составля�
ющую устойчивого развития Украины, которая, с од�
ной стороны, является одним из необходимых усло�
вий успешного развития экономики и выживания Ук�
раины, а с другой — обязательным императивом ев�
ропейских стандартов жизни и своего рода "входным
билетом" Украины в Евросоюз.

В этом контексте считаем необходимым подчер�
кнуть, что в последнее десятилетие украинское на�
учное и аналитическое сообщество уделяло большое
внимание проблеме формирования системы устойчи�
вого развития страны, в основе которого рациона�
лизация ресурсопользования и экологизация эконо�
мики занимают ведущие позиции [3—5]. Однако эта
проблема остается до конца неразрешенной и тре�
бует нового методологического осмысливания.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исходя из вышеизложенного, в настоящей ста�

тье ставится задача исследовать вопрос стратегичес�
кого планирования экологизации экономики Укра�
ины. Экологизация экономики Украины определяет�
ся как проблема приоритетного государственного
значения, решение которой должно рассматривать�
ся в рамках реализации национальных проектов с
учетом отечественного и зарубежного опыта анти�
кризисного стратегического планирования.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО
МАТЕРИАЛА

Современный период развития мировой экономи�
ки, несмотря на высокий уровень прогресса, сопро�
вождается устойчивыми деструктивными процесса�
ми жесткого техногенеза, формированием планетар�
ных центров дестабилизации биосферы — изменение
биохимических циклов, планетарные и региональные
изменения климата и т.д. Фактически создаются
весьма серьезные устойчивые угрозы и опасности
для жизнедеятельности человечества.

Деструктивные ресурсно�экологические тенден�
ции в полной мере характерны и для Украины [6],
среди которых выделим следующие:

— в настоящее время Украина занимает одно из
первых мест в мире по уровню потребления энергии,
воды и других ресурсов на единицу ВВП;

— Украина находится на втором месте в мире
(после Бангладеш) по уровню разоренности земель;

— количество твердых бытовых отходов (ТБО) в
Украине увеличивается ежегодно на 10—12 млн т.
Прогнозируется, что к 2025 г. этот показатель мо�
жет составить около 17 млн т в год, что приведет к
необходимости увеличения выделенных под отходы
территорий в 3 раза;

— ухудшение здоровья населения Украины
вследствие неблагоприятной экологической ситуа�
ции. Количество злокачественных заболеваний на�
селения за период 2000—2011 гг. увеличилось от 40%
до 100% в некоторых районах страны.

Реформирование национальной экономики Укра�
ины с учетом ресурсно�экологической составляющей
как одного из факторов возрождения и укрепления
страны определялось еще заданиями Программы
экономических реформ на 2010—2014 гг. "Благопо�
лучное общество, конкурентоспособная экономика,
эффективное государство", Законом Украины "Об
основных мерах (стратегии) государственной эколо�
гической политики Украины на период до 2020 года"
[2] и др.

В качестве одного из главных направлений тако�
го стратегирования, по мнению Национального ин�
ститута стратегических исследований при Президен�
те Украины, следует использовать инструмент наци�
ональных проектов [7, 8].

Некоторые постановочные вопросы формирова�
ния национальных проектов применительно к усло�
виям и проблемам Украины в методологическом, ме�
тодическом и прикладном аспектах нами рассматри�
вались в работах [9; 10]. В контексте решения про�
блем экологизации Украины "национальный проект"
нами рассматривается как категория теории госу�
дарственного управления (рис. 1). Содержательную
сущность этой категории можно свести к следующе�
му:

а) национальный проект как стратегическая про�
грамма, в которой, с одной стороны, реализуются за�
дачи экологизации экономики и формирования но�
вой "зеленой" экономики Украины, а с другой —
обеспечивается высокий уровень политического и
общественного контроля за ходом реализации про�
екта;

б) национальный проект как межотраслевая и
междисциплинарная составляющая крупной госу�
дарственной (национальной) программы, ориентиро�
ванный на реализацию "общих", "общественно зна�
чимых" задач, в рамках которого объединяются уси�
лия центральной и региональной власти, концентри�
рующие научно�технический и организационно�уп�
равленческий потенциал;

Категория «Национальный проект» (НП) 

4. НП как 
инновационно-
инвестиционны
й проект 
государственно
го значения 

1. НП как 
инструмент 
государственного 
управления  

2. НП как 
стратегическая 
программа 
экономи-ческой, 
экологической 
модернизации 
Украины 

3. НП как 
межотраслевая и 
междисциплинар
ная 
составляющая 
государственной 
(национальной) 

Рис. 1. Национальный проект как категория теории государственного
управления
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в) национальный проект как инвестиционный
проект государственного значения, объединяющий
усилия государства, бизнеса и общественности для
реализации приоритетных задач экологизации эко�
номики, и который по определению является атт�
рактором, притягивающим иностранные инвести�
ции;

г) национальных проект как инструмент государ�
ственного управления, который призван скоордини�
ровать групповые действия в государственных делах,
обеспечить эффективную реализацию действий всех
ветвей власти — законодательной, исполнительной,
судебной для реализации целей и задач проекта. Та�
кой проект играет важную роль в формировании го�
сударственной политики и является частью полити�
ческого процесса.

Анализ зарубежного и отечественного опыта ре�
ализации масштабных государственных и междуна�
родных проектов, изложенный в работах [3; 4; 11],
дает возможность сформулировать наиболее значи�
мую содержательную сущность категории "нацио�
нальное проектирование".

Национальное проектирование можно опреде�
лить:

— с одной стороны, как процесс создания про�
образа (прототипа) значимого с точки зрения наци�
ональных интересов объекта, явления или процесса
посредством построения моделей;

— с другой стороны, как способ решения госу�
дарственных (национальных) проблем в тех случаях,
когда процессы рыночного саморегулирования не
способны решать возникшие проблемы без вмеша�
тельства государства.

Считаем необходимым подчеркнуть, что наци�
ональное проектирование охватывает лишь особо
важные и четко обозначенные стратегические на�
правления, а не всю экономику. Сужение сферы
действий национального проектирования позволя�
ет обеспечить концентрацию сил для стратегичес�
кого прорыва. Это, в свою очередь, дает возмож�
ность распространить успех конкретно ориентиро�
ванного национального проекта на другие отрас�
ли экономики и сферы человеческой деятельнос�
ти.

Национальное проектирование также следует
рассматривать как одну из форм стратегического
планирования, как управленческую деятельность
высшего уровня, требующую от участников глубо�
ких научных знаний, междисциплинарного подхода,
искусства предвидения, стратегического мышления,
умения преодолевать силу инерции, способность
достигать поставленных целей.

В основу национального проектирования долж�
ны быть положены научная методология и эффек�
тивные технологии, направленные на обеспечение
высокого уровня научной обоснованности проект�
ных управленческих решений; достижение желаемых
результатов по всей системе проектного целепола�
гания; эффективного использования финансовых,
материальных и человеческих ресурсов.

Рассмотрим некоторые аспекты практической
реализации инструментария национального проек�
тирования в Украине.

Попытки реализации политики национального
проектирования в Украине впервые были предпри�
няты в 2010 г. по инициативе Президента Украины.
Была поставлена цель обеспечить эффективное ис�
пользование инвестиционных ресурсов государства,
привлечь инвесторов к реализации приоритетных для
государства проектов, что обеспечило бы обновле�
ние экономики и переход ее к устойчивому развитию
[8].

Кабинету Министров Украины было поручено
проработать вопросы содействия государства в реа�

лизации следующих пяти приоритетных нацио�
нальных проектов, поддержанных Комитетом по
экономическим реформам:

1) "Новая энергия" — использование альтерна�
тивных источников энергии или диверсификация до�
ставки энергоносителей в Украину;

2) "Новое качество жизни" — решение проблемы
обеспечения населения доступным жильем, создание
условий для получения гражданами качественного
образования, улучшения медицинского обслужива�
ния, обеспечение безопасной для жизни и здоровья
окружающей среды;

3) "Новая инфраструктура" — повышение эффек�
тивности использования транзитного потенциала
Украины;

4) "Олимпийская надежда�2022" — поддержка
олимпийского движения и развитие спорта в Украи�
не;

5) "Агроперспектива" — повышение эффективно�
сти сельскохозяйственного производства отече�
ственного агарного сектора, обеспечение продоволь�
ственной безопасности и независимости, улучшение
качества жизни в сельской местности.

Тектонический социально�политический разлом
в украинском обществе в конце 2013 г. — начале
2014 г., глубокий кризис, аннексия Крыма, необхо�
димость проведения антитеррористической опера�
ции (АТО), военные действия на Востоке Украины
— все эти события привели к значительному эко�
номическом ущербу для Украины и требуют быст�
рой и кардинальной модернизации военно�оборон�
ного комплекса. Это можно квалифицировать как
национальный проект "Национальная безопас�
ность" с наступательными и оборонными компонен�
тами.

Считаем необходимым особо подчеркнуть, что,
несмотря на крайне сложную экономическую ситу�
ацию и продолжающуюся "гибридную" войну против
Украины, нашему государству крайне необходимо
уже сейчас (не ожидая "лучших времен") приступить
к разработке национального проекта всеобъемлю�
щей экологизации посткризисного общества с услов�
ным названием "Экологизация". Этот проект призван
решить следующие задачи:

— реализация функций национальной идеи, рас�
сматриваемой нами, во�первых, как совокупности
важнейших и признанных обществом стратегических
целей государства; во�вторых, как инструмент объе�
динения Украины и создания действенной полити�
ческой нации;

— создание новой экологически ориентирован�
ной экономики с высокими экономико�экологичес�
кими и социальными показателями;

— повышение качества жизни и социальных стан�
дартов;

— долговременное сохранение высоких воспро�
изводственных функций природной среды с учетом
потребностей будущих поколений.

Определенные предпосылки постановки такой
задачи нами ранее рассматривались в работах [16—
19].

Следует также подчеркнуть, что в настоящее
время в Украине существуют вполне определенный
институциональный базис разработки и реализации
национальных проектов. В частности, с целью эф�
фективной реализации указанных выше нацио�
нальных проектов на государственном уровне были
предприняты следующие организационные реше�
ния:

а) Кабинетом Министров Украины были разрабо�
таны и приняты соответствующие документы, в том
числе "Положение о проектах приоритетных направ�
лений социально�экономического и культурного
развития (национальные проекты)" [9];
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б) в соответствии с указом Президента Украины
было создано государственное агентство по инвести�
циям и управлению национальными проектами — Го�
синвестпроект [10];

в) утверждение Кабинетом Министров Украины
перечня из 11 национальных проектов в рамках ра�
нее выделенных приоритетных направлений, в кото�
рые включается новое приоритетное направление на�
ционального проектирования — "Агроперспектива"
[11];

г) утверждено Кабинетом Министров Украины
"Положение о государственном реестре нацио�
нальных проектов" с целью обеспечения единого го�
сударственного учета национальных проектов и их
составляющих.

К этому следует добавить, что в ускорении эко�
логизации экономики и общества в целом могут сыг�
рать весьма большую роль такие новые институцио�
нальные структуры и решения, как:

— созданная государственная антикоррупцион�
ная структура, функции которой затрагивают воп�
росы преодоления коррупции в сферах недрополь�
зования, землепользования, лесопользования, эко�
логического контроля и др.;

— определение в рамках "Минск�2" организаци�
онно�политических мер по прекращению войны на
Востоке Украины, которая наносит огромный ущерб
экономике и экологии территориям и регионам Ук�
раины, находящимся в зоне влияния военных дей�
ствий.

Таким образом, в настоящее время перечень
официально обсуждаемых проектов приоритетных
направлений социально�экономического и культур�
ного развития, определяемые как "национальные
проекты", включает в себя: 5 приоритетов, в рам�
ках которых выбрано 16 национальных проектов; в
рамках 7 национальных проектов выделены 21 со�
ставляющие (проекты). К этому перечню следует
добавить приоритетные национальные проекты
"Экологизация" и "Национальная безопасность"
("Оборона").

В разное время поступали предложения о вклю�
чении в перечень национальных проектов и других
новых проектов, в частности НП "Дунайский кори�
дор", реализация которого направлена на развитие
транспортного сообщения и судоходства в Дунайс�
ком регионе.

Современные тенденции усиления экологической
ориентации в общественном развитии и кризисные
события последнего времени в Украине, предопре�
деляют острую необходимость разработки самосто�
ятельного национального проекта "Экологизация"
("Новая "зеленая" экономика").

ВЫВОДЫ
1. В настоящее время большинство рассматрива�

емых сценариев экологизации Украины и реформи�
рования ее экономики с ориентацией на создание ус�
тойчивой и эффективной "зеленой" экономики бази�
руется на гипотезе эволюционного характера ресур�
сных трансформаций. Подобный подход предпола�
гает постепенную экологическую трансформацию
экономики Украины. Однако настоятельные потреб�
ности преодоления длительного и устойчивого сис�
темного кризиса в Украине, в полной мере затронув�
шего не только экономику и экологию, но и духов�
ную сферу в стране, требует качественно новых, про�
рывных изменений в этих сферах.

2. В качестве методологии и технологии преодо�
ления глубокого экономико�экологического кризи�
са рассматривается инструментарий национального
проектирования, который потребует высокой степе�
ни ответственности государства, в том числе четкой
и жесткой правительственной регламентации (что

следует рассматривать в качестве необходимого им�
ператива в условиях жесткого кризиса).

3. К числу приоритетных национальных проектов
Украины, предложенных Национальным институтом
стратегических исследований при Президенте Укра�
ины в 2013 г. ("Новая энергия", "Новое качество жиз�
ни", "Новая инфраструктура", "Олимпийская надеж�
да�2022" и "Агроперспектива"), следует добавить на�
циональные проекты "Экологизация экономики",
"Национальная безопасность" и др.

4. Инструментарий национального проектирова�
ния, связанный с решением исключительно сложных
проблем, имеющих отношение к глубоким соци�
альным и экономическим конфликтам и кризисам и
обладающих высоким уровнем неопределенности,
требует нового теоретико�методологического ос�
мысливания и дополнительных прикладных исследо�
ваний, прежде всего, в плане антикризисного управ�
ления.
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ВВЕДЕНИЕ
Среди множества экспертных процедур, привлекаемых

для решения самых разных задач, одной из наиболее рас�
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EVALUATION OF THE LEVEL COMPETENCE OF THE EXPERTS BY RESULTS OF MULTI\OBJECT
EXPERTISE

Предложена технология оценивания уровня компетентности эксперта непосредственно из совокупности экс\

пертных оценок, полученных в ходе проведения групповой многообъектной экспертизы. Многообъектная экспер\

тиза представляет собой индивидуально проводимое экспертом оценивание каждого из множества (ряда) пред\

ставленных к экспертированию объектов с последующим объединением индивидуальных наборов оценок в общем

протоколе экспертизы. Индивидуальные оценки представляются в метрической либо ранговой шкале. Упорядо\

ченные по объектам экспертизы совокупности оценок, полученных от каждого эксперта, представляют собой век\

тор в многомерном пространстве оценок, размерность которого задается числом объектов экспертизы. Координа\

тами этого вектора являются количественные значения индивидуальных оценок, выставленных одним экспертом

каждому из экспертируемых объектов. Каждый вектор определяет точку в пространстве многообъектной экспер\

тизы, являющуюся образом соответствующего эксперта.

Все образы объединяются в кластер образов экспертов. По итогам кластеризации определяются координаты

центра кластера, а затем для образа каждого из экспертов рассчитывается его удаленность (расстояние) от центра.

Введено шкальное преобразование, позволяющее связать величину этого расстояния с уровнем компетентности

эксперта. Предложена регрессионная модель, связывающая количественную оценку компетентности эксперта с

моментными характеристиками распределения совокупности значений индивидуальных экспертных оценок, выс\

тавленных одним экспертом. Использование этой модели существенно упрощает вычисление уровней компетент\

ности экспертов.

The assessment technology of expert competence level directly from the set of expert assessments obtained during the

course of group multi\object expertise. Multi\object expertise is conducted by an expert individual evaluation of each from

the objects set (number) submitted to the examination. Individual sets of expert assessments are combined in the general

protocol. Individual estimates are submitted in a metric or rank scale. Sorted by the objects of expertise estimates aggregate

received from the each expert is a vector in a multidimensional estimates space. Dimension of this space is given by the

number of examination objects. Coordinates of this vector are the quantitative values of individual estimates given by one

expert to the each expertized objects. Each vector defines a point in the space of multi\object expertise. And this point is

image of the corresponding expert.

All the images are combined into expert images cluster. According to the results of clustering it is determined the

coordinates of the cluster center, and then it is calculated its distance from the center for the image of each experts. It is

determined a scale transformation that allows relating the value of this distance with the level of the expert competence. It

is proposed a regression model that relates a quantitative estimate of the expert competence with the statistical moments

characteristics of the values set distribution of individual expert estimates, given by one expert. Using this model greatly

simplifies the calculation of the experts competence level.

Ключевые слова: экспертные оценки, компетентность эксперта, кластерный анализ, модель компетент�
ности.

Key words: expert estimations, competence of expert, cluster analysis, model of competence.

пространенных является коллективная (групповая) экспер�
тиза, позволяющая обеспечить достаточно высокую степень
точности и объективности конечных результатов [1, с. 33—
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40; 2, c. 18—22; 3, c. 127—138; 4, c. 148—157; 5, c. 280—288].
При этом особо важный и ответственный этап групповой
экспертизы [1, с. 33—40; 4, c. 148—157; 7, c. 46—50] — обра�
ботка совокупности частных (индивидуальных) экспертных
оценок, представляющих сведения, полученных от каждо�
го эксперта в отдельности. Успешность осуществления этой
обработки в свою очередь зависит от наличия информации
об уровнях компетентности экспертов, привлеченных к уча�
стию в экспертизе. Обычно для оценивания компетентнос�
ти экспертов выполняется ряд специальных дополнитель�
ных мероприятий организационно�аналитического харак�
тера [1, c. 34—51; 3, c. 122—138; 4, c. 161—174], результаты
которых имеют достаточно субъективный характер. Поэто�
му актуальна и перспективна задача определения компетен�
тности эксперта непосредственно из результатов выполнен�
ных им экспертиз. Ниже решение этой задачи получено при
наличии специфических ограничений на характер проводи�
мой групповой экспертизы, а затем сделана попытка рас�
пространить это решение на более широкий круг экспер�
тиз.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассмотрим возможность определения компетентнос�

тей экспертов непосредственно из результатов, полученных
при проведении так называемой многообъектной эксперти�
зы (МОЭ) [11]. В МОЭ участвует группа из N экспертов,
каждым из которых осуществляется индивидуальная экс�
пертиза М объектов, составляющих экспертируемую сово�
купность. Результаты экспертизы имеют количественную
форму представления. Полученные каждым экспертом в
ходе индивидуальных экспертиз подмножества из М экс�
пертных оценок сводятся в общую матрицу данных, подле�
жащих последующей совместной обработке:
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Результаты индивидуальной экспертизы, осуществлен�
ной j�ым экспертом, представляют собой случайный вектор
  T

Mjjjj zzzZ ],...,,[ 21= , каждый элемент которого содержит
информативную составляющую   0ix , общую для всех экс�

пертных оценок   ijz  и погрешность   ije , характеристики ко�
торой индивидуальны у каждого конкретного эксперта и не�
посредственно зависят от уровня его компетентности:

ijiij exz += 0 , Mi ,1= , Nj ,1= (2).
Следовательно, в свою очередь, компетентность экспер�

та должна зависеть от величины (уровня) ошибок, допуска�
емых им в ходе экспертизы, т.е. в этом контексте компетен�
тность j�ого эксперта — некоторый показатель jc , интег�
рально учитывающий характер ошибок этого эксперта, на�
пример, их смещенность и степень рассеяния.

Результаты групповой экспертизы i�ого экспертируе�
мого объекта, представленные i�ой строкой матрицы Z , со�
держат общую информативную составляющую 0ix , выделе�
ние которой cоставляет основную задачу ретроспективной
обработки экспертных оценок. Хотя обсуждение методов
и способов решения этой задачи не является целью данной
статьи, очевидно, что успешность обработки результатов
групповой экспертизы напрямую зависит от использования
сведений о компетентностях экспертов. В частности, в од�
ной из наиболее распространенных оценок информативной
составляющей — в средневзвешенной оценке

 
∑
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=
N

j
ijji zwx

1

~
(3),

значения весовых коэффициентов   определяются ис�

ходя из данных о компетентности jc , Nj ,1=  экспертов:
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1

/ (4).

Особенностью МОЭ являются достаточно большие
объемы М подлежащих экспертизе объектов, в качестве

которых могут выступать образцы определенных типов про�
дукции, изделий, информационные продукты (в частности,
программное обеспечение), художественные или литератур�
ные произведения, списки вопросов (опросники) в социо�
логических или психологических исследованиях, прислан�
ные на конкурс проекты и т.п. Получаемые в этом случае
объемы индивидуальных экспертных оценок содержат и
информацию о личных качествах экспертов, что, в частно�
сти, позволяет предположить возможность выделения из
совокупности результатов МОЭ информации об уровнях
компетентности экспертов, знание которой весьма актуаль�
но для организации эффективной обработки результатов
экспертизы.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Проблема оценивания компетентности экспертов,

участвующих в проведении групповых экспертиз, в спе�
циальной литературе представлена достаточно давно и
широко [1, c. 42—50; 3, c. 80—81; 4, c. 141—144; 5, c. 415—
430; 7, c. 51—54; 8—11]. Основные способы ее решения
замыкаются на проведение специальных организацион�
ных мероприятий: тестирование экспертов (применяет�
ся редко, т.к. крайне непопулярно среди экспертов), само�
и взаимооценивание компетентности экспертов (получен�
ные результаты могут оказаться весьма субъективными),
документационный метод (основывается на объективных
документально подтверждаемых характеристиках экс�
перта, как специалиста, процедура "сворачивания" кото�
рых в показатель компетентности может реализовывать�
ся крайне субъективно). В [7, c.54] предложена матема�
тическая модель, позволяющая объединить результаты,
получаемые при проведении двух последних проверок
компетентности, устранив при этом элементы субъекти�
визма в рассчитываемых модельных оценках компетент�
ности.

Во всех указанных способах оценивания компетентно�
сти не используются данные, получаемые непосредственно
в ходе проведения групповых экспертиз.

В методах, изложенных в монографии [6, c. 415—430],
и частично в более ранней работе [3, c. 80—81], обработка
данных групповой экспертизы основывается на результа�
тах, получаемых в ходе анализа структурных соотноше�
ний между элементами обрабатываемой совокупности дан�
ных экспертизы. В применяемых при этом эвристических
методах обработки данных понятие компетентности экс�
перта не используется. Следует отметить, что введение
показателей компетентности позволяет существенно уп�
ростить методику обработки данных групповой эксперти�
зы, сделать ее интерпретацию более прозрачной [7, c. 51—
54; 8—11].

Суть подхода к оцениванию компетентности эксперта
по данным МОЭ

По аналогиям с известными положениями кластерного
анализа [10,11] введем понятие образа эксперта как неко�

торой точки 
T

Mjjjj zzzZ ],...,,[ 21= , Nj ,1=  в М�мерном
пространстве результатов МОЭ. При полном взаимном со�
ответствии мнений экспертов их образы совпадут, т.е. все
результатов индивидуальных экспертиз будут представле�
ны единственной точкой в пространстве результатов МОЭ.
Наличие ошибок экспертов приводит к расщеплению точки
в облако (кластер), плотность которого неоднородна и
обычно максимальна в области, прилегающей к центру кла�

стера с координатами T
MzzzZ ],...,,[ 020100 = , определяе�

мыми соотношением [10; 11]:
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где ),( 0ZZr jj  — расстояние между образом j�ого эк�

сперта и центром 0Z  кластера в М�мерном пространстве
MR  результатов МОЭ. При использования для нахождения

),( 0ZZr jj  эвклидовой метрики
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минимизация соотношения (3) достигается при значе�
ниях

 
∑=
=

N

j
iji z

N
z

1
0

1
,   Mi ,1= (7),

которые в предположении справедливости гипотезы
несмещенности среднегрупповых экспертных оценок будут
близки к информативным составляющим 0ix  экспертных

оценок:   T
MxxxXZ ],...,,[}{ 0201000 ==μ .

Наличие аномальных данных (АД) (т.е. промахов или так
называемых "выпадающих" результатов, чьи значения рез�
ко выделяются среди множества других экспертных оценок)
в элементах матрицы Z обуславливает возможность появ�
ление значительных смещений в оценке (7), в связи с чем
более надежный результат (при вероятном наличии АД) дает
применение робастных медианных оценок вида:

),...,,()( 210 iNiiii zzzmedZmedz == (8).
Метризация удаленности образов экспертов от центра

0Z  позволяет представить в интегрированной форме инфор�
мацию об ошибках каждого из экспертов и допускает воз�
можность существования шкального преобразования
  )( jj rfc = , обеспечивающего взаимнооднозначное отобра�

жение элементов множества R ( Rr j ∈ , Nj ,1= ) в соответ�

ствующие оценки компетентности экспертов CRf →: ;
  Cc j ∈ .

Выбор структуры и параметров отображения f пред�
ставляет нетривиальную задачу, требующую отдельного
рассмотрения.

Нахождение структуры шкального преобразования
При формировании требований к шкальному преобра�

зованию )(rfc =  будем исходить из следующих соображе�
ний. Во�первых, очевидно, что с ростом компетентности С
значения r убывают, т.е. производная   0/ <drdc . Из этого
следует также утверждение о монотонном характере зави�
симости   )(rfc = . Во�вторых, при построении шкалы изме�
рения компетентности С, множество возможных значений
r, определенное на полуоткрытом интервале   ),0[ ∞=R ,
удобно отображать в замкнутый интервал С = [1, 0], соот�
ветствующий типовой шкале компетентности. При этом
значениям ∞→r  соответствует правая предельная отмет�
ка с = 0 шкалы компетентности, а значение r = 0 — левая с
= 1. Для области малых значений r, учитывая, что величина
погрешности оценивания r в этом случае может быть сопо�
ставимой либо даже превышать неизвестные истинные зна�
чения расстояний r, с целью уменьшения влияния погреш�
ностей на точность вычисляемых значений компетентнос�
ти С, целесообразно ввести условие:

  0/ ≈drdc (9).
При этом для области малых значений r будет справед�

ливо соотношение 1)( ≈= crf . Условие, аналогичное (9), сле�
дует ввести и для области больших значений r, примыкаю�
щей к правому концу интервала ],0[ ∞=R . Тогда точки этой
весьма протяженной области больших значений r (соответ�
ствующих значительно удаленным образам малокомпетент�
ных экспертов от центра Z

0
) будут отображаться в значени�

ях компетентности С, равные или близкие 0. В итоге, если
полагать, что значения производной   drdc /  максимальны (по
модулю) в центральной части шкалы и убывают (стремясь к
0) с приближением к периферии шкалы, для описания про�
изводной   drdc /  можно предложить соотношение:

  )(/ 10 cbbcdrdc −−= ,  0, 10 >bb ,   10 bb > (10).

Квадратичное смещение   2
1cb  в правой части (8) позво�

ляет реализовать выполнение условия (9) в области боль�
ших значений r. В целом выражение (10) представляет со�
бой дифференциальное уравнение с разделяющимися пе�
ременными, решая которое получаем

Arb
cbb

c lnln 0
10

+−=
− (11),

где А — постоянная интегрирования. С учетом гранич�
ного условия 1)0( =c , после потенцирования и ряда преоб�

разований, вводя постоянную 01 / bbB = , получаем:

BeB
b
be

b
b

rfc
rbrb oo +−

=
+−

==
)1(

1

)1(

1)(

0
1

0
1 (12).

График зависимости с(r) приведен на рисунке 1, по сво�
ему характеру это — "перевернутая" логистическая кривая.

Рис. 1. График зависимости с(r)
 К сожалению, полученные выше результаты носят су�

губо конкретный характер. Рассчитываемые по формуле (6)
оценки r позволяют соотносить уровни ошибок экспертов
только в рамках конкретной задачи, т.к. зависят от числа
объектов экспертизы М, количественных характеристик
принятой шкалы оценок r. Полученная на базе достаточно
общих и объективных предпосылок структура шкального
преобразования c = f(r) для своей конкретизации и при�
кладного использования требует задания количественных
значений параметров b

0
, B, что становится возможным лишь

при указании конкретных особенностей (ограничений) про�
водимой экспертизы.

Поэтому далее несколько сузим класс исследуемых про�
цедур экспертиз для получения возможности более дета�
лизированного учета особенностей и характера проводимой
МОЭ.

Рассмотрим достаточно распространенную на практи�
ке процедуру МОЭ, в которой используется бальное оце�
нивание.

Если процедура МОЭ заключается в оценивании каж�
дого из объектов экспертизы в балльной шкале 0,1,2,..., maxl ,

т.е. Llzij =∈ },...,1,0{ max , то теоретически возможными
минимальными и максимальными значениями r будут

0min =r  и Mlr maxmax = . Вводя в выражение (6) норми�

рующие множители max/1 l  и M/1  , получим формулу для
вычисления нормированного расстояния образа j�ого экс�
перта от центра кластера Z

0
:

)/( max Mlrr jнj = (13).
Нормированное расстояние не зависит от числа М

объектов, подлежащих экспертизе, и количества отсчетов
балльной шкалы, т.е. от  maxl , являясь индивидуализиро�
ванной оценкой эксперта, учитывающей только величину и
характеристики распределения ошибок эксперта. Опыт
практической работы с данными МОЭ показывает, что зна�
чения 2,0≤нr  характерны для экспертов достаточно вы�

сокой квалификации, значения   35,03,0 ÷≥нr  свидетель�
ствуют о присутствии аномальных данных в оценках экс�
перта, область значений 35,03,02,0 ÷<< нr  соответствует
образам экспертов, имеющим относительно невысокий уро�
вень профессиональной подготовки, неровно проводящим
экспертизу и допускающим в своих оценках ошибки доста�
точно большой величины. Типичное распределение совокуп�
ности значений нr  для группы экспертов показано на ри�
сунке 2. На представленном графике по оси абсцисс откла�
дываются значения приведенных расстояний, по оси орди�
нат — значения их частот.

Исходя из приведенных сведений, возможно различное
задание шкального преобразования. Например, форма за�
висимости )( нrfc =  может быть близка к ступенчатой (ре�
лейной), что позволяет решить задачу выделения низкоква�
лифицированных и аномальных экспертов. Альтернатива —
зависимость )( нrfc = , задающая достаточно гладкое и
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плавное (почти линейное) преобразование в относительно
широком диапазоне значений   нr . В частности, подобную ха�
рактеристику шкальному преобразованию обеспечивают
следующие значения параметров: b

0
=15, B=0,967 (рис. 3).

В этом случае непосредственное выявление и исключение
из обработки данных АЭ отсутствует, однако при осуще�
ствлении обработки с введением весов, пропорциональных
компетентности экспертов, фактически обнуляются дан�
ные, полученные от экспертов, для которых нr >0,4.

Очевидно, что задание параметров шкального преоб�
разования содержит субъективный момент и определяет�
ся целями преобразования, особенностями принятой мо�
дели распределения погрешностей оценок экспертизы,
применяемым способом количественного оценивания
уровня компетентности (балльная шкала, шкала с односто�
ронним ограничением, шкала с двусторонним ограничени�
ем и т.п.)

Постав ив  в  соотв етствие  эл ементам ве ктора  T
Mjjjj zzzZ ],...,,[ 21= , представляющим результаты М эк�

спертиз, проведенных  j�ым экспертом, последовательность
целочисленных моментов времени   Mti ,...,2,1= , получим
некий аналог временного ряда }{ ijz , в общем случае не�
стационарного. Однако, если предположить что ха�
рактеристики эксперта как некоторой информаци�
онно�аналитической оценивающей системы оста�
ются неизменными в течении процедуры эксперти�
рования, а все погрешности, ошибки и неточности
в экспертных оценках определяются исключитель�
но свойствами и состоянием эксперта на момент
проведения экспертизы, то справедливым представ�
ляется допущение стационарности и эргодичности
случайных последовательностей   },...,,{ 21 Mjjjj eeeE = ,

Nj ,1= . В последнем случае при больших значениях М ока�
зывается возможным оценивание эмпирических момент�
ных характеристик и эмпирических функций распределе�
ния соответствующих погрешностей jE , и последующее со�
поставление этих оценок, найденных для разных экспер�
тов [7—9]. Очевидно, что эти сведения содержат опреде�
ленную информацию об уровнях компетентности экспер�
тов. Следовательно, актуальной является проблема выде�
ления этой информации и представления ее в виде устой�
чивых и легко интерпретируемых показателей компетент�
ности.

Построение регрессионной модели компетентности
эксперта

Методология решения этой проблемы представлена в
[7—9], где для совокупности экспертов было предложено

рассчитывать оценки их компетентности jc , Nj ,1=  и из со�
ответствующих персональных последовательностей
  },...,,{ 21 Mjjjj eeeE =  — оценки моментных характеристик

j1μ , j2μ  , j02μ ,…, которые затем использовались для пост�
роения аппроксимативной модели компетентности

),,( 0221 jjjc μμμ . Детализация этой методики предполагает
следующие действия.

Для совокупности экспертов по имеющимся результа�
там МОЭ рассчитываются индивидуальные оценки компе�
тентностей   jc , Nj ,1= , образующие вектор значений моде�

лируемой переменной С. При этом из данных МОЭ вначале

определяются значения расстояний нjr , Nj ,1= , из которых
путем пересчета по формуле

115 )967,0033,0()( −+== нrн erfc (14),
получаемой из общего соотношения (10) после подста�

новки в него параметров b
0
=15, B=0,967, формируются со�

ответствующие элементы вектора С. Моментные характе�
ристики последовательностей },...,,{ 21 Mjjjj eeeE = , инди�
видуально характеризующие действия каждого из экспер�
тов, рассчитываются по формулам:

— среднее отклонений оценок j�того експерта

∑
=

=
M

i
ijj M 1

1
1 δμ (15),

— выборочный второй начальный момент

∑
=

=
M

i
ijj M 1

2
2

1 δμ (16),

— выборочная дисперсия

( )
2

1
1

2
02 1

1
∑
=

−
−

=
M

i
jijj M

μδμ (17),

где 0iijij zz −=δ  — оценка случайной погрешности ije ,
получаемые в процессе обработки результатов МОЭ.

Вся совокупность моментных характеристики по�
грешностей оценок экспертов образует  матрицу

],,[ 0221 jjjX μμμ= , Nj ,1= , моментные характеристики
j�ого эксперта составляют ее j�ую строку. Сведение
вместе вектора С и матрицы Х позволяет построить
модель компетентности ),,( 0221 jjjc μμμ . В частности,
полагая, что модель можно сформировать в классе ли�
нейных регрессионных моделей, на базе расширенной
матрицы данных ],[ XC , применяя методы и приемы рег�
рессионного анализа (например, шаговую регрессию
для подбора структуры регрессии и метод наименьших
квадратов для вычисления регрессионных коэффици�
ентов), получаем аппроксимативную модель вида:

2
022

2
120221 40506,111),,( μμμμμμμ ++−=c (18).

0

2

4

6

8

10

12

14

0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,3 0,32 0,34 0,36 0,38 0,4 0,42 0,44 0,46

Рис. 2. График распределение совокупности значений   для группы экспертов
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Рис. 3. Характеристика шкального преобразования (10)
для параметров: b0=15, B=0,967
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Выражение (18) дает возможность количественно оце�
нить уровни компетентности каждого из экспертов, участво�
вавших в МОЭ, не прибегая к предварительному вычислению
нормированного расстояния r

H
. Ниже в таблице приведен

фрагмент матрицы исходных данных, а также значения нор�
мированного расстояния r

Hj
 и модельные значения компетен�

тностей c(x
1j 

, x
2j 

, x
3j
), найденные по формуле (18).

Отметим, что при непосредственном использовании
формулы (18) на способ нахождения значений моментных
характеристик μ

1
, μ

2
, μ

02
 не налагается каких�либо ограни�

чений, единственным регламентирующим требованием яв�
ляется определение этих оценок применительно к проце�
дуре бального оценивания. В частности это означает воз�
можность использовании формулы (18) для оценивания
компетентности экспертов, участвующих в любых экспер�
тизах (не обязательно МОЭ), где применяются бальные
оценки.

ВЫВОДЫ
Рассмотрена возможность оценивания качества рабо�

ты эксперта по данным, полученным в ходе проведения эк�
спертизы. Определен класс экспертиз, допускающих выпол�
нение подобного оценивания — многообъектные эксперти�
зы (МОЭ). Изложена суть подхода, позволяющего реали�
зовать оценивание компетентности эксперта по данным эк�
спертизы. Предложена структура шкального преобразова�
ния, позволяющего получить количественные оценки ком�
петентности, и способы задания параметров, определяющих
это преобразование. Предложен упрощенный способ оце�
нивания компетентности экспертов, базирующийся на ис�
пользовании модели, связывающей уровень компетентнос�
ти эксперта с моментными характеристиками погрешнос�
тей оценок эксперта.
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№ нjr  )( нjj rfc =  ),,( 321 jjj xxxc jx1 jx2 jx3  

1 0,402 0,07 0,05 -0,296 0,0741 0,1616 

2 0,300 0,25 0,24 -0,197 0,0510 0,0899 

3 0,291 0,28 0,27 -0,137 0,0657 0,0845 

4 0,256 0,40 0,41 -0,049 0,0633 0,0656 

5 0,246 0,44 0,45 0,217 0,0136 0,0605 

6 0,206 0,59 0,57 0,166 0,0152 0,0426 

7 0,184 0,67 0,65 -0,032 0,0330 0,0340 

8 0,137 0,81 0,80 0,031 0,0177 0,0186 

9 0,110 0,88 0,87 -0,009 0,0120 0,0121 

10 0,097 0,90 0,90 0,008 0,0093 0,0093 

Таблица 1. Фрагмент матрицы исходных данных
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В економіці сучасної України зберігається суттєве зна�

чення системи банківського кредитування, котра дає змогу
позичальникам використовувати значні залучені ресурси
для забезпечення розширеного відтворення і споживання.

Однак відсутність чіткої організації кредитування, ра�
зом з іншими чинниками, не дає можливості як банківським
установам, так і позичальникам широко використати кре�
дити для розвитку своєї діяльності та споживання.
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MORTGAGE LENDING IN UKRAINE: RESEARCH STATUS AND MODELING OF CHANGES

У статті зазначається, що сучасний розвиток іпотечного кредитування в Україні стримується наявністю низки

проблем, які не дозволяють в повному обсязі використовувати іпотеку як гарантію своєчасного повернення банкі\

вських кредитів та не сприяють розвитку іпотечного кредитування. У світі до сьогоднішнього часу не має універсаль\

ної моделі іпотечного кредитування, але його розвиток дав можливість вирішити в цілому житлову проблему.

Для прогнозування стану ризикованості іпотечного кредитування визначили перелік чинників, що є найбільш

суттєвими та впливовими.

Обгрунтували використання когнітивної методології та для здійснення моделювання підібрали відповідний про\

грамний продукт "Канва".

За допомогою когнітивного моделювання переглянули існуючий та сформували остаточний перелік показників

прогнозної моделі, які, як з'ясувалося за результатом прямого розрахунку, є внутрішніми за характером.

За результатами розрахунку за цільовим сценарієм (рівень змін X
1
 — X

8
 на 1% зміни іпотечного ризику) визначи\

ли коефіцієнти a
j
, які визначають ступінь зміни частки проблемних іпотечних кредитів у загальному обсязі заборго\

ваності за іпотечними кредитами.

Запропонований підхід узагальнили та представили у загальному вигляді як прогнозну модель рівня ризикова\

ності іпотечного кредитування.

The article states that the current development of mortgage lending in Ukraine is constrained by the presence of a number

of problems that prevent full use mortgage as a guarantee timely repayment of bank loans and do not contribute to the

development of mortgage lending. Worldwide to date no universal model of mortgage lending, but its development has made

it possible to solve the housing problem as a whole.

For the prediction of risk mortgage loans identified a list of factors, the most significant and influential.

Justified the use of cognitive methods and to perform simulation picked the appropriate software "Canvas".

With cognitive modeling reviewed existing and formed the final list of indicators forecasting models which, as revealed by

the result of direct calculation are internal in nature.

The calculations for the intended scenario (level change X
1
 — X

8
 1% change in mortgage risk) determined coefficients a

j
,

which determine the degree of change in the share of problem mortgage loans in total mortgage debt.

The approach summarized and presented in general as predictive model of risk mortgage lending.

Ключові слова: іпотечне кредитування, когнітивне моделювання, чинники впливу, прогнозна модель, рівень
ризикованості.

Key words: mortgages, cognitive modeling, impact factors, predictive model, the level of risk.

У банківській практиці сьогодні нагромадилось чимало
проблем, пов'язаних з порушенням принципів кредитування:
повернення, терміновості, забезпеченості, платності, цільової
спрямованості; кредит знизив свої стимулюючі якості.

У зв'язку з цим основну увагу необхідно зосередити на
виявленні тих тенденцій, котрі в даний час переважають у
кредитних взаємовідносинах банків з клієнтами, та на по�
шук чинників впливу на стан системи банківського креди�
тування.
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В умовах соціально�економічної кризи, що тримається
останнім часом в Україні, особливо ризиковим видом серед
кредитування є іпотечне кредитування, адже кредити нада�
ються переважно в іноземній валюті, курс якої першим ре�
агує на зміни в економіці та, на сьогоднішній день, в Україні
є нерегульованим. І це підтверджується сучасною ситуацією
з неможливістю позичальників відповідати за зобов'язан�
нями, що розгорнулася на кредитному ринку України в се�
редині 2014 — початку 2015 рр.

Отже, постає завдання вивчити, які чинники та з якою
силою впливають на стан іпотечного кредитування, тобто
зменшують його ризиковість.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Подібне завдання було поставлено у [1]. Автором дос�

ліджувався стан кредитування в окремому банку.
Невирішена частина проблеми. Як завдання, питання

ризикованості кредитних операцій тут не розглядалося.
Крім того, специфіка різних видів кредитування при моде�
люванні не враховувалась.

Таким чином, саме так поставлене завдання потребує
організації та проведення дослідження, дасть можливість
НБУ визначати напрямки фінансово�економічного впливу
на чинники з метою стабілізації кредитного ринку в країні,
а окремим банкам прогнозувати зміни з метою планування
заходів попередження руйнівно ризикових дій при іпотеч�
ному кредитуванні.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є за допомогою моделювання об�

грунтувати визначення чинників, які суттєво впливають на
рівень ризикованості іпотечного кредитування, та вдоско�

налити прогнозну модель рівня ризикованості іпотечного
кредитування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для ефективного розвитку іпотечного кредиту в Ук�

раїні, необхідними є стабільна економіка, надійна фінансо�
во�кредитна система, розвинений ринок цінних паперів, ви�
сока платоспроможність населення та активна участь дер�
жави.

Такої думки притримуються експерти [2]. Так, Олексій
Пузняк підкреслює, що "останнім часом на ринку спостері�
гається істотне скорочення кількості банків, готових про�
понувати кредитні продукти. Багато в чому це пов'язано зі
складною економічною ситуацією і обмеженістю ресурсів".
Олександр Охріменко стурбовано зазначає, що в країні "за�
раз нічого не кредитується. Банки більшою мірою стурбо�
вані тим, як вирішити проблеми зі старими кредитами.
Навіть плани з кредитування, які були раніше, фактично
скасовані. А про розвиток кредитування ніхто навіть питан�
ня не піднімає". Експерт Юлія Терехова стверджує, що
"відродження можливе лише за кількох умов: стабілізації
курсу гривні, лібералізації законодавства, нормалізації си�
туації в країні, зростання економіки".

Те ж саме говорять і про іпотеку: її обсяги почнуть зро�
стати тільки при збільшенні купівельної спроможності по�
тенційних позичальників.

Отже, щоб у подальшому банки мали можливість про�
гнозувати такий стан та попереджати негативні ситуації для
себе та позичальників, в першу чергу, треба визначити по�
вний перелік чинників, які впливають на стан іпотечного кре�
дитування.

У [1] вже був запропонований перелік з 8 чинників. Але,
враховуючи те, що їх перелік не було обгрунтовано, та з
врахуванням сучасної ситуації, яка виявила додаткові про�
блемні точки, пропонуємо додати ще такі чинники:

— обсяг іпотечного кредиту (сума кредиту який надає
банк позичальнику);

— термін іпотечного кредитування (період часу з почат�
ку використання до остаточного погашення всієї суми кре�
диту, адже завдяки тривалому терміну погашення змен�
шується розмір щомісячних виплат позичальника);

— частка іпотечного кредитування в іноземній валюті
(пояснюються не тільки намаганням мінімізувати певні ри�
зики, але й тим, що розрахунки на вторинному ринку жит�
лової нерухомості традиційно проводяться в іноземній ва�
люті);

— частка іпотечного кредитування в національній ва�
люті (видача кредитів супроводжується в національній ва�
люті).

Таким чином, отримаємо розширений перелік чинників,
які впливають на стан іпотечного кредитування, та розділи�
мо їх на дві групи: внутрішнього і зовнішнього впливу (рис.
1).

Як видно з рисунка 1, всі чинники нами розподі�
лено на зовнішні та внутрішні, адже для визначення
суб'єктів впливу важливим буде дослідити, яка з цих
груп найбільше впливатиме на стан ризикованості
іпотечного кредитування та за яких умов. Це і визна�
чено як наступний крок дослідження.

Для того, щоб дослідити вплив чинників на рівень
іпотечного кредитування, пропонуємо застосувати
методологію когнітивного моделювання, адже вона:

— надає можливість комплексно охопити знач�
ну кількість початкової інформації різної за харак�
теристиками,

— визначити причино�наслідкові зв'язки,
— узагальнити та систематизувати знання про

чинники, що мають суттєвий вплив на процеси роз�
витку іпотечного кредитування,

— сформувати основу для підготовки та науко�
вого обгрунтування стратегічних рішень, спрямова�
них на забезпечення сталого розвитку іпотечного
кредитування в Україні.

Для когнітивного моделювання використовував�
ся програмний засіб "Канва". Час і трудомісткість
створення моделей ситуації в системі "Канва", незва�
жаючи на хороші інтерфейси і підтримку користува�
ча, більше ніж в інших програмних забезпеченнях. Тут
для кожного фактора створюються шкали з "абсо�
лютними" лінгвістичними значеннями. Крім цього,
індивідуально, за непрямими характеристиками, на�
лаштовується сила зв'язку. Однак така додаткова ек�

Чинники впливу 

Зовнішні Внутрішні 

ВВП України 
Доходи 
Процентна ставка 
Індекс інфляції 
Курс національної валюти 

Обсяг заборгованості 
населення 
Частка незабезпечених  
кредитів 
Вартість застави 
Термін  кредитування 
Частка кредитів в 
іноземній валюті 
Частка кредитів в 
національній  валюті 

Рис. 1. Розширений перелік чинників впливу на стан
іпотечного кредитування

Чинники 
Шкала 

вимірювання 
(від та до ) 

Одиниці 
виміру 

Кредитний ризик з іпотеки Незначний, 
помірний, 
високий 

0 – 1

стан ризикованості кредитування банку  0-100 % 
ВВП України 0-100 %
доходи населення 0-50000 грн.

індекс інфляції 0-150 індекс

курс національної валюти 0-100 коефіцієнт 
обсяг заборгованості за іпотечними кредитами 
фізичних осіб 

0-500 000 грн.

процентна ставка за іпотечними кредитами 
фізичних осіб 

0-30 %

частка незабезпечених іпотечних кредитів 
фізичних осіб  

0-100 %

вартість застави 0-100 %

обсяг іпотечного кредиту 5 000 000 грн. 

термін іпотечного кредитування 0-30 роки
частка іпотечних кредитів в іноземній валюті 0-80 %
частка іпотечних кредитів в національній
валюті 

0-20 %

Таблиця 1. Опис чинників впливу на стан ризикованості
іпотечного кредитування
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спертна робота дозволяє знизити суб'єктивізм когнітивної
карти, перетворити її з абстрактної моделі ситуації в мо�
дель, яка відображатиме особливості поточного моменту її
розвитку [3].

Для проведення моделювання розглянемо характерис�
тики обраного переліку (табл. 1).

На основі визначених факторів побудовано когнітивну
модель стану іпотечного кредитування банку.

У результаті проведення прямого розрахунку когнітив�
ної моделі отримано основний причино�наслідковий ланцюг:
процентна ставка за іпотечними кредитами ↑ — курс націо�
нальної валюти ↓ — доходи населення ↑ — обсяг іпотечно�
го кредиту ↑ — ВВП України ↑ — частка незабезпечених
іпотечних кредитів ↑ — індекс інфляції ↓.

За результатами імітаційного моделювання визначили
таку залежність:

ЯКЩО
— обсяг заборгованості за іпотечними кредитами

збільшиться на 25%;
— процентна ставка за іпотечними кредитами збіль�

шиться на 40%;
— частка незабезпечених іпотечних кредитів збільшить�

ся на 11%;
— вартість застави зменшиться на 16%;
— обсяг іпотечного кредиту збільшиться на 3%;
— термін іпотечного кредитування зменшиться на 25%;
— частка іпотечних кредитів в іноземній валюті змен�

шиться 14%;
— частка іпотечних кредитів в національній валюті

збільшиться 28%,
ТО іпотечний ризик зменшиться на 30%.
Як бачимо, імітаційні експерименти показали, що саме

чинники внутрішнього впливу визначають величину рівня
іпотечного ризику (а в моделі, запропонованої у [1], — пе�
реважно зовнішні чинники).

Таким чином, за результатами когнітивного моделюван�
ня для розрахунку характеру впливу на стан ризикованості
іпотечного кредитування в модель пропонуємо включити
такий перелік показників:

X
1
 — обсяг заборгованості за іпотечними кредитами;

X
2
 — процентна ставка за іпотечними кредитами;

X
3
 — частка незабезпечених іпотечних кредитів;

X
4
 — вартість застави;

X
5
 — обсяг іпотечного кредиту;

X
6
 — термін іпотечного кредитування;

X
7
 — частка іпотечних кредитів в іноземній валюті;

X
8
 — частка іпотечних кредитів у національній валюті.

Рівень іпотечного ризику позначимо в моделі як P
i
,

кількість умовно нейтральних та негативних факторів дор�
івнюватиме нулю.

Для виконання прогнозних розрахунків визначимо ко�
ефіцієнти aj (j = 1—8), які визначають ступінь зміни частки
проблемних іпотечних кредитів у загальному обсязі забор�
гованості за іпотечними кредитами фізичних осіб залежно
від відносних змін чинників  .

За допомогою когнітивного моделювання для визначен�
ня коефіцієнтів aj провели розрахунок цільового сценарію,
за яким визначили рівень змін X

1
 — X

8
 на 1% зміни іпотеч�

ного ризику. Результати моделювання представлено у таб�
лиці 2:

Наступним кроком моделювання стала побудова моделі
впливу визначених чинників на рівень іпотечного ризику.

Для обчислення впливів складемо систему з восьми
лінійних рівнянь, де невідомими будуть вісім чинників x

i
j, які

розраховуватимуться за формулою (1):

(1).

Отже, з врахуванням отриманих розрахункових значень
(див. табл. 2) загальний вигляд моделі буде такий:

= �3,6 X
1
 �3,6 X

2
+3,6 X

3
 �2,3 X

4
 �3,5 X

5
 + X

6
 +3,6 X

7
 �3,6 X

8
  (2).

За аналогією з [1], пропонуємо обчислювати відносні
зміни величин x

i
j величини P

i
 при переході від кварталу до

кварталу:

 

 

(3),

де і — номер відносної зміни чинника.

Прогнозне значення іпотечного кредитного ризику за
квартал обчислюватимемо за формулою (4):

(4).

ВИСНОВОК
Таким чином, у результаті проведеного дослідження

отримано низку результатів:
1. Визначено, що для прогнозування стану ризикова�

ності іпотечного кредитування необхідно визначити перелік
чинників, що є найбільш суттєвими та впливовими.

2. Для розв'язання поставленого дослідницького зав�
дання обгрунтовано використання когнітивної методології.
Для здійснення моделювання підібрано відповідний про�
грамний продукт "Канва".

3. За допомогою когнітивного моделювання перегляну�
то існуючий та сформовано остаточний перелік показників
прогнозної моделі, які, як з'ясувалося за результатом пря�
мого розрахунку, є внутрішніми за характером.

4. За результатами розрахунку за цільовим сценарієм
(рівень змін X

1
 — X

8
 на 1% зміни іпотечного ризику) визна�

чили коефіцієнти a
j
, які визначають ступінь зміни частки

проблемних іпотечних кредитів у загальному обсязі забор�
гованості за іпотечними кредитами.

5. Запропонований підхід узагальнено та представлено
у загальному вигляді як прогнозна модель рівня ризикова�
ності іпотечного кредитування.

У подальшому отриману прогнозну модель можна зас�
тосовувати при оцінці рівня іпотечного ризику в практиці
банківських установ.
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Перелік чинників впливу xi
j 

Отримане 
розраховане 
значення aj 

X 1 - обсяг заборгованості за іпотечними кредитами -3,6

X 2 - процентна ставка за іпотечними кредитами -3,6

X 3 - частка незабезпечених іпотечних кредитів 3,6

X 4 - вартість застави -2,3

X 5 - обсяг іпотечного кредиту -3,5
X 6 - термін іпотечного кредитування 1

X 7 - частка іпотечних кредитів в іноземній валюті 3,6

X 8 - частка іпотечних кредитів в національній валюті -3,6

Таблиця 2. Значення коефіцієнтів aj для розрахунку
при впливі чинників xi

j на 1% зміни іпотечного ризику
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасному глобалізованому світі питання забезпе�

чення економічної безпеки країни як першочергової за�
дачі захисту національних інтересів держави від різного
роду загроз має особливу актуальність. Різний економі�
чний потенціал регіонів та рівень їх розвитку, економічні
та фінансові проблеми, що поглибились останнім часом
в країні, нерозв'язаний збройний конфлікт на сході дер�
жави, наявність великої кількості біженців з окупованих
територій та інші несприятливі обставини, з якими стик�
нулася економіка України на початку 2014 року, потре�
бують особливого підходу до розв'язання проблеми за�
безпечення економічної безпеки України.

Як відомо, економічна безпека країни в цілому може
бути забезпечена лише тоді, коли залежність країни за
встановленими показниками (критеріями) не перевищує
певної межі, за якою може виникнути загроза національ�
ному суверенітету.

Сьогодні економічна безпека розглядається як одна
із важливих характеристик економічної системи, яка виз�
начає її спроможність підтримувати функціонування
даної системи у встановлених межах за умови стійкого
[1] забезпечення ресурсами та захисту з боку держави
інтересів господарюючих суб'єктів і національних інте�
ресів країни загалом. Термін "економічна безпека" на�
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був офіційного статусу у резолюції Генеральної Асамб�
леї ООН 1985 року, яка мала назву "Міжнародна еконо�
мічна безпека" [2]. В зазначеній резолюції підкреслено,
що економічна безпека на національному рівні пов'яза�
на із захищеністю економіки країни від зовнішніх та
внутрішніх несприятливих факторів, які можуть порушу�
вати нормальний процес відтворення, погіршувати досяг�
нутий рівень життя населення і тим самим викликати за�
гострення соціальної напруги у суспільстві

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Як відомо, проблеми досягнення економічної безпе�

ки держави, регіонів, окремих галузей економіки, а та�
кож дослідження питань, пов'язаних з цією проблемою,
відображені в наукових працях багатьох зарубіжних та
вітчизняних: Л. Абалкіна, Дж. Барбера, Л. Біркена, І. Бінь�
ка, О. Барановського, З. Варналія, О. Власюка, В. Ворот�
іна, А. Гальчинського, В. Геєця, В. Горбуліна, К. Гудвіла,
К. Девіса, О. Ємельянова, М. Єрмошенка, А. Качинсько�
го, Г. Калетніка, Е. Кірєєвої, А. Козаченко, Р. Леонарда,
Ю. Лисенка, Т. Лоурі, І. Мазура, О. Макара, А. Мокія,
В. Мунтіяна, Г. Пастернак�Таранушенка, В. Предборсь�
кого, Д. Прейгера, У. Семюелса, О. Скидана, А. Сухору�
кова, О. Черняка, Л. Шевченко, В. Шлемко, А. Штангре�
та та ін.
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Наукові праці зазначених вчених мають велику на�
укову і практичну значимість, вони сформували мето�
дологічну основу даної проблеми і у своїй сукупності
створили надійну теоретичну базу для подальших дос�
ліджень. Разом з тим, ще не всі проблеми розв'язані по�
вною мірою.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета роботи полягає в теоретичному дослідженні

концептуальних підходів до визначення категорії "еко�
номічна безпека" та визначення складових економічної
безпеки України.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
На сучасному етапі розвитку світової економіки, в

умовах глобальної економічного та політичної неста�
більності величезне значення набуває поняття "безпека".
На сьогоднішній день дане поняття стало актуальним для
всіх суб'єктів — починаючи від окремо взятого громадя�
нина будь�якої країни (особиста безпека, продовольча
безпека, безпека житла, захищеність від втрати роботи,
екологічна безпека, соціальна захищеність і т.п.), і закін�
чуючи національною безпекою держави, в якій мешкає
даний суб'єкт, та загальносвітовою безпекою.

Хоча поняття "безпека", на перший погляд, здається
достатньо зрозумілим і легко визначеним, воно має ши�
рокий діапазон значень. Значна кількість вітчизняних і
зарубіжних дослідників трактують дане поняття досить
широко і часто неоднозначно. Так, у тлумачному слов�
нику С.І. Ожегова термін "безпека" трактується як "стан,
при якому не загрожує небезпека, є захист від небезпе�
ки" [3], а В.І. Даль вкладає в поняття "безпека"
"відсутність небезпеки, збереженість, надійність" [4].

Американський політолог А. Уолферс писав: "Безпе�
ка, в об'єктивному плані, передбачає відсутність загроз
придбаним цінностям, в суб'єктивному — відсутність по�
боювань щодо того, що цим цінностям буде завдано
збитків" [5]. З даного означення випливає, що безпека —
це необхідна умова накопичення цінностей, тобто — це
одна з умов успішного функціонування будь�якої систе�
ми і, як наслідок, необхідна умова формування та функ�
ціонування інституту держави.

Слід звернути увагу на поняття "безпека" з позиції
категорії "стійкість" [6]. Як зазначав А. Петренко [7], в
одних джерелах "безпека — це якість будь�якої систе�
ми, що визначає її можливість і здатність до самозбере�
ження. В інших — це система гарантій, що забезпечують
стійкий розвиток і захист (системи) від зовнішніх і
внутрішніх загроз".

Згідно з концепцією Д.М. Кейнса, яка була сформо�
вана у середині 30�х років XX ст., основними загрозами
економічній безпеці держави є не зовнішні конкуренти,
а внутрішні фактори, зокрема безробіття й економічна
депресія. Тому базовим завданням уряду визначалося ак�
тивне регулювання господарської діяльності шляхом суб�
сидування депресивних галузей, розміщення держзамов�
лень та надання дотацій, впровадження прямого адміні�
стративного контролю за конкуренцією [8]. Відповідно
до інституційної концепції економічної безпеки, що скла�
лася наприкінці XX ст. у зв'язку зі зростанням обсягів
тіньової економіки в світі та необхідністю запровадження
заходів боротьби з нею, до головних загроз економічній
безпеці відноситься не тіньова економіка, а фактори, що,
спричиняють її виникнення, — значний рівень бюрокра�
тизації, недосконалість підприємницького законодав�
ства, високий рівень податків і зборів та інше.

Підсумовуючи вищенаведені означення, можна, на
наш погляд, поняття "безпека" сформулювати так: без�
пека — це такий стан системи, при якому забезпечується
її стійкість при впливі різного роду загроз, а також га�
рантується її розвиток і здатність до самозбереження і
природного відтворення.

В умовах стрімких темпів глобалізації роль держави,
як регулюючого суспільного інституту, набуває все
більшого значення. Історично люди завжди об'єднували�
ся для найбільш ефективного та цивілізованого забез�
печення власних потреб в безпеці, продовольстві і т.ін.
Томас Гобс стверджував, що "держава є вихід з вічної бо�
ротьби всіх проти всіх" [9]. Однак, на сьогоднішній день,

перед інститутом держави, покликаним, у першу чергу
лобіювати інтереси власного населення, постає неодноз�
начна проблема — або оперативно включатися і стиму�
лювати процеси глобалізації, дозволяючи тим самим
своєму населенню отримувати певні вигоди (насамперед,
матеріальні) від цього, або навпаки, гальмувати входжен�
ня економіки країни у світовий глобалізований простір,
намагаючись максимально зберегти власний суверенітет.
Розв'язання зазначеної проблеми можливе тільки при
правильному трактуванні поняття "національна безпека
держави" та встановлення складових, які забезпечують
цю безпеку.

На наш погляд, ключовим фактором, який впливає на
національну безпеку держави, є її суверенітет, оскільки
держава, що не володіє суверенітетом, не в змозі проти�
діяти ні політичним, ні зовнішнім і внутрішнім економіч�
ним, ні військовим загрозам.

Розвиток сучасного світу призвів до того, що в су�
часних умовах національна безпека будь�якої країни
перебуває під дією великої кількості загроз. Залежно
від класифікаційних ознак загрози поділяють внут�
рішні та зовнішні. До внутрішніх загроз можна віднес�
ти: зростання майнового розшарування населення та
загострення соціальних конфліктів, погіршення кри�
міногенної ситуації в економіці і суспільстві, падіння
науково�технічного потенціалу економіки тощо. До
зовнішніх загроз належить: політична нестабільність
на світовій арені, посилення боротьби країн світу за
природні ресурси і території, зростання темпів міграції
робочої сили, особливо висококваліфікованих спеці�
алістів, з бідних країни до розвинутих, постійне зрос�
тання обсягів вивезення капіталу за кордон, зростан�
ня імпортозалежності держав з продовольства, спо�
живчих товарів і т.ін.

Розглядаючи загрози з позиції ступеня їх впливу на
суверенітет країни, можна зробити висновок про те, що
найбільш вагомими та значимими є загрози, які вплива�
ють на економічну безпеку країни. Тому, на наш погляд,
головною складовою національної безпеки країни в су�
часних умовах є її економічна безпека. Саме ця сфера
діяльності держави вимагає формування концептуально
нових підходів до розробки її основних положень, забез�
печення та регулювання.

У сучасній економічній літературі існують різні по�
гляди щодо означення поняття "економічна безпека дер�
жави", що пояснюється складністю, багатокомпонентні�
стю та взаємозумовленістю її складових. Аналіз накопи�
чених наукових знань дає змогу систематизувати їх та
сформувати методичні підходи до означення сутності
економічної безпеки, відповідно до яких економічну без�
пеку розглядають: а) як процес задоволення потреб на�
селення та держави; б) як захист національних інтересів
держави; в) як економічну стійкість та незалежність краї�
ни; г) як сукупність умов і факторів, які забезпечують не�
залежність національної економіки, її здатність до по�
стійного оновлення і удосконалення.

Тому не випадково, що є багато означень поняття
"економічна безпека" (табл. 1), однак необхідно визнати
той факт, що всі дослідники вважають, що воно є базис�
ним і основоположним в сучасній економічній теорії і
теорії державного управління. Економічна безпека, на
наш погляд, є тією сполучною ланкою, які об?єднує всі
численні складові національної безпеки держави, оскіль�
ки від її рівня і стану безпосередньо залежать всі сфери
діяльності країни.

Економічна безпека країни в цілому може бути га�
рантована лише тоді, коли ступінь залежності країни за
встановленими показниками (критеріями) не перевищує
певної межі, за якою може настати загроза національ�
ному суверенітету, а також коли інститути влади готові і
спроможні створювати такі механізми реалізації та за�
хисту національних інтересів вітчизняної економіки, які
б підтримували соціально�політичну стабільність су�
спільства [10] на належному рівні.

Отже, економічна безпека — це складне полісистем�
не явище, генезис і розвиток якого обумовлені об'єктив�
ною необхідністю забезпечувати відтворення національ�
ної економіки в умовах внутрішніх і зовнішніх загроз та
небезпек. До предмета економічної науки економічна
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Таблиця 1. Підходи науковців щодо трактування категорії
"економічна безпека"

Джерело Позиції авторів щодо трактування поняття
Абалкін Л.І. [11] Економічна безпека – це стан економічної системи, що дає змогу їй розвиватися динамічно, ефективно та вирішувати соціальні 

завдання, при якому держава має можливість виробляти та проводити в життя незалежну економічну політику 
Акімов В.А. [12]  Економічна безпека – це сукупність умов та факторів, які забезпечують незалежність національної економіки, її стабільність та 

стійкість, здатність до постійного оновлення і удосконалення; захищеність економічних, політичних, екологічних, правових та 
інших потреб суспільства і його громадян; забезпечення передумов для виживання в умовах кризи та майбутнього розвитку; 
захист життєво важливих інтересів країни та її території, зважаючи на ресурсний потенціал, збалансованість та динаміку 
розвитку; створення внутрішнього імунітету та зовнішньої захищеності від дестабілізуючих впливів; конкурентоспроможність 
країни на світових ринках, об'єктів і територій на внутрішньому ринку та стійкості фінансового становища; забезпечення 
належних умов життя та стійкого розвитку особистості, збереження екології 

Бєлов О.Ф. [13] Економічна безпека – це стан національної економіки, який дозволяє зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз і 
здатний задовольнити потреби особи, суспільства, держави 

Варналій З.С., 
Буркальцева Д.Д., 
Саєнко О.С. [14] 

Економічна безпека – це сукупність форм і методів узгодження різних інтересів суб’єктів економіки, що дозволяє вирішувати 
конфлікти з найменшими витратами та з використанням найменш руйнівного для економіки способу 

Власюк О.С. [15] Економічна безпека – це складна поліструктурна наука, яка є наукою про безпеку (точніше – "життєздатність") соціально-
економічних систем різних рівнів ієрархії (особа, домашнє господарство, галузь, регіон, сектор економіки, національна 
економіка, світове господарство) 

Геєць В.М. [16] Економічно безпечним є стан економіки, суспільства та інститутів державної влади, при якому забезпечується реалізація та 
гарантований захист національних економічних інтересів, прогресивний соціально-економічний розвиток країни 

Градов А.П. [17] Економічна безпека – це стан національної економіки, який забезпечує задоволення життєво важливих потреб країни у 
матеріальних благах незалежно від виникнення у світовій економічній системі чи всередині країни форс-мажорних обставин 
соціально-політичного, економічного чи екологічного характеру 

Губський Б.В. [18]  Економічна безпека – це можливість і готовність економіки забезпечити достатні умови життя і розвитку особи, соціально-
економічну і військово-політичну стабільність суспільства і держави, протидіяти впливу внутрішніх і зовнішніх загроз

Денисов А.І. [19] Економічна безпека — це стан національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз, 
забезпечувати високу конкурентоспроможність у світовому економічному середовищі і характеризує здатність національної 
економіки до сталого та збалансованого зростання 

Дубецька С. [20] Економічна безпека підприємства являє собою комплекс заходів, які сприяють підвищенню фінансової стійкості господарських 
суб’єктів в умовах ринкової економіки, захищають їхні комерційні інтереси від впливу негативних ринкових процесів 

Єрмошенко М.М. [21] Економічна безпека характеризується збалансованістю і стійкістю до негативного впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, 
здатністю забезпечувати на основі реалізації національних економічних інтересів сталий і ефективний розвиток вітчизняної 
економіки і соціальної сфери 

 Закон України «Про 
основи національної 
безпеки України» [22] 

Економічна безпека держави – це стан рівноваги і соціально орієнтованого розвитку національної економічної системи, що 
досягається завдяки реалізації сукупності форм та методів економічної політик. 

Żukrowska K. [23] Економічна безпека держави означає умови гармонійного розвитку, що дає змогу будувати сталий добробут громадян держави. З 
точки зору макроекономічної безпеки – це стабільність зайнятості населення, низький рівень безробіття, передбачувані 
перспективи розвитку економіки. У мікроекономічному вимірі – це платоспроможність суб'єкта господарювання, бізнесу. В обох 
випадках йдеться про здатність збалансувати зобов'язання з огляду на потреби в середньостроковій перспективі 

Іларіонов А. [24] Економічна безпека – це такий стан економічних, політичних і правових умов, які забезпечують стійке виробництво 
максимальної кількості економічних ресурсів на душу населення найдешевшим способом 

Камлик М.І. [25] Економічна безпека – це надійна захищеність національних інтересів у сфері економіки від реальних та потенційних внутрішніх 
загроз, насамперед – від прямих та опосередкованих економічних збитків; захищеність економічних інтересів держави, 
суспільства і особистості, з одного боку, та впровадження оптимальної соціально-орієнтованої економічної політики, з іншого 

Księżopolski K.M. [26] Економічна безпека держави – це безперервне функціонування економік, тобто збереження основних показників розвитку, а 
також забезпечення компаративної рівноваги з економіками інших країн 

Макара О.В. [27] Економічна безпека держави – це стан рівноваги і соціально орієнтованого розвитку національної економічної системи, що 
досягається завдяки реалізації сукупності форм та методів економічної політики 

Методика 
Міністерства 
економіки [28] 

Економічна безпека – це стан національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, і 
здатний задовольняти потреби особи, сім’ї, суспільства та держави 

Мішина І.Г. [29]  Економічна безпека – це основа життєдіяльності суспільства, його соціально-політичної та національно-етнічної стійкості, це 
горизонтальні і вертикальні відносини між державою, регіонами, підприємствами й окремими індивідами з приводу досягнення 
такого рівня розвитку економіки, при якому здійснюється ефективне задоволення потреб і гарантований захист інтересів усіх 
суб’єктів економіки, навіть за несприятливих умов розвитку внутрішніх і зовнішніх процесів 

Мунтіян В.І. [30] Економічна безпека – це стан захищеності економічних інтересів особи, суспільства та держави, розвитку достатнього 
оборонного потенціалу, що сприятиме стійкому й ефективному функціонуванню економіки в режимі розширеного відтворення; 
створення передумов для підтримки та покращення рівня життя громадян, задоволення інтересів у виробничо-економічній, 
фінансовій, зовнішньоекономічній, технологічній, енергетичній, продовольчій та інших економічних сферах 

Пастернак-
Таранушенко Г.А. [31] 

Економічна безпека – це стан держави, що забезпечує можливість створення і розвитку умов для плідного життя її населення, 
перспективного розвитку її економіки в майбутньому та зростання добробуту її мешканців 

Пухтаєвич Г.О. [32] Економічна безпека – це такий стан національної економіки, за якого забезпечуються захист національних інтересів, стійкість до 
внутрішніх і зовнішніх загроз, здатність до розвитку та захищеність життєво важливих інтересів людей, суспільства, держави 

Raczkowski K. [33] Економічна безпека – це збалансований стан ендо- та екзогенного функціонування національної економіки, в якій виникає ризик 
порушень рівноваги, для зниження якого необхідна реалізація визначених і ухвалених організаційно-правових норм і стандартів, 
принципів соціального співіснування 

Савін В. [34] Економічна безпека країни – це стійкість її економіки, яка характеризується міцністю на надійністю її елементів, вертикальних, 
горизонтальних і інших зв'язків у середині системи, здатністю витримувати внутрішні і зовнішні загрози та дії непередбачуваних 
і важкопрогнозованих факторів 

Трач В.О. [35] Економічна безпека – економічні відносини з приводу досягнення такого рівня розвитку економіки, при якому здійснюється 
ефективне задоволення потреб і гарантований захист інтересів усіх суб’єктів економіки, навіть при несприятливих умовах 
внутрішнього і зовнішнього середовища 

Циглик І.І. [36] Економічна безпека підприємства – це такий стан корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації, технології і 
техніки, устаткування, прав) і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найефективніше їх використання для 
забезпечення стабільного функціонування та динамічного науково-технічного й соціального розвитку, запобігання внутрішнім і 
зовнішнім негативним впливам (загрозам) 

Шлемко В.Т. [37; 38] Економічна безпека – це стан економіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз і здатний 
задовольнити потреби особи, сім'ї, суспільства, держави 
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безпека включається, по�перше, як категорія, що відоб�
ражає економічні відносини між суб'єктами та виявляєть�
ся через поняття інтересу; по�друге, як категорія, влас�
тива усім соціально�економічним системам; по�третє, як
форма вияву функціонування національної економіки;
по�четверте, як іманентна функціональна властивість
економічної системи [39].

Проаналізувавши основні тлумачення категорії "еко�
номічна безпека", можна перейти до розкриття економ�
ічної сутності даного поняття з позиції багаторівневості
економіки (рис. 1). На наш погляд, доцільно виокремити
4 основних рівня економічної безпеки: міжнародну, мак�
рорівневу, мезорівневу та мікрорівневу.

До мегарівня можна віднести міжнародну економіку
(або її ще називають глобальною або світовою). Особли�
востями цього рівня є градація країн за рівнем економіч�
ного розвитку, яку регулярно складає ООН. До макро�
рівня доцільно віднести національну економіку, економ�
ічну безпеку якої можна забезпечити шляхом сталого
зростання всіх макроекономічних показників. До мезо�
рівня відносять економіку окремих регіонів або галузей,
а до мікрорівня — економіку конкретного підприємства,
домогосподарства, окремої особи тощо.

Далі розглянемо економічну безпеку з позицій впли�
ву на інші сфери діяльності людини, суспільства, держа�
ви. Не викликає заперечень, що економічна безпека впли�
ває на різні сфери діяльності суб'єктів на всіх рівнях еко�
номіки (рис. 2), тому, на наш погляд, доцільно виокреми�
ти різновиди економічної безпеки, які у своєму різно�
манітті і формують економічну безпеку як складну еко�
номічну систему.

Складові цієї системи, будучи у свою чергу, також
досить складними структурами, можуть бути представ�
лені у вигляді окремих самостійних підсистем, взаємодія
яких формує державну політику в економічній сфері.
Особливе місце в забезпеченні економічної безпеки, на

наш погляд, займає науково�інтелекту�
альна складова, яка віддзеркалює еко�
номічно�інтелектуальну сферу діяль�
ності держави та рівень її розвитку. Да�
ний показник найбільш повно відобра�
жається і розкривається через Індекс
людського розвитку, який розрахо�
вується спеціалізованими установами
ООН та регулярно публікується у
відкритому друці.

Індекс людського розвитку (індекс
розвитку людського потенціалу) —
індекс порівняльної оцінки бідності,
грамотності, освіти, середньої трива�
лості життя та інших показників краї�
ни. Методика розрахунку індексу
людського розвитку базується на вико�
ристанні показників соціальної політи�
ки держави, а саме: очікуваної трива�
лості життя при народженні, рівня
письменності дорослого населення та

охоплення його всіма видами навчання, величини ВВП на
особу за паритетом купівельної спроможності. Ці скла�
дові за спеціальною формулою формуються в один за�
гальний індекс ІРЛП, максимальне значення якого дорі�
внює одиниці. У 2009 році ІРЛП України становив 0,796
(85 місце у світі). У 2014 індекс людського розвитку в
Україні становив 0,734 і Україні посіла вже 83 місце у світі
[40; 41]. Для порівняння індекс людського розвитку роз�
винутих країн складав приблизно 0,94, країн централь�
ної та східної Європи та СНД — 0,89, середньосвітовий
індекс — 0,75.

При формуванні економічної безпеки країни по�
трібно враховувати певні об'єктивні обставини, ігнору�
вання яких може звести нанівець усю зроблену роботу.

По�перше. Економічна незалежність країни не є аб�
солютною, оскільки міжнародний поділ праці робить на�
ціональні економіки взаємозалежними одну від одної. За
таких умов економічна незалежність означає тільки мож�
ливість контролю над національними ресурсами, досяг�
нення такого рівня виробництва, ефективності і якості
продукції, який забезпечує її конкурентоспроможність
і дозволяє на рівних брати участь у світовій торгівлі, ко�
операційних зв'язках і обміні науково�технічними досяг�
неннями. Тобто поняття економічної безпеки ширше, ніж
поняття "економічна незалежність", яке є його частиною.

По�друге. Потрібно враховувати, що всі пропоновані
заходи повинні забезпечувати стійкість економічної си�
стеми. Найбільш повне тлумачення поняття стійкості зап�
ропоновано Козловським С.В., який стверджує, що "еко�
номічна стійкість системи — це здатність економічної си�
стеми після де�якого збурення (зміни параметрів еконо�
мічної системи, її показників) швидко повертатися у стан
не гірший попереднього, зберігати свій стан як завгодно
довго, а також поліпшувати свій стан до величини збу�
рення за умови позитивної зміни економічних параметрів
системи" [6].

Тому формування економічної безпеки
країни повинно базуватися на захисті всіх
форм власності, створенні умов і гарантій
для розвитку підприємницької активності,
стримуванні факторів, здатних дестабілізу�
вати економічну ситуацію (боротьба з кри�
мінальними структурами в економіці, недо�
пущення серйозних розривів у розподілі до�
ходів, які можуть викликати соціальні по�
трясіння і т.ін.).

По�третє. Потрібно створювати сприят�
ливий клімату для інвестицій і інновацій,
постійно здійснювати модернізацію вироб�
ництва, підвищувати професійний, освітній
і загальнокультурний рівень працівників
тощо. В сучасних умовах ці заходи є необ�
хідними й обов'язковими за забезпечення
стійкості і поступового розвитку національ�
ної економіки. Таким чином, можна ствер�
джувати, що економічна безпека — це су�
купність умов і факторів, що забезпечують
незалежність національної економіки, її
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Рис. 1. Ієрархічність системи економічної безпеки
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Рис. 2. Складові економічної безпеки України
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стабільність і стійкість, здатність до постійного віднов�
лення і самовдосконалення [42].

ВИСНОВКИ
Під економічною безпекою слід розуміти найваж�

ливішу якісну характеристику економічної системи, ви�
значальну її здатність підтримувати нормальні умови
життєдіяльності населення, які передбачають опти�
мальні умови для розвитку держави, стійке забезпечен�
ня країни необхідними видами ресурсів, послідовну ре�
алізацію національно�державних інтересів. Економіч�
на безпека має складну внутрішню структуру, в якій
можна виокремити три найважливіших складові: еко�
номічна незалежність; стабільність і стійкість націо�
нальної економіки; здатність до саморозвитку і про�
гресу.

Економічна безпека країни повинна, по�перше: за�
безпечуватися, насамперед, ефективністю самої еконо�
міки, тобто, поряд із захисними заходами, здійснюва�
ними державою, вона повинна захищати сама себе на
основі високої продуктивності праці, якості продукції і
т.ін.; по�друге: забезпечення економічної безпеки краї�
ни не є прерогативою якого�небудь одного державного
відомства. Вона повинна підтримуватися всією системою
державних органів, всіма ланками і структурами еконо�
міки.
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Стратегічне управління інтелектуальним потенціа�
лом торговельного підприємства спрямоване на форму�
вання комплексу управлінських заходів щодо іденти�
фікації вектору розвитку підприємства у майбутньому.
Визначений стратегічний орієнтир вимагає детермінації
альтернативних варіантів стратегії управління інтелек�
туальним потенціалом, визначення яких надає мож�
ливість завчасно визначити необхідні ресурси та знай�
ти додаткові резерви щодо їх реалізації.
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JUSTIFICATION OF INTELLECTUAL POTENTIAL MANAGEMENT STRATEGIES OF COMMERCIAL
ENTERPRISES

Стратегічне управління інтелектуальним потенціалом — це інтегрований динамічний процес, вибір

стратегії якого залежить від того, яким чином торговельне підприємство хоче розвиватись, які ресурси

та потенційні резерви має, і які цілі перед собою ставить. У статті запропоновано методичний підхід до

виявлення стратегії управління інтелектуальним потенціалом торговельного підприємства, реалізація

якого грунтується на оцінці сприятливості бізнес\середовища для окреслення вектору варіацій впливу

на інтелектуальний потенціал в залежності від позиції комутатора бізнес\середовища, визначено перелік

динамічних стратегій управління інтелектуальним потенціалом запропоновано рекомендації щодо стра\

тегічних векторів розвитку торговельного підприємства за рахунок створення інтелектуальної можли\

вості перемагати своїх конкурентів у довгостроковій перспективі в рамках кожної визначеної стратегії.

Strategic management of intellectual potential — an integrated dynamic process, the choice of strategy

depends on how the company wants to develop trade, what resources and has potential reserves, and what goals

sets itself. The article suggests a methodical approach to the identification of intellectual potential management

strategies of commercial enterprise, the implementation of which is based on an assessment of a favorable business

environment to determine the vector of variations of intellectual capacity, depending on the position of the switch

business environment, a list of dynamic management strategies intellectual potential recommendations on the

strategic vectors of development of commercial enterprise through the creation of intellectual opportunity to

win their competitors in the long term in each specific strategy.

Ключові слова: бізнес�середовище, інтелектуальний потенціал, стратегія, стратегічне управління, тор�
говельне підприємство.

Key words: business Environment, intellectual potential, strategy, strategic management, trading company.

Обгрунтування стратегії управління залежить перш за
все від рівня управління для якого обирається напрям стра�
тегічного розвитку та виду стратегічного управління.
Аналіз наукової літератури з проблеми стратегічного уп�
равління інтелектуальним потенціалом надав можливість
навести вектор вибору альтернатив стратегії управління
інтелектуальним потенціалом за обраним функціоналом
управління, а саме: за рівнем та типом управління для виз�
начення напряму стратегічного розвитку (рис. 1).
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Найчастіше в науковій економічній літературі виді�
ляють три рівні управління: корпоративний, функціо�
нальний та операційний і відповідно стратегії на цих
рівнях.

Корпоративна стратегія — це стратегія, яка описує
загальний напрямок росту торговельного підприємства,
розвитку його збутової діяльності. Вона показує, як
управляти різними видами бізнесу, щоб збалансувати
портфель товарів і послуг. Стратегічні рішення цього
рівня найбільш складні, тому що стосуються торговель�
ного підприємства в цілому [1, с. 22].

Призначення функціональних стратегій — забезпе�
чити виконання стратегій бізнес�одиниць і підприємства
в цілому. При їх розробці враховуються загальнокор�
поративні завдання і одночасно завдання розвитку
підрозділів в цілому. У багатьох підприємствах помил�
ково вважають можливим обходитися без розробки да�
них стратегій і обмежуватися головною стратегією і
стратегіями бізнес�одиниць. Але в цьому випадку цілі

та завдання, поставлені в них "повисають у повітрі", так
як виникає неясність в тому, хто за що відповідає, які
завдання потрібно вирішувати в першу чергу, як коор�
динувати виконання завдань. Ці стратегії найчастіше
класифікують за функціональним підрозділам компанії.
Інший підхід пов'язаний з класифікацією їх за загаль�
ними видами діяльності. Наприклад, у такому вигляді:
стратегія маркетингу, фінансова стратегія, інноваційна
стратегія, стратегія виробництва, соціальна стратегія,
стратегія організаційних змін, екологічна стратегія [2,
с. 252—253].

Операційна стратегія визначається верхнім рівнем
управління і механічно передається нижнім рівнями уп�
равління. При цьому не вирішуються проблеми зв'язку
стратегії розвитку фірми в цілому, стратегії її підроз�
діли та стратегії розвитку груп, команд і самих праців�
ників. Такий підхід призводить до стратегічного розри�
ву, коли стратегічні цілі поставлені керівництвом, але
стратегії неефективні через відсутність зв'язків між

Рис. 1. Система вибору стратегії управління інтелектуальним потенціалом торговельного підприємства
за обраним рівнем управління

Розроблено автором.
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стратегічними цілями вищих і нижчих рівнів підприєм�
ства та зацікавленості працівників нижніх рівнів у їх
досягненні [2, с. 252—253].

Враховуючи сутність категорії "інтелектуальний
потенціал", її багатогранність та принцип створен�
ня доданої вартості підприємства за рахунок розроб�
ки або використання інтелектуальних можливостей
та ресурсів, в роботі стратегічне управління інтелек�
туальним потенціалом торговельного підприємства
(принципи, положення та обгрунтування власне
стратегії) буде формуватись на корпоративному
рівні, оскільки інтелектуальні ресурси, резерви та
можливості в сучасних умовах жорстокої конку�
ренції "диктують" можливий вектор сприятливого
розвитку торговельного підприємства в довгостро�
ковій перспективі.

Корпоративна стратегія поділяється на портфельні,
які визначають загальний напрямок діяльності, торго�
вельного підприємства та формується його вищим ке�
рівництвом і передбачає реалізацію трьох основних зав�
дань: сформувати (вибрати) головний напрям діяльності;
визначити (встановити) конкретну роль кожного її
підрозділу у реалізації корпоративної стратегії; ви�
значити розміри і способи розподілу ресурсів (інвестицій)
між підрозділами [3, c. 132]; розвитку, які спрямовані
на визначення перспективних альтернатив функціону�
вання підприємства та визначення його конкурентних
переваг в майбутньому; конкурентні виходять з того, на�
скільки обрана стратегія спроможна стимулювати адап�
тацію можливостей підприємства до конкретних рин�
кових умов [4, с. 348].

Провівши поглиблений аналіз з питань формування
корпоративної стратегії управління, ми дійшли до вис�
новку, що найбільш доцільною стратегією управління
інтелектуальним потенціалом є стратегія зростання, яка
орієнтована на розширення ринкової діяльності,
збільшення активів підприємства, зростанні обсягів ка�
піталовкладень.

Стратегія розвитку підприємства — довготерміно�
вий план, який містить сукупність кількісних та якісних
рішень щодо, вибору напряму діяльності підприємства,
які приводять до поліпшення його стану шляхом
збільшення потенціалу підприємства, адаптації до зов�
нішнього середовища та внутрішньої інтеграції, що
сприяє підвищенню здатності підприємства протидіяти
негативним впливам зовнішнього середовища та його
життєдіяльності [5, с. 228].

Стратегія розвитку повинна стати пріоритетною для
суб'єктів господарювання, адже саме вона здатна забез�
печити його конкурентоспроможність. Підприємство
може зростати в результаті збільшення масштабів своєї
поточної діяльності; запровадження нових напрямів
роботи або розширення технологічних можливостей;
розширення групи споживачів [6, с. 586].

Поряд із вибором конкретної стратегії розвитку
сьогодні найважливішого значення набуває вміння
підприємств пристосовуватися до технологічних, ко�
н'юнктурних та інших змін. При цьому підприємство може
вибрати один із чотирьох варіантів поведінки: пасивне
очікування; активне очікування, тобто готовність квал�
іфіковано (ефективно) зустріти зміни; підготовка до
змін та стимулювання бажаних змін. Найкращий варіант
полягає у попередженні змін та стимулюванні їх за до�
помогою інновацій. Таким чином, у змінюваному світі
підприємству, щоб гнучко та вчасно реагувати, зберіга�
ючи при цьому свій курс, не обійтися без динамічних змін
[7, с. 112].

Одним з важливих рішень на корпоративному рівні
управління є вибір типу стратегічного управління. Саме
на цьому рівні вибір стратегічного напряму є актуаль�
ним в рамках управління інтелектуальним потенціалом,
оскільки інтелектуальні ресурси можуть планомірно
перерозподілятись між бізнес�процесами як основних,
так і бізнес�процесів управління.

Сучасні умови ведення бізнесу вимагають здійснен�
ня об'єктивної оцінки ефективності вибору стратегії
розвитку, а також підвищення рівня управління інте�
лектуальним потенціалом торговельного підприєм�
ства з точки зору відкритості системи. Як відомо, си�
стема управління може буди як статичною, так дина�
мічною, що в залежності від обраної траєкторії розвит�
ку надає можливість отримати альтернативні орієнти�
ри стратегічного вектору.

Статична визначає стійкість економічної системи.
"Стійкість" є комплексною категорією, що широко ви�
користовується у науковій сфері, яку можна розуміти і
як здатність утримувати рівновагу, і як стабільність,
тобто здатність не змінюватися або підтримувати певні
темпи руху. Бакаєв А.А., Зеткіна О.В. у поняття еконо�
мічної стійкості включають параметри ефективного ви�
користання природних ресурсів, фінансового стану і
соціальну складову колективу: "економічна стійкість
підприємства — забезпечення рентабельної виробничо�
комерційної діяльності за рахунок підвищення ефектив�
ності використання виробничих ресурсів і управління
підприємством, стійкого фінансового стану за рахунок
поліпшення структури активів, а також стабільного роз�
витку підприємства і соціального розвитку колективу в
умовах динамічного зовнішнього середовища, що роз�
вивається" [8, с. 98].

У той же час, динамічна стратегія характеризує
зміну динамічного балансу системи "підприємство —
зовнішнє середовище", тобто процес її кількісної і
якісної зміни за певний період часу. Відповідно до
цього можна сказати, що характер розвитку підприє�
мства визначається певною комбінацією показників
зростання і стійкості цільової функції. Слід врахо�
вувати, що стабільно одержувати високі результати
нарощування темпів приросту об'ємних показників і
підвищувати ефективність діяльності підприємства
на основі сталих методів управління неможливо [9,
с. 60—69]. З цього можна зробити висновок, що саме
динамічність визначає активний розвиток торговель�
ного підприємства в цілому, створює нові формати
управління інтелектуальним потенціалом та визна�
чає додаткові резерви його зростання. Динамічні
стратегії ефективні для складного нестабільного се�
редовища, де завжди приходиться швидко приймати
рішення, спроможні адаптуватись до ситуацій, оріє�
нтовані на радикальні зміни. На рисунку 2 наведено
алгоритм динамічної системи стратегічного управл�
іння інтелектуальним потенціалом торговельного
підприємства.

Стратегічне управління інтелектуальним потенці�
ал та вибір динамічної стратегії його розвитку базуєть�
ся на невід'ємному процесі оцінки сприятливості
бізнес�середовища торговельного підприємства, оск�
ільки стан галузі, відносини зі споживачами та його по�
стачальниками визначають безліч можливостей
підприємства пристосовуватись до умов ринку в залеж�
ності від внутрішніх можливостей та потенційних ре�
зервів зростання, та рівня розвитку інтелектуального
потенціалу торговельного підприємства. Оцінка
бізнес�середовища торговельного підприємства надає
можливість визначити сприятливість факторів середо�
вища до ведення бізнесу в майбутньому векторі роз�
витку, а рівень інтелектуального потенціалу — мож�
ливість динамічно пристосовуватись до середовища
функціонування та основі наявних та потенційних
можливостей.

Оцінка сприятливості бізнес�середовища торговель�
ного підприємства для обгрунтування стратегії його ди�
намічного розвитку здійснюється на основі розрахунку
трьох груп індикаторів, які окреслюють вектор варіацій
впливу на інтелектуальний потенціал в залежності від
позиції комутатора бізнес�середовища. У графічному
вигляді наведене ствердження можна представити на�
ступним чином (рис. 3).
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Комутатор бізнес�середовища торговельного під�
приємства — індикатор з'єднання кількох вузлів
підприємства в межах одного середовища, позиція яко�
го в свою чергу впливає на вектор розвитку підприєм�
ства в залежності від безлічі його потенційних варіацій
зміни. Тобто, комутатор виступає своєрідним динаміч�
ним інструментом оцінки сприятливості впливу бізнес�
середовища підприємства на його стратегічну позицію
в майбутньому та оперативним інструментом прийнят�
тя рішень стосовно варіацій інтелектуального потенці�
алу в своєму середовищі.

Вибір трьох груп індикаторів комутатора та його
факторів здійснено експертним шляхом. Менеджерам
інституційного рівня управління досліджуваними тор�

говельними підприємства була запропонована анкета
для формування системи індикативної оцінки сприят�
ливості бізнес�середовища торговельного підприєм�
ства. Обробка експертних даних надала можливість
сформувати систему індикативної оцінки сприятли�
вості бізнес�середовища торговельного підприємства
та отримати вихідні дані для розрахунку його комута�
тора Зазначимо, що експертам була запропонована
шкала оцінки впливу індикатора на бізнес�середови�
ще в якому функціонує досліджуване підприємство. Де
значення 5 — міцний позитивний вплив; 4 — значний
позитивний вплив; 3 — опосередкований вплив; 2 —
значний негативний вплив; 1 — міцний негативний
вплив.

Рис. 2. Алгоритм динамічної системи стратегічного управління інтелектуальним потенціалом
торговельного підприємства

Розроблено автором.
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Комутатор бізнес�середовища розраховується за
формулою 1:

( ) ( ) ( )
P

KPKPKPK BS

RSBSLSBSSGBS
BS −×−×−

= (1),

де KBS — комутатор бізнес�середовища торговель�
ного підприємства;

KSG — фактори впливу стану галузі на бізнес�сере�
довище торговельного підприємства;

KLS — фактори впливу лояльності споживачів на
функціонування торговельного підприємства;

KRS — фактори впливу відносин зі споживачами на
діяльність торговельного підприємства;

PBS — периметр комутатора бізнес�середовища.

k
KKKP

RSLSSG
BS ++

= (2),

k — кількість індикаторів оцінки комутатора
бізнес�середовища.

 

f
KKK ijijRSLSSG

ij

∑ ×
=,, (3),

f — кількість факторів в середині кожної гру�
пи системи оцінки комутатора бізнес�середови�
ща.

Результати оцінки комутатора бізнес�середо�
вища досліджуваних торговельних підприємств на�
ведено у таблиці 1.

Якісна інтерпретація отриманих розра�
хунків наведена на рисунку 4, оцінки розрахо�
ваного діапазону визначено за методом Гаусса
(табл. 2).

Аналіз даних наведених на рисунку 4 свідчить,
що бізнес�середовище в якому функціонують дос�
ліджувані торговельні підприємства носить спри�
ятливий характер для кожного і такі висновки є
доволі обгрунтованими, оскільки торгівлі в аналі�
зованому регіоні є динамічною галуззю, яка по�
казує 10% приріст кожного року (за даними Дер�
жаного комітету статистики України), а також
постійно запроваджує нові технології і формати
торгівлі. Однак підприємства які попали в діапазон від
0,71—1,0 — характеризуються значним рівнем лояль�
ності стану галузі, однак опосередкованими зв'язками
зі своїми постачальниками та середнім рівнем лояль�
ності споживачів; від 1,1—1,2 — характеризуються
значною лояльністю стану галузі, високим рівнем
тісних зв'язків зі своїми постачальниками та міцним
рівнем лояльності своїх споживачів; 1,21—1,44 харак�

теризуються високою лояльністю стану галузі, висо�
ким рівнем тісних зв'язків зі своїми постачальниками
та міцним рівнем лояльності своїх споживачів. Як щоб
розрахункове значення попало в діапазон від 0,0—0,71,
то це свідчило б про несприятливі умови ведення
торгівлі в досліджуваному регіоні, тобто діяльність
торговельних підприємств була б завжди залежна від
стихійного стану ринку, що ускладнювало розвиток
підприємства та впливало б на фінансовий стан знач�
ним чином.

На наступному етапі здійснюється вибір стратегії
управління інтелектуальним потенціалом торговельно�
го підприємства на основі взаємозв'язку двох факторів,
а саме: комутатора сприятливості бізнес�середовища та
інтегрального показника інтелектуального потенціалу
торговельного підприємства.

Рис. 3. Комутатор бізнес<середовища торговельного підприємства

Розроблено автором.

Таблиця 1. Результати оцінки комутатора бізнес<середовища
торговельних підприємств

Таблиця 2. Якісна оцінка бізнес<середовища
торговельного підприємства
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Не одне з досліджуваних підприємств не попало в даний квадрант

Рис.  4. Оцінка сприятливості бізнес<середовища для досліджуваних
торговельних підприємств

Таблиця 3. Характеристика стратегій управління інтелектуальним потенціалом торговельного підприємства

Розроблено автором.

Назва 
динамічної 
стратегії 

Динамічна 
субстратегія Характеристика 

А
кт
ив
на

 Інтегрована 

Характеризується високим рівнем розвитку інтелектуального потенціалу та дуже сприятливим 
станом бізнес-середовища функціонування підприємства, що спрямовує вектор стратегічного 
розвитку на якісно нову зміну поточного стану управління, запровадження інноваційних форм 
розвитку та підсилення його конкурентні позиції на ринку 

Прогресивна 

Характеризується сприятливим бізнес-середовищем та достатньо високим рівнем розвитку 
інтелектуального потенціалу. Вектор стратегічного розвитку спрямований на виявлення резервів 
управлінні інтелектуальним потенціалом, своєчасне виявлення індикаторів зовнішнього впливу 
бізнес-середовища та подолання їх негативного впливу, що підвищить рівень 
конкурентоспроможності підприємства на ринку 

К
он
се
рв
ат
ив
на

 

Адаптивна 

Характеризується високим станом сприятливості бізнес-середовища та середнім рівнем розвитку 
інтелектуального потенціалу. Вектор стратегічного розвитку спрямований на використання в 
повному обсязі можливостей інтелектуального потенціалу, що призведе до стабілізації діяльності 
торговельного підприємства. Головна мета полягає в ідентифікації резервів зростання 
інтелектуального потенціалу і, як наслідок, – стійке конкурентне положення на ринку 

Релевантна 

Характеризується низьким рівнем розвитку інтелектуального потенціалу та сприятливим станом 
бізнес-середовища. В такій ситуації підприємству слід використати комплексний підхід до 
управління своїм інтелектуальним потенціалом., переорієнтувати систему ресурсів 
інтелектуального потенціалу, здійснити нові комбінації задіяних ресурсів, що дозволить 
реалізувати принцип системності та забезпечить збалансованість розвитку підприємства 

К
ом

пр
ом

іс
на

 Домінантна 

Характеризується високим рівнем розвитку інтелектуального потенціалу та не дуже сприятливим 
станом бізнес-середовища. Домінантне управління інтелектуальним потенціалом спрямовано 
взаємодії ринку функціонування та внутрішнього середовища потенціалу. Вектор стратегічного 
розвитку орієнтований на використання нових форм та методів пристосування інтелектуального 
потенціалу до конкурентного зовнішнього середовища  

Паритетна 

Характеризується достатньо високим рівнем інтелектуального потенціалу та несприятливим 
впливом бізнес-середовища. Стратегічний вектор розвитку спрямований на пристосування до 
бізнес-середовища, за рахунок грамотного управління інтелектуальним потенціалом. У цьому 
стані, здійснюючі регулювання ефективності використання всіх локальних складових 
інтелектуального потенціалу, буде здійснюватись активізація покращення лояльності бізнес-
середовища до розвитку підприємства 

О
бм

еж
ув
ал
ьн
а Дегресивна 

Характеризується середнім рівнем розвитку інтелектуального потенціалу та відсутністю лояльності 
стану бізнес-середовища. Вектор стратегічного розвитку спрямований на активізацію зусиль 
управління інтелектуальним потенціалом, оскільки міцний інтелектуальний потенціал це запорука 
лояльності бізнес-середовища. Пошук резервів управління інтелектуальним потенціалом приятиме 
зміцненню всіх внутрішніх процесів підприємства, що в перспективі активізує лояльність бізнес-
середовища шляхом зниження тиску з боку конкурентного ринку 

Скорочення 

Характеризується відсутністю позитивних змін в управління інтелектуальним потенціалом. Таке 
управління інтелектуальним потенціалом є небезпечним для торговельного підприємства, 
відповідає повному занепаду внутрішнього потенціалу у короткостроковій перспективі, зважаючи 
на низьку якість управління та несприятливе бізнес-середовище. Вектор стратегічного розвитку 
спрямований на здійснення детального аналізу та визначення ключових фактори успіху, 
актуалізація яких буде сприяти новому напрямку розвитку торговельного підприємства та 
підвищенню ефективності управління його інтелектуальним потенціалом 

На основі даних наведених у табл. 1 та 2 побудова�
но локатор стратегічного азимута управління інтелек�
туальним потенціалом торговельного підприємства

(рис. 5). Відповідно до того, в який квад�
рант попадає торговельне підприємство
визначається стратегія і субстратегія уп�
равління інтелектуальним потенціалом
торговельного підприємства (рис. 5).

Аналізуючи дані наведені на рисунку 5
можна говорити про те, що запропонований
локатор стратегічного розвитку надав мож�
ливість розмежувати вибір стратегій управ�
ління інтелектуальним потенціалом дослід�
жуваних торговельних підприємств на ос�
нові їх позиціонування. Проведений аналіз
свідчить, що для 68,75%% торговельних
підприємств рекомендованою динамічною
стратегією управління інтелектуальним по�
тенціалом є активна стратегія розвитку. У
тому числі для 31,3% характерною є інтег�
рована стратегія та для 37,45% рекомендо�
ваною є прогресивна стратегія. Консерва�
тивна стратегія управління інтелектуальним
потенціалом рекомендована для 12,5% дос�
ліджуваних торговельних підприємств, у
тому числі для 100% підприємств характер�
ною є адаптивна субстратегія управління.
Компромісна стратегія рекомендована для
6,25% досліджуваних підприємств, у тому

числі для 100% обгрунтованою є паритетна субстрате�
гія. Результати дослідження показали, що обмежуваль�
на стратегія управління інтелектуальним потенціалом
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притаманна для 12,5% досліджуваних
підприємств, з яких для 100% рекомендо�
вана дегресивна субстратегія управління.
Аналізуючи більш детально визначено, що
інтегрована субстратегія рекомендована
для 33,3% підприємств відповідно групи В
та для 40% групи С, а саме для ТОВ "Аль�
пек ЛТД", ТОВ "Шельф" та ТОВ "Вос�
торг" і ТОВ "Тандем", а також для 20%
групи А (ТОВ "Струмінь"). Прогресивна
субстратегія рекомендована для 40% тор�
говельних підприємств групи А (ТОВ ТД
"Брусниця", ТОВ "Омега"), для 50%
підприємств групи В, а саме для ТОВ "Во�
сторг�Т", ТОВ "Меркурій" та ТОВ "Опті�
ма", а також для 20% підприємств групи
С (ТОВ "Бісквіт"). Що стосується адаптив�
ної субстратегії, то вона рекомендована
лише для 40% підприємств групи А, а саме
для ТОВ "Дженеро" та ТОВ "Руш". Парі�
тетна субстратегія рекомендована для
підприємства групи В — ТОВ "Стафіб".

У той час, дегресивна субстратегія ре�
комендована для підприємств групи С, а
саме: для ТОВ "Ефекст" та ТОВ "Авант".

Таким чином, запропонований мето�
дичний підхід до виявлення стратегії уп�
равління інтелектуальним потенціалом
торговельного підприємства, який на
відміну від існуючих, грунтується на
оцінці сприятливості бізнес�середовища
для окреслення вектору варіацій впли�
ву на інтелектуальний потенціал в за�
лежності від позиції комутатора бізнес�
середовища, дозволив визначити пе�
релік динамічних стратегій управління
інтелектуальним потенціалом та запро�
понувати рекомендації щодо стратегіч�
них векторів розвитку торговельного
підприємства за рахунок створення інте�
лектуальної можливості перемагати
своїх конкурентів у довгостроковій пер�
спективі в рамках кожної визначеної
стратегії.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний стан світової економіки характеризується

кризовими явищами, які завдають серйозної шкоди як
підприємницькій діяльності, так і населенню в цілому.
Аналіз соціально�економічної ситуації в Україні показує,
що сьогодні одним із пріоритетних завдань є гарантуван�
ня економічної безпеки держави, одним із складників якої
є людський фактор. Могутність країни і суспільства виз�
начається не тільки розмірами країни, наявністю природ�
них ресурсів, міццю фінансового капіталу, але й втіленим
в людині запасом знань і навичок, інтелекту та творчих
здібностей. Рушійною силою суспільного розвитку стає
людський фактор, що надає економіці інноваційний і інтен�
сивний характер, структурний динамізм, високу якість.
Сьогодні суттєво зріс інтерес економічної науки до людсь�
ких творчих здібностей, до шляху їх активізації, що
збігається із загальною закономірністю розвитку су�
часної науки в цілому: об'єднанням зусиль і концентра�
цією досліджень на проблемі людини. З точки зору еко�
номічної теорії це передбачає перехід до "людського ви�
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У статті відстежено сприйняття моделі "економічної людини" в економічному дискурсі. Охарактеризова\
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інноваційність, по\третє, здатність до партнерства, по\четверте, освітня мобільність. Сучасна "економічна

людина" — якісно новий тип особистості з яскраво вираженими моральними і гуманістичними ідеалами,

який можна ідентифікувати як "людина людяна". Визначається, що провідною тенденцією в осмисленні су\

часної економічної людини все більше стає її трансперсональна спрямованість, в якій вона включається в

контекст подій співучасті.

The article traces perception of the model of "economic man" in economic discourse. It characterizes theoretical

basis of the concept of "economic" man and shows his relevance to contemporary processes of moralities of households,

their moral and spiritual dimension. Morality is the ideological values for stimulating and motivational basis of human
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man are: first intelligence, second innovation, and thirdly, the ability to partnership, fourthly, educational mobility.
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міру" життя суспільства загалом та окремої людини зок�
рема.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження проблеми "економічної людини" до не�

давнього часу характеризувалися помітним перекосом у
бік "знеособлення", спробами розгляду економічних, ви�
робничих відносин у суспільстві, оминаючи носіїв цих
відносин — людей, інших реальних економічних агентів.
Людина при цьому розглядалася не як фактичний суб'єкт,
що володіє волею, який приймає конкретні господарські
рішення, а як пасивний носій тієї чи іншої соціальної ролі,
її персоніфікації — робітника, капіталіста, селянина тощо.
В останні роки появилось ряд праць економістів, соціо�
логів, філософів, в яких розглядається проблема економ�
ічного виміру людини. Приміром, Р. Автономов аналізує
моделі людини в економічній та інших науках, В. Радаєв,
М. Бункіна, В. Семйонов, В. Соколинський застосовують
соціологічний і психологічний підходи до осмислення лю�
дини в економіці; специфічні особливості "економічної
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людини" розкриваються в роботах Л. Гребньова, В. Ко�
рольова, Е. Лутохіної, Я. Невідомої, Л. Овсянкіної,
Н. Тарханової та багатьох інших дослідників.

МЕТА СТАТТІ
З метою з'ясування особливості сучасної концепції

"економічної людини" і щоб мати можливість встанови�
ти, наскільки така модель відповідає реальній поведінці
індивіда в економічному просторі, необхідно звернутися
до витоків, проаналізувати, в яких саме напрямах зміню�
валася дана модель в науковому дискурсі. Відтак, метою
статті є відстеження парадигмальних змін феномену "еко�
номічної людини", зміни її сутнісних особливостей.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Варто зазначити, що осмислення відношення "люди�

на�економіка" в процесі становлення та утвердження еко�
номічної теорії піддавалось різноманітним парадигмаль�
ним змінам. Щоб уникнути суперечок щодо застосуван�
ня в даному дослідженні поняття "парадигма" варто виз�
начитись з його змістовним наповненням. Відразу ж зау�
важимо, що це поняття має неоднозначне, а інколи навіть
суперечливе трактування. Так, наприклад, у "Філософсь�
кому енциклопедичному словнику" парадигма визна�
чається, з одного боку, як поняття, що використовується
в філософії для характеристики взаємовідношень духов�
ного і реального світу, з іншого, як сукупність передумов,
що визначають конкретне наукове дослідження (знання)
і визнане на даному етапі [10, c. 332]. Зазвичай поняття
"парадигма" набуло широкого поширення після виходу в
світ праці американського вченого Т.Куна "Структура
наукових революцій", де воно вживалось для позначення
загальновизнаної сукупності наукових досягнень, які
впродовж певного часу дають науковому співтовариству
модель постановки проблем і зразок їх вирішення [ 6, c.
11]. Отже, парадигма — це не стільки теорія, скільки
спосіб "діяння" в науці, тобто модель, зразок вирішення
дослідницьких завдань певною науковою спільнотою.
Саме в такому сенсі ми використовуватимемо дане понят�
тя. В такому розумінні парадигма — це інтелектуальний і
культурний "клімат" певного конкретно�історичного ета�
пу розвитку науки, інтелектуально�культурний дух, що
надає змісту розвитку тієї чи іншої галузі знань (в дано�
му випадку економіки). Отже, оскільки в статті розгляда�
ються парадигмальні зміни в процесі осмислення такого
феномену, як економічна людина, остільки доцільно роз�
глянути певні її моделі.

Одним із перших, хто сформулював концепцію "еко�
номічної людини" був А. Сміт [8], який вважав, що осно�
вою суспільства є людина, і досліджував поведінку люди�
ни з її мотивами і прагненням до особистої вигоди. Для
А. Сміта приватна власність — це, з одного боку, прин�
цип і мета економічної політики, а з іншого — це теоре�
тична конструкція, "модель" для вивчення економічної
дійсності. Він зазначав, що в людині народжуються такі
почуття, як милосердя, співчуття чужому горю, радість.
Головну причину спотворення моральних почуттів він вва�
жав у готовності людей захоплюватися багатими і знат�
ними людьми і презирливо ставитися до людей бідних. А.
Сміт зазначав, що, з одного боку, в економічному про�
сторі людина функціонально діє як споживач, виробник і
власник благ, а з іншого — "особистий інтерес кожної
людини змушує її шукати вигідного і уникати невигідно�
го заняття" [8, с. 109]. Причому інтерес цей не можна ви�
мірювати лише грошима: "найбільш шляхетні й вільно�
думні" люди прагнуть оволодіти професіями, щоб само�
ствердитися, знайти свою нішу в суспільстві. Також пред�
ставники маржиналізму (Л. Вальрас, У. Джевонс, К. Мен�
герта ін.) тяжіли до концепції гедонізму господарюючих
суб'єктів, метою якого була максимізація власного задо�
волення. В працях маржиналістів на перше місце виходить
вже не власний інтерес, а економічна раціональність. Але
головним нововведенням у порівнянні з концепцією "еко�
номічної людини" класичної школи тут є навіть не стільки
зміна характеристик економічного суб'єкта, скільки зміна
місця поведінкових передумов в економічному аналізі.
Однак варто зазначити, що в перспективі маржиналізм
зазнав певної зміни. Приміром, І. Кірцнер під конкурен�

цією розумів боротьбу за можливість здійснення прий�
нятого індивідом рішення. Він зазначав, що для підвищен�
ня ефективності та конкурентоспроможності підприєм�
ства необхідна наявність як заохочення індивіда у вигляді
отримання ним прибутку, так і участь індивіда в можли�
вих збитках.

Декілька років тому в Америці пройшла прем'єра
фільму відомого режисера�документаліста Майкла Мура
"Капіталізм: Історія любові". "Капіталізм — це зло. Зло
не можна регулювати, його можна тільки знищити" —
такий висновок робить режисер у фіналі свого фільму,
на титрах якого звучить "Інтернаціонал", аранжований в
стилі кантрі. Яка любов, якщо корпораціям, як запевняє
М. Мур, вигідна смерть співробітників? Світ чистогану
дійшов до того, що керівництво найбільших комерційних
структур висловлює жаль з приводу невисокої смертності
серед підлеглих і невеликої кількості самогубств! За ко�
жен такий випадок виплачується страховка.

Наприкінці ХІХ ст. англійський економіст А. Маршал
висунув своє розуміння "економічної людини", сутність
якої формується як у процесі трудової діяльності, так і
під впливом тих ресурсів, які вона створює в процесі праці.
Маршалівська модель сучасної йому "економічної люди�
ни" представлена такими характерними рисами й власти�
востями, як самостійність, впевненість в собі, обачність,
швидкість у виборі рішень і в судженнях та раціональність.
За його переконанням найстійкіший стимул до ведення
господарської діяльності — це бажання і можливість от�
римати за неї матеріальну винагороду. Отже, в класичній
модель "економічної людини" (англійська класична шко�
ла, маржиналізм і т.д.) домінують суто раціональні моти�
ви: отримати максимальний результат при мінімальних
витратах в умовах обмеженості використовуваних мож�
ливостей і ресурсів, тобто переважає раціональна макси�
мізація власної вигоди.

Відомий англійський економіст Дж.Кейнс звертав ува�
гу на мотивацію поведінки людини, на її схильність як до
споживання (щедрість, недалекоглядність, марнослав�
ство, марнотратство і ін.), так і до заощадження (обе�
режність, обачність, підприємливість, гордість, скупість,
передбачливість).

Важливою відмінністю теорії Дж. Кейнса є спросту�
вання класичної концепції раціональної поведінки еко�
номічних агентів. Він конституював таку модель "еконо�
мічної людини", дії якої абсолютно раціональні, засно�
вані на логічних розрахунках і володінні повною інфор�
мацією як про сьогодення, так і про майбутній стан еко�
номіки. З його точки зору, учасники ринку у своїх діях
швидше керуються інстинктом, азартом, оптимізмом або
песимізмом, аніж раціональним розрахунком. Натомість,
на думку Т. Веблена [3], людина є власником і спожива�
чем, причому споживанню приділяється більша увага, ніж
володінню благами і виробництву. Споживання — це не
індивідуальний процес, спрямований на задоволення ос�
новних потреб, а радше спосіб заявити про свій соціаль�
ний статус, підтвердити уявлення про своє становище в
суспільстві. Відтак, дана модель економічної людини
інтенційно вміщує в собі схильність до заощадження, пе�
ревагу ліквідності (Дж. Кейнс), прагнення до підвищення
соціального статусу (Т. Веблен) тощо. В цій моделі пере�
важають волетативні якості людини, які часто�густо спря�
мовані на подолання "економічного егоїзму".

Особливе значення для концептуального осмислен�
ня "економічної людини" мають роботи М. Вебера, який
ввів принцип розуміння людської дії, яка розглядається
як значення смислів, що спонукають людину діяти так, а
не інакше. Ці сенси інкорпоруються в конструкції, названі
М. Вебером "ідеальні типи", які ідентифікуються як певні
спільноти. Веберівська методологія дозволяла, з одного
боку, з'ясувати характер "людського виміру" у госпо�
дарській діяльності капіталістичного суспільства, а з іншо�
го — уможливлювала зрозуміти духовні принципи функ�
ціонування суспільства в умовах модернізації. Поняття
"економічної людини", представлене М. Вебером, тісно
пов'язане з релігією, а саме з протестантизмом. "Дух кап�
італізму" розглядається як особливий тип мислення, для
якого характерне "накопичення" як спосіб задоволення
матеріальних потреб, відмова від радощів життя і мирсь�
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ких благ, це є "систематичне і раціональне прагнення до
прибутку в рамках своєї професії" [2, с. 75]. М. Вебер вва�
жав, що моральність поведінки людини, включеної у рин�
кову конкуренцію, повинна визначатися не мотивами, які
передбачають бажання наживи, безпощадність, хитрість
та інше з "букету" егоїзму, а тим, що вона обмежує свій
егоїзм заданими суспільними рамками, морально санкці�
онованими правилами.

Загалом, слова "моральність", "мораль", "етика"
близькі за змістом. Але виникли вони в трьох різних мо�
вах. Слово "етика" походить від грец. ethos — вдача, ха�
рактер, звичай. Його ввів у вжиток 2300 років тому Арис�
тотель, який назвав "етичними" чесноти або достоїнства
людини, які проявляються в її поведінці, — такі якості, як
мужність, розсудливість, чесність, а "етикою" — науку про
ці якості. Мораль (лат. moralis) — це те, що стосується
моралі. Ціцерон, дотримуючись викладу Аристотеля, ут�
ворив від нього слова мoralis — моральний і moralitas —
мораль, які стали латинським еквівалентом грецьких слів
етичний і етика. На відміну від моралі моральність перед�
бачає наявність у людини внутрішнього морального ре�
гулятора. Можна, таким чином, стверджувати, що мо�
ральність — це особиста мораль, самооцінка. У буденно�
му розумінні, мораль — це норми поведінки, які прийняті
у суспільстві, норми, яких повинні дотримуватися усі
люди. Однак норми поведінки, мораль і моральність — це
різні поняття. Найголовніша їх відмінність полягає в тому,
що норми поведінки — це зовнішня складова моралі, а мо�
ральність — це увнутрішнена мораль, якісна характерис�
тика людини.

Логічним наслідком повороту економічної думки до
суто людського були знамениті хоуторнські експеримен�
ти, які провів американський соціолог Е.Мейо на початку
30�х років XX ст. на заводах компанії "Western Eleсtrik".
Було доведено, що моральне стимулювання (ввічливість
адміністрації, повага людської гідності тощо) дають знач�
но більший економічний ефект, зокрема підвищення про�
дуктивності праці, аніж суто традиційні економічні чин�
ники. Головний висновок теоретичного осмислення хоу�
торнских експериментів зводиться до твердження, що ви�
рішальний вплив на зростання продуктивності праці ро�
бітника здійснюють, головним чином, соціальні та психо�
логічні чинники, в основі яких знаходяться людські сто�
сунки. У зв'язку з цим, керівники підприємств повинні ор�
ієнтуватися більшою мірою на людей, ніж на продукцію,
а це забезпечує задоволеність індивіда своєю роботою і
соціальну стабільність суспільства. Можна навести безліч
випадків із царини бізнесу, коли норми етики і мета "за�
робити" якомога більше далеко не співпадають. При цьо�
му моральнісна сторона виникає саме в засобах та мето�
дах досягнення цієї мети.

Сучасні економісти (С. Беккер, К. Бруннер та ін.) зап�
ропонували модель "людини винахідливої, оцінюючої,
максимізуючої", тобто людини, яка прагне до експеримен�
ту, пошуку, що оцінює навколишній світ і вміє робити ра�
ціональні рішення; максимізуючи свою вигоду в умовах
неповноти інформації та обмеженості часу для прийнят�
тя рішення. Цю модель можна ідентифікувати як сучасна
модель "економічної людини". Найпомітнішими якісни�
ми ознаками сучасної економічної людини, стає, по�пер�
ше, інтелектуальність (проявляється в тому, що дедалі
більша частка працівників протягом свого робочого дня
зайнята інтелектуальною працею, пошуком та викорис�
танням необхідної інформації, вирішенням завдань про�
блемного типу); по�друге, інноваційність (полягає в особ�
ливій здатності сприймати, розуміти, прагнути і вміти вве�
сти новації в економіці); по�третє, здатність до партнер�
ства (такий вид організації справи, при якому всі члени
беруть участь як рівні компаньйони), по�четверте, освіт�
ня мобільність (здатність людини до безперервної освіти,
безперервного навчання і перенавчання). Вважаємо, що в
будь�якому виді діяльності (а особливо в інноваційній)
варто враховувати людський фактор. Тому не можемо по�
годитися з думкою Д. Заваріна: "При обговоренні інно�
вацій традиційно розділяють техніко�технологічний ре�
зультат їх впровадження (трансфер) і економічний ефект.
Під результатом інноваційної діяльності розуміється
вдосконалення технологічних процесів і якості продуктів

інвестиційно�будівельного циклу, тобто результат інно�
вації — це перевага організації в технічному (продукто�
вому), технологічному або процесному аспекті операцій�
ної діяльності. А економічний ефект — це кількісна оцін�
ка економічної вигоди від вдосконалення технологічних
процесів та якості продуктів інвестиційно�будівельного
циклу, тобто фінансова інтерпретація результату іннова�
ційної діяльності" [4, с. 12—13].

Розуміння "економічної людини" як цілісного суб'єкта
життя, незвідне до "раціонального максимізатора" виго�
ди, яка поширюється і на економічну діяльність, і на еко�
номічні відносини. Необхідно розширити трактування
економічного життя суспільства за рахунок акцентуван�
ня особистісних аспектів буття і визнати правоту точки
зору про включення особистісної індивідуальності у ро�
зуміння соціально�історичного процесу. Упродовж деся�
тиліть в економічному дискурсі тривали пошуки можли�
востей зближення двох сторін людської індивідуальності,
які німецько�американський філософ Е. Фромм означив
у питанні "бути чи мати?". Реалії повсякденності свідчать
про те, що ідеї вищого блага незвідні до придбання мак�
симальної кількості речових цінностей і одержаному при
цьому задоволенню. Це означає, що необхідний і неми�
нучий перехід "економічної людини" в якісно новий тип
особистості з яскраво вираженими моральними і гумані�
стичними ідеалами, який можна ідентифікувати як "лю�
дина людяна". Отже, в даній моделі економічної людини
відстежується процес "наростання" людського в людині,
власне, її персоналістичне ядро стає домінуючим.

Для того, щоб рельєфніше виокремити особливості су�
часної моделі "економічної людини" звернемося, власне,
до складових людських ресурсів. Приміром, М.Барбарсь�
ка виокремлює наступні складові в потенціалі людських
ресурсів: психофізіологічний (стан здоров'я працівників,
їх здібності і схильності, рівень працездатності, витрива�
лості, життєві установки і моральні орієнтири), профес�
ійно�кваліфікаційний (набір професійних навичок, умінь
і здібностей працівника), творчий (творчі здібності кож�
ної особистості, що виражаються в умінні поставити пе�
ред собою нові цілі, знайти способи їх досягнення, резуль�
татом яких буде принципово нове), кар'єрний (сукупність
характеристик психофізіологічного, інтелектуального,
професійно�кваліфікаційного, інноваційного потенціалів
особистості, що дозволяють визначить кар'єрні цілі осо�
бистості) та інноваційний (ступінь готовності особистості
використовувати у виробничій діяльності інноваційні тех�
нології, ставити завдання. пов'язані з розробкою та реа�
лізацією інноваційних рішень, спрямованих на підвищен�
ня ефективності діяльності організації та розширення
перспектив її розвитку) [1, с. 74—75]. Вважаємо недо�
цільним включати в психофізіологічний потенціал людсь�
ких ресурсів життєві установки, моральні приписи. Вони
входять до більш ширшого поля життєвого світу людини,
зокрема, до соціокультурного потенціалу людських ре�
сурсів, атрибутивним конструктом якого є моральність
як якісна характеристика людини.

В основі формування "сучасної економічної людини"
лежить, як вважає В. Зомбарт [5], певний господарський
дух, що представляє собою сукупність душевних власти�
востей і функцій, що притаманні процесу господарюван�
ня. Під господарським духом В. Зомбарт розуміє інтелект,
ціннісні орієнтації, якими визначається поведінка еконо�
мічної людини, риси характеру. Він виділяє наступні за�
гальні риси сучасної економічної людини: ціннісні орієн�
тації, характер діяльності, ділові принципи, особистісні
характеристики.

Варто зазначити, що сьогодні також акценти зміщу�
ються у підходах до людини й у економіці будівництва.
Президент Української державної будівельної корпорації
"Укрбуд" підкреслює: "…Ми зосередили всі продажі на�
ших об'єктів виключно в нашому офісі і за нашими цінами
без комісій, без спекуляцій, без посередників. Незважа�
ючи на те, що 100% акцій "Укрбуду" належать державі,
ми госпрозрахункова корпорація, жодних надходжень із
бюджету не отримуємо, навпаки — самі фінансуємо бюд�
жет. Державний статус викликає довіру серед наших
клієнтів, а наша система продажів тільки підвищує цю
довіру. Тому ми на підйомі навіть у період кризи" [7].
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Отже, моральна мотивація, врахування потреб людини
спроможні подолати будь�які кризи.

Економічні струси національних економік півдня
Європи у 2012—2013 рр. (Греція, Іспанія, Італія) та пре�
цедент методів управління державним боргом через фак�
тичну експропріацію частини банківських вкладів на Кіпрі
засвідчують, що в цих ринкових економіках зрештою пре�
валюють не ринкові саморегулятивні закони, а персоніф�
іковані рішення як щодо нарощення державних боргів, так
і стосовно їх врегулювання. В даному випадку людина
набуває персоналістських якостей: єдність екстеріори�
зації (самоактуалізація в комунікативному просторі "Я —
Ти"), інтеріоризації (формування "внутрішньої" людини,
епіцентром якої є совість), трансценденції (спрямованість
у майбутнє, орієнтація на вищу самореалізацію, можли�
ву в акті духовного єднання з Універсумом, Всесвітом).
Гадаємо, що сучасна модель "економічної людини" позна�
чена трансперсональними вимірами.

"Етимологічно термін "трансперсональний" означає
той, що міститься за межами чи поза особистісним і за�
звичай використовується в трансперсональній літературі
щодо почуттів, можливостей, переживань, стадій розвит�
ку (когнітивного, морального, емоційного, міжособис�
тісного тощо) модусів буття та інших феноменів, які…
перевершують сферу індивідуальної особистості, самості
чи его" [9, с. 36]. І хоча сьогодні існують різні підходи до
вирішення тих чи інших фундаментальних питань у
трансперсональному русі (до речі, навіть говориться про
різні трансперсональні парадигми в межах одного транс�
персонального світогляду), однак його ядром у всіх ва�
ріаціях залишається саме феномен духовності. Тому
трансекономічна свідомість, як складова сучасної моделі
"економічної людини", уможливлює розгляд економіч�
них феноменів як співмірних із Всесвітом, відкриває пе�
ред людиною двері у світ взаємозв'язку усього з усім,
розгортає нові виміри її економічної буттєвості. У кон�
цепті трансекономічної свідомості намічається поворот
до розуміння трансперсональних феноменів як подій
співучасті, які притаманні не лише окремій людині, а та�
кож системі взаємовідносин, суспільству загалом. У цьо�
му контексті трансперсональні феномени розуміються
як події співучасті. Тому поняття "транс" починає набу�
вати нового смислового навантаження, означаючи не
лише "поза" чи "за межами", але й також "через", "зав�
дяки", що дозволяє фіксувати царину духовного не лише
поза, але й всередині самої людини. Такий контекст дос�
лідження відображає динамізм людської природи, вклю�
чає її в духовні виміри Всесвіту. Це нове трансперсональ�
не бачення "економічної людини" має глибокі наслідки
не тільки для розуміння майбутньої цивілізації, але та�
кож створює умови для інкорпорування трансперсональ�
ного знання в повсякденне життя, актуалізує духовні�
моральні якості людини з метою утвердження її в людсь�
кому світі.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, у сучасній моделі "економічної люди�
ни" відстежується зміна мотивації діяльності в напрямку
зростання ролі духовних потреб особистості (теорії со�
ціального вибору). Тому дослідники активно вводять в
економічну модель людини етичне начало, відкидають об�
меження моралі в економіці тільки рамками особистої ви�
годи. Новій моделі людини притаманні інформованість,
високий освітній і культурний рівень, різноманіття і ди�
намізм потреб (головною з яких є потреба у свободі са�
мовираження), встановлення зв'язків з іншими людьми,
свобода духовного самовизначення, вільного вибору типу
культури і суспільно�політичних поглядів. Отже, парадиг�
мальні зміни в моделях економічної людини — це один із
способів подолання антропологічних меж буття, це
здатність перетворення світу у відповідності з інтереса�
ми та потребами самої людини. Тим паче, не можна зро�
зуміти і пояснити економічне життя суспільства на основі
одних економічних законів, бо в його основі лежить са�
моцінність людини як особистості, її потреба "мати" або
"бути" як два нерозривні аспекти особистісної самореа�
лізації. "Економічна людина" — це не просто простір ви�

робничої діяльності людини, це, власне, світ економічно�
го облаштування буття людини, це її вибір в контексті
творення та співучасті. Тому й перспективні можливості
дослідження сучасної "економічної людини" знаходять�
ся саме в моральнісно�духовній площині, в якій економі�
чна свідомість набуває трансперсональних вимірів.
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ВСТУП
Неоднозначність існуючих наукових позицій стосовно

питань впливу процесу фінансіалізації економіки на її за�
гальний розвиток, соціальну сферу актуалізує необхідність
проведення додаткових досліджень у цьому напрямі. Особ�
ливої актуальності в сучасних умовах превалювання фінан�
сового сектору над реальним набуває дослідження векторів
впливу обумовлених фінансіалізацією економіки дисба�
лансів руху фінансових ресурсів з метою подальшої опти�
мізації їх негативних наслідків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням впливу превалюючого розвитку фінансово�

го сектору економіки порівняно з її реальним сектором на
показники соціально�економічної сфери присвячено праці
багатьох вчених (особливо зарубіжних) [1—12; 16—20] та
ін. Однак й дотепер залишаються не достатньо обгрунтова�
ними вектори такого впливу у контексті розвитку національ�
ної економіки.
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ВЕКТОР ВПЛИВУ ДИСБАЛАНСІВ РУХУ
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ТНЕ VECTOR OF INFLUENCE OF DISBALANCES OF MOTION OF FINANCIAL RESOURCES
IN ECONOMY

Розглянуто існуючі наукові позиції стосовно впливу рівня дисбалансів руху фінансових ресурсів в

умовах фінансіалізації економіки на окремі сфери. Досліджено ймовірні вектори впливу дисбалансів руху

фінансових ресурсів в умовах фінансіалізації економіки на окремі сфери. Визначено напрями оптимі\

зації негативних проявів виникаючих в умовах фінансіалізації економіки дисбалансів руху фінансових

ресурсів.

Existent scientific positions in relation to influence of level of disbalances of motion of financial resources in

the conditions of finansializacii economy on separate spheres are considered. Investigational credible vectors of

influence of disbalances of motion of financial resources are in the conditions of finansialisation economy on

separate spheres. Certainly directions of optimization of negative displays of arising up in the conditions of

finansialisation economy disbalances of motion of financial resources.

Ключові слова: дисбаланс, фінансові ресурси, рух, фінансіалізація, економічний розвиток, фінансовий роз�
виток, соціальна сфера, вплив.

Key words: disbalance, financial resources, motion, finansialisation, economic development, financial
development, social sphere, influence.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження існуючих векторів

впливу дисбалансів руху фінансових ресурсів в умовах
фінансіалізації економіки та визначення окремих на�
прямів оптимізації негативних наслідків таких дисба�
лансів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Вектори впливу обумовлених фінансіалізацією еконо�
міки дисбалансів руху фінансових ресурсів (ДР ФР) є до�
волі неоднозначними. Точки зору науковців стосовно на�
прямів впливу таких дисбалансів в умовах фінансіалізації
економіки розділені на групи:

А) стосовно впливу ДР ФР на економічний розвиток
існують наступні позиції науковців:

— окремі індикатори ДР ФР в умовах фінансіалізації
позитивно впливають на економічне зростання, а окремі не�
гативно (або практично не впливають) [1; 5];
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— високий рівень ДР ФР в умовах фінансіалізації, як
правило, позитивно впливає на економічний розвиток [2; 3];

— у конкретних умовах превалювання фінансового сек�
тору економіки над її реальним сектором наявний позитив�
ний сильний зв'язок ДР ФР та економічного розвитку [4];

— активний розвиток фондового сегменту фінансово�
го сектору активізує процеси економічного зростання у ви�
сокорозвинутих країнах [5];

— ступінь впливу ДР ФР в умовах фінансіалізації на
економічне зростання залежить: від стадії розвитку держави
на етапі здійснення реформ [6]; від рівня економічного роз�
витку країни [6; 7];

— є наявним позитивний вплив фінансової інтеграції на
економічне зростання [8];

— на окремому проміжку часу (періоді розвитку краї�
ни) вплив ДР ФР на економічний розвиток є позитивним, а
на окремому негативним [9];

— від рівня ДР ФР залежить ступінь економічного роз�
витку (залежність описується U�подібною формою) [10];

— вплив ДР ФР на економічний розвиток є доволі слаб�
ким (незначним або негативним) [11].

Як приклад, позитивний вектор впливу ДР ФР в умовах фінан�
сіалізації економіки представлено у дослідженні [12] (для групи
високо розвинутих країн, і тих, що розвиваються) з використан�
ням системи індикаторів (рис.1). Кореляційна матриця між окре�
мими з наведених індикаторів представлена у таблиці 1.

Залежність (у контексті дослідження [12]) мала наступ�
ний вигляд (1):
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де Y
i
 — приріст реального ВВП;

FD
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 — індикатор фінансової глибини;
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i
 — питома вага обсягу інвестицій у ВВП;
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) — приріст чисельності населення;
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 — логарифм реального доходу на душу населення (у

цінах 1987 р.);
e

i
 — похибка.

Результати дослідження [12] представлено у таб�
лиці 2.

Отже, за результатами дослідження зарубіжні вчені
приходять до висновку, що окремі значення показників
фінансового розвитку є однією з основних причин дисп�
ропорцій у рівнях економічного розвитку між країнами
[12].

На нашу думку, для оцінювання впливу ДР ФР на рівень
економічного зростання доцільно обрати наступні індика�
тори (табл. 3) [13, с. 178—186; 14].

Нами було побудовано залежність, яка дозволяє ви�
значити рівень фінансового розвитку з метою подальшої
оцінки його впливу на показники економічного розвитку [13,
с. 181—183;14].

FDI = 0,5985BM + 0,5841DC + 0,5483FSAAss (2).
Результати розрахунку FDI представлені у таблиці

4. На основі даних таблиці 4 можна відмітити рівень FDI
для груп країн (у тому числі й для України). Для націо�
нальної економіки наявним є ріст індексу FDI протягом
досліджуваного періоду. Результати оцінки впливу рівня
ДР ФР в умовах фінансіалізації на економічний розви�
ток було проведено за схемою описаною нами у працях
[13, с. 181—186; 14]. При цьому вектори впливу ДР ФР в
умовах фінансіалізації економіки нами було розгляну�
то у короткостроковій та довгостроковій перспективах.
Загальні результати нашого дослідження показали не�

Індикатори 
ДР ФР 

А - показник співвідношення 
вартості кредитів, наданих 
приватному сектору до ВВП (X) 

Резуль-
туючий 
індикатор 

Логарифм реального доходу 
на душу населення  
(у цінах 1987 року) 

Приріст обсягів  
торгівлі 

Б - включає показник А  з 
врахуванням Z як частки від 
ВВП; Контрольні 

змінні 
(система 

показників)

Питома вага обсягу 
інвестицій у ВВП 

Приріст  
населення 

В - включає показник Б  з 
врахуванням Z (на основі 
торгів за державними та 
приватними облігаціями у 
відношенні до ВВП (Y)) 

Капіталізація фондового 
сегменту фінансового 
сектору (Z) 

Приріст реального валового 
внутрішнього продукту 
(ВВП) 

Рис. 1. Система індикаторів для оцінки впливу ДР ФР в умовах фінансіалізації на економічний розвиток

Джерело: складено на основі [12].

А Б В 
A 1,00   
Б 0,85 1,00  
В 0,82 0,91 1,00 

X Z Y 
X 1,00   
Z 0,53 1,00  
Y 0,21 0,03 1,00 

Продовження таблиці 1

Таблиця 1. Кореляційна матриця між окремими
індикаторами ДР ФР в умовах фінансіалізації економіки

Джерело: складено на основі [12].

Незалежні 
змінні Benchmark A Б В Z 

FDi  0,02763
(5,31)*** 

0,00984
(3,88)*** 

0,00474
(2,90)*** 

0,01666 
(3,80)*** 

igdp 0,04713 
(3,05)*** 

0,04008
(2,80)*** 

0,09875
(3,53)*** 

0,13644
(3,54)*** 

0,10243 
(3,53)*** 

dlog(pop) 0,30223 
(3,04)*** 

0,42716 
(4,52)*** 

0,39809 
(2,80)*** 

0,67980 
(2,81)*** 

0,34724 
(2,30)*** 

dlog(tot) 0,10908 
(1,67)* 

0,11906
(1,84)* 

0,15601
(1,55) 

0,37686
(1,89)* 

0,14568 
(1,40) 

ly0 
-0,31952 
(-2,7)*** 

-0,63930
(-5,13)*** 

-0,86728
(-4,83)*** 

-1,23901
(-5,04)*** 

-0,78970 
(-4,34)*** 

R2 0,154 0,286 0,467 0,801 0,434

Таблиця 2. Результати регресійної залежності за Кханом та Сенхаджи

Джерело: [12].
* та *** — значення на довірчому інтервалі 90% та 99% відповідно.
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гативний вплив ДР ФР в умовах фінансіалізації на еко�
номічний розвиток (у короткостроковій та довгостро�
ковій перспективах) за рядом країн наведених у таблиці
4. При цьому такий негативний вплив у короткостро�
ковій перспективі проявляється у меншому ступені, а в
довгостроковій — у більшому. Висновки нашого дослід�
ження стосовно векторів впливу ДР ФР в умовах фінан�

сіалізації на економічний розвиток частково співпада�
ють з науковими позиціями зарубіжних вчених, наведе�
ними вище [1—12]. Також додатково відмітимо, що
приріст окремих показників (наприклад, показника
ВНОК), наведених у таблиці 3, може призвести в конк�
ретних умовах превалювання фінансового сектору над
реальним до незначного економічного зростання. Отже,

Таблиця 3. Характеристика змінних моделі визначення впливу рівня ДР ФР
в умовах фінансіалізації на економічне зростання

Джерело: [13, с. 186; 14].

Маркер 
змінної Назва показника Характеристика показника 

GDPG Приріст ВВП на душу населення  Характеризує річний темп приросту ВВП на душу населення (одиниця виміру – 
%)  

GCE Державні споживчі витрати як % 
від ВВП  

Показник включає всі державні поточні витрати на закупівлю товарів і послуг, 
враховує більшість витрат на національну безпеку та оборону (за виключенням 
державних військових витрат) 

GFCF Валове нагромадження основного 
капіталу як % від ВВП (ВНОК)  

Враховує покращення земель, придбання заводів, машин та обладнання; 
будівництво доріг, залізниць тощо, а також шкіл, офісів, лікарень, приватних 
житлових будинків, а також комерційних і промислових будівель 

Trade Сума експорту та імпорту як % від 
ВВП  

Розраховується як сума експорту та імпорту товарів і послуг, виміряних у вигляді 
частки від ВВП 

BM М3 як % від ВВП  Є сумою грошових коштів поза банками, депозитів до запитання, строкових 
депозитів і депозитів в іноземній валюті, а також цінних паперів 

DC Кредити приватному сектору як % 
від ВВП  

Характеризує обсяг фінансових ресурсів, що надаються в приватний сектор 
іншими депозитними корпораціями, наприклад, через споживчі і торгові кредити, 
придбання не пайових цінних паперів та іншу дебіторську заборгованість 

FSAss Активи фінансової системи як % від 
ВВП 

Розраховується як активи фінансової системи (активи банківського сектору та 
страхових компаній) у відношенні до ВВП  

FDI Індекс фінансового розвитку 
(авторська розробка) 

Агрегований за допомогою методу головних компонент індекс фінансового 
розвитку включає такі індикатори як: М3/ВВП, кредити приватному сектору у % 
від ВВП та активи фінансової системи у відношенні до ВВП 

Таблиця 4. Результати розрахунку індексу FDI для окремих країн світу

Джерело: доповнено на основі [13, с. 184;14].
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1991 52,40 108,56 60,02 50,22 21,80 69,22 482,83 387,24 133,38 47,69 28,98 18,33 120,32 37,01 9,17 

1992 36,70 107,63 60,85 52,24 47,06 69,35 439,41 351,08 141,33 78,40 44,66 42,80 125,07 40,81 9,40 

1993 21,67 124,31 71,24 58,88 76,13 66,24 390,51 321,26 157,49 52,43 56,39 32,28 135,55 78,62 10,63 

1994 19,18 107,94 72,99 81,92 96,97 62,03 315,53 295,82 163,26 21,90 54,03 44,34 130,17 58,26 12,05 

1995 24,00 121,93 63,02 76,82 110,99 63,42 251,85 260,51 149,35 16,93 33,29 41,42 119,17 47,64 12,28 

1996 26,58 132,98 66,52 77,64 127,11 60,97 238,81 241,43 197,65 16,57 42,26 42,31 114,73 48,01 10,32 

1997 29,72 145,17 75,64 82,63 146,70 60,45 244,36 233,56 153,91 17,54 52,92 45,89 118,98 49,40 12,72 

1998 32,49 191,95 70,53 90,07 154,92 62,49 223,33 243,99 164,95 19,52 61,13 52,20 130,06 50,79 13,86 

1999 33,40 180,10 67,31 111,67 150,34 77,18 211,33 228,27 191,35 21,17 64,68 54,32 133,96 56,65 15,38 

2000 36,72 173,63 75,48 116,08 159,92 99,10 211,13 239,65 204,21 24,18 69,31 58,96 139,74 61,15 18,23 

2001 40,87 157,10 84,56 119,54 159,99 114,59 203,12 232,92 217,39 21,80 50,84 63,24 143,30 67,17 18,31 

2002 46,69 147,07 92,03 131,79 189,08 112,83 214,38 229,55 227,92 23,33 49,24 76,98 157,04 72,48 19,92 

2003 50,75 144,41 98,66 142,52 200,27 116,36 201,83 223,65 273,09 22,56 52,06 90,39 161,18 76,21 21,26 

2004 57,19 153,43 115,67 159,15 238,58 113,27 199,95 227,17 305,12 23,66 69,46 94,45 182,23 94,60 24,52 

2005 65,07 171,23 136,73 188,77 251,50 128,24 190,33 210,37 320,59 25,42 63,66 93,23 165,81 110,85 30,70 

2006 70,11 186,38 162,01 207,20 306,46 151,61 207,89 230,46 330,79 27,36 29,01 96,19 190,20 149,95 40,30 

2007 85,00 223,19 159,78 227,71 317,60 181,83 211,74 248,64 332,22 35,13 34,13 128,93 212,41 163,10 54,18 

2008 85,52 228,90 156,66 216,59 305,16 191,28 205,74 217,97 348,62 39,95 36,07 143,80 175,55 145,67 59,06 

2009 89,64 257,44 185,04 255,55 352,26 221,76 230,91 252,71 364,21 54,51 43,71 148,76 220,85 158,93 59,77 

2010 82,55 229,87 190,05 252,83 326,55 209,31 229,07 254,76 374,57 58,49 42,94 137,48 218,75 129,77 65,21 

2011 81,15 228,36 162,02 235,03 274,62 198,63 214,25 238,72 378,79 70,30 41,24 127,48 197,44 121,49 66,11 

2012 92,11 226,45 143,35 230,24 300,04 209,15 234,46 275,83 378,12 81,29 48,33 126,49 222,03 123,04 69,74 

2013 90,56 220,25 135,75 224,21 310,42 212,35 236,27 290,68 380,57 85,65 50,65 126,49 250,35 120,36 65,44 
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враховуючи отриманий вектор впливу ДР ФР в умовах
фінансіалізації на економічне зростання, на нашу дум�
ку, у контексті досліджуваний країн (табл. 4) є необхід�
ним підтримання стійкого балансу між розвитком фінан�
сового та реального секторів. Такий баланс дозволить
оптимізувати негативні прояви виникаючих в умовах
фінансіалізації економіки ДР ФР.

Б) стосовно впливу ДР ФР в умовах фінансіалізації еко�
номіки на соціальну сферу існують наступні позиції зару�
біжних вчених [16—20]:

— неоднозначний характер впливу рівня ДР ФР в умо�
вах фінансіалізації економіки на соціальну сферу зумовле�
ний відмінностями у виборі індикаторів (показників) та
інструментарію дослідження (табл. 5) [18; 19; 20].

— як правило, спостерігається позитивний вплив ДР ФР
в умовах фінансіалізації економіки на соціальний розвиток
[16];

— на різних етапах розвитку фінансового сектору спо�
стерігається позитивний (або ж негативний) вплив ДР ФР в
умовах фінансіалізації економіки на окремі показники со�
ціальної сфери [17].

Нами було проведено власне дослідження ступеня
та характеру впливу рівня ДР ФР в умовах фінансіалі�
зації економіки на показники соціальної сфери (показ�
ник нерівномірності розподілу доходів, показники
рівня та глибини бідності, рівня безробіття) за схемою
наведеною у працях [13, с.258—273;15]. Дослідження
було проведено для групи країн, подібних за рівнем
соціально�економічного розвитку до України (в цю гру�
пу було включено також і Україну). Окремо нами було
проведено дослідження вектору впливу рівня ДР ФР в

умовах фінансіалізації економіки на соціальну сферу в
Україні. В результаті було отримано неоднозначний
вектор впливу досліджуваних дисбалансів для групи
країн: для одних показників соціальної сфери вплив ви�
являється, як правило, негативним (показник нерівно�
мірності розподілу доходів, рівень безробіття), а для
інших — позитивним (рівень бідності). При цьому, для
досліджуваної нами групи країн можна спостерігати
наступну закономірність: чим вище стає рівень розвит�
ку їх фінансових секторів, тим негативніше проявляєть�
ся вплив ДР ФР в умовах фінансіалізації на їх соці�
альний розвиток (або ж спостерігаємо скорочення по�
зитивного впливу ДР ФР в умовах фінансіалізації еко�
номіки на соціальну сферу при зростанні рівня розвит�
ку фінансового сектору конкретної країни). Для націо�
нальної економіки досліджуваний вектор впливу рівня
ДР ФР в умовах фінансіалізації на соціальну сферу має,
як правило, позитивний характер (що може бути обу�
мовлено окремими чинниками) [13; 15]. Отже, резуль�
тати нашого дослідження стосовно векторів впливу ДР
ФР в умовах фінансіалізації економіки на соціальну
сферу частково співпадають з науковими позиціями за�
рубіжних вчених, наведеними вище [16—20]. Врахову�
ючи отриманий нами вектор впливу ДР ФР в умовах
фінансіалізації економіки на соціальну сферу у кон�
тексті досліджуваних країн (у тому числі й для Украї�
ни) стає необхідним проведення систематичного дер�
жавного регулювання таких дисбалансів. Таке регулю�
вання (а також й можливі саморегулівні процеси) доз�
волять оптимізувати негативні прояви виникаючих в
умовах фінансіалізації економіки ДР ФР.

Джерело: складено на основі [18; 19; 20].

Таблиця 5. Окремі методичні підходи до дослідження взаємозв'язку ДР ФР в умовах фінансіалізації економіки
та окремих показників соціальної сфери
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1960–1999 / 52 
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Ordinary 
Least Square 
(OLS) cross-
country 
regression; 
Instrumental 
Variable (IV) 
cross-country 
regression 

Growth of 
Gini 

річне 
зростання 
коефіцієнта 
Джині за 
період  
1960–1999 

Initial Gini логарифм значення коефіцієнта Джині у 
1960 р. 

GDP per capital 
growth 

зростання ВВП на душу населення за 
період 1960–1999 рр. 

Private Credit 

логарифм частки кредитів, виданих 
фінансовими установами приватному 
сектору, до ВВП в середньому за  
період 1960–1999 рр. 

Trade Openness* 
логарифм відношення сукупного обсягу 
експорту та імпорту до ВВП у середньому 
за період 1960–1999 рр. 

Inflation* зростання дефлятора ВВП за період 1960–
1999 рр. 

Schooling 1960* логарифм середнього терміну шкільного 
навчання у 1960 р. 
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Generalised 
Metod of 
Moments 
(GMM) 
estimator 

GINI коефіцієнт 
Джині 

Lag GINI коефіцієнт Джині в попередньому періоді
Unemp-loyment* ставка безробіття, % 

Female Labour* частка жінок  
на ринку праці, % 

GDP Growth* річний темп росту ВВП, % 

Trade Openness* відношення сукупного обсягу експорту та 
імпорту до ВВП, % 

Unions* участь профспілок, % 

 

    

Lgovernment* частка лівих партій в уряді 
SSpendings* загальні соціальні витрати, % ВВП

Stock Traded загальна вартість акцій, що торгуються на 
фондовому ринку, відсотків ВВП (І) 

Bank Income доходи банків до оподаткування,відсотків 
ВВП (ІІ) 

Securities цінні папери в активах банків (ІІІ)
Financialization 
Index z-показник, що узагальнює (І), (ІІ), (ІІІ) 
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Fixed-effects 
panel regres-
sion 

Gini 
Ante 

коефіцієнт 
Джині (до 
оподат-
кування) 

FIRE_VA додана вартість, створена у фінансовому 
секторі, у % від загальної доданої вартості 

Empl_FIRE зайнятість у фінансовому секторі у % від 
загальної зайнятості 

Per_Capital* дохід на душу населення 
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ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дослідження було роз�

глянуто існуючі наукові позиції стосовно впливу рівня дис�
балансів руху фінансових ресурсів в умовах фінансіалізації
економіки на окремі сфери. В цілому, такі позиції носять
неоднозначний характер (у контексті впливів дисбалансів
на економічний розвиток, соціальну сферу). Нами було виз�
начено ймовірні вектори впливу дисбалансів руху фінансо�
вих ресурсів в умовах фінансіалізації економіки для групи
країн (в тому числі й для України) на окремі сфери та вста�
новлено напрями оптимізації негативних проявів таких дис�
балансів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах розвитку процесів децентралізації вла�

ди, ступеневої зміни акцентів в сторону посилення
фінансової автономія регіонів, відбувається поступо�
ве збільшення відповідальності органів державної та
регіональної влади за забезпечення сталого регіо�
нального розвитку. Обмеженість бюджетного фінан�
сування, низька ефективність функціонування
більшості галузей економіки регіону, значні обсяги
накопиченого фізичного та морального зносу основ�
них засобів, низька інвестиційна привабливість та не�
достатня конкурентна спроможність більшості
суб'єктів господарювання — проблеми, які прита�
манні переважній більшості регіонів країни. Вищезаз�
начені тенденції унеможливлюють забезпечення ста�
лого регіонального розвитку, що має безпосередній
вплив на стан та подальший розвиток економіки краї�
ни в цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження проблем сталого регіонального роз�

витку займає чільне місце у галузі наук державного
управління, економічних, політичних, юридичних та
соціологічних наук. Значний вклад у розвиток теорії та
практики системи ефективного регіонального управлі�
ння здійснили багато вітчизняних вчених: М.П. Бутко,
З.С. Варналій, В.Є. Воротін, О.І. Гонта, В.П. Ільчук,
В.С. Куйбіда, Е.М. Лібанова, Л.Л. Марченко, А.І. Мокій,
С.В. Онишко, С.А. Романюк, А.В. Роговий, В.Ф. Савчен�
ко, В.І. Чужиков, С.М. Шкарлет та ін.
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У статті досліджено необхідність пошуку та обгрунтування шляхів забезпечення регіонального розвит\

ку на основі системного запровадження концесійної діяльності. Досліджено особливості процесу реалі\

зації державної регіональної політики та розглянуто ключові принципи його реалізації. Проаналізовано

динаміку капітальних інвестицій за регіонами України та визначені причини нівелювання їх впливу на

стан національної економіки. Спираючись на основні пріоритети реалізації державної регіональної пол\

ітики, що впливають безпосередньо на прийняття рішення щодо її організації, розроблено модель управл\

іння регіональним розвитком на основі концесії та визначено перспективи її впровадження на території

країни. Обгрунтовано необхідність поширення концесійної форми управління серед об'єктів державної та

комунальної форм власності зважаючи на виконання ними функції щодо життєзабезпечення суспільства.

In the article the justification and the need to find ways of ensuring regional development through the

introduction of a system of concession activities. The features of the implementation of the state regional policy

and considers the key principles for its implementation. The dynamics of capital investments by regions of Ukraine

and by reason of leveling their impact on the national economy. Based on the main priorities of state regional

policy that directly affect a decision on its organization, the model of regional development based on concession

and determined prospects of its implementation in the country. The necessity spread among management concession

forms of state and communal ownership because of the exercise of the functions on the sustenance of society.
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ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Забезпечення сталого розвитку регіонів в сучасних
умовах безпосередньо залежить від впровадження но�
вих форм управління, що є надзвичайно актуальним для
об'єктів державної та комунальної власності, врахову�
ючи важливість функціонування та фінансово�майно�
вий стан даних субєктів господарювання. В багатьох
країнах світу однією з форм управління об'єктами дер�
жавної та комунальної власності є концесія. Проте на
даний час недостатня увага приділена концесії як інстру�
менту становлення системи регіонального розвитку та
управління, спрямованої на забезпечення сталого роз�
витку регіону.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є розробка концептуальних

положень та практичних рекомендацій щодо формуван�
ня та використання моделей управління регіональним
розвитком на основі концесії з метою забезпечення не�
обхідних умов для забезпечення сталого регіонального
розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відповідно до закону України "Про засади державної

регіональної політики" державна регіональна політика —
це система цілей, заходів, засобів та узгоджених дій цент�
ральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місце�
вого самоврядування та їх посадових осіб для забезпечен�
ня високого рівня якості життя людей на всій території
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України з урахуванням природних, історичних, екологіч�
них, економічних, географічних, демографічних та інших
особливостей регіонів, їх етнічної і культурної самобут�
ності [1]. Реалізація державної регіональної політики
здійснюється з урахуванням наступних принципів:

— законності — відповідності Конституції та зако�
нам України, міжнародним договорам, згода на обов'яз�
ковість яких надана Верховною Радою України;

— співробітництва — узгодження цілей, пріоритетів,
завдань, заходів і дій центральних та місцевих органів
виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Респуб�
ліки Крим, органів виконавчої влади Автономної Рес�
публіки Крим, органів місцевого самоврядування, забез�
печення співробітництва між ними під час формування
та реалізації державної регіональної політики;

— паритетності — забезпечення рівних можливостей
доступу об'єктів регіональної політики до ресурсів дер�
жавної фінансової підтримки регіонального розвитку;

— відкритості — забезпечення вільного доступу до
інформації, що визначає державну регіональну політи�
ку і є у розпорядженні органів державної влади, Вер�
ховної Ради Автономної Республіки Крим, органів ви�
конавчої влади Автономної Республіки Крим та органів
місцевого самоврядування;

— субсидіарності — передачі владних повноважень
на найнижчий рівень управління для найбільш ефектив�
ної реалізації;

— координації — взаємозв'язку та узгодженості
довгострокових стратегій, планів і програм розвитку на
державному, регіональному та місцевому рівнях;

— унітарності — забезпечення просторової, полі�
тичної, економічної, соціальної, гуманітарної цілісності
України;

— історичної спадкоємності — врахування та збере�
ження позитивних надбань попереднього розвитку регіонів;

— етнокультурного розвитку — відродження етні�
чної самосвідомості та збереження духовної і мате�

ріальної культури етносів, сприяння роз�
витку їхньої етнічної, культурної, мовної
та релігійної самобутності;

— сталого розвитку — розвитку су�
спільства для задоволення потреб ниніш�
нього покоління з урахуванням інтересів
майбутніх поколінь;

— об'єктивності — розроблення всіх
документів, що визначають державну регі�
ональну політику, на основі реальних по�
казників, яких реально досягти та які мож�
ливо оцінити.

Практичне впровадження державної
регіональної політики на сучасному етапі
відбувається шляхом реалізації регіональ�
них проектів, фінансове забезпечення яких
може мати декілька способів: пряме бюд�
жетне фінансування інвестиційних проектів,
фінансування за рахунок державного фон�
ду регіонального розвитку, надання держав�
них гарантій для проектів соціально�еконо�
мічного розвитку, бюджетне фінансування
спільних проектів. Неможливість фінансо�
вого забезпечення проектів регіонального
розвитку за рахунок Державного та місце�
вих бюджетів в сучасних умовах, акцентує
увагу на доцільності використання держав�
но�приватної форми управління об'єктами
державної та комунальної власності, скла�
довою якої є концесія. Модель управління
регіональним розвитком на основі концесії
відображено на рисунку 1.

Надзвичайно важливим джерелом фі�
нансового забезпечення регіонального
розвитку є капітальні інвестиції. Динаміка
капітальних інвестицій за регіонами Украї�
ни відображена в таблиці 1.

У цілому можна відмітити, що загальний обсяг капі�
тальних інвестицій за останні п'ять років збільшився на 11,3
% і на кінець 2014 року становив 204061,7 млн грн. Проте
необхідно зазначити, що на фоні значного знецінення на�
ціональної грошової одиниці в останні роки, реальний
обсяг капітальних інвестицій має тенденцію до зменшен�
ня. Крім того, декілька областей України мають тенден�
цію до фактичного зменшення обсягів капітальних інвес�
тицій, серед них: Донецька, Запорізька, Луганська, Мико�
лаївська, Одеська, Харківська, Чернівецька. Наведена ди�
наміка капітальних інвестицій країни в регіональному
розрізі актуалізує необхідність пошуку альтернативних
джерел залучення фінансових ресурсів з метою відновлен�
ня фінансового та виробничого потенціалу.

Важливою складовою впровадження та ефективної
реалізації концесійної діяльності є запровадження мон�
іторингу оцінки ефективності її впровадження. Критерії
оцінки ефективності впровадження концесійної форми
управління на регіональному рівні можна розподілити на
наступні групи: критерії економічної ефективності, кри�
терії соціальної обгрунтованості, критерії ресурсного за�
безпечення, критерії екологічного і інституційного роз�
витку.

Однією з ключових груп індикаторів є соціальні
індикатори, оскільки саме ця група індикаторів дозво�
ляє визначати рівень життєзабезпечення населення,
можливість задоволення першочергових потреб тери�
торіальною громадою. Серед основних критеріїв соці�
альних індикаторів слід виділити наступні: приріст на�
селення за визначений проміжок часу; середній рівень
заробітної плати по регіону в порівнянні з загальнодер�
жавним; тривалість життя; рівень економічної актив�
ності населення; питома вага вартості послуг в доходах
домогосподарств; рівень соціальної відповідальності
бізнесу.

Не менш важливою групою індикаторів є економічні
індикатори, які враховують значну кількість показників,
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Рис. 1. Модель управління регіональним розвитком на основі концесії



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

61www.economy.in.ua

основними серед яких є: обсяг валового регіо�
нального продукту на душу населення; загаль�
ний обсяг прибутку регіональних суб'єктів гос�
подарювання на душу населення; рівень рен�
табельності основних регіональних галузей
економіки; регіональний обсяг виробленої
продукції на душу населення та інші.

Серед індикаторів ресурсного забезпе�
чення концесійної діяльності слід віднести
наступні: залишкова вартість основних за�
собів в розрахунку на душу населення,
рівень фінансового забезпечення; обсяг
інвестицій в основний капітал на душу на�
селення; наявність матеріально технічних та
трудових ресурсів.

Збільшення антропогенного навантажен�
ня та посилення уваги до екологічної безпе�
ки регіонів спричиняє необхідність виокрем�
лення групи критеріїв екологічного розвит�
ку регіону. В процесі оцінки екологічного роз�
витку регіону доцільним є дослідження на�
ступних показників: відповідність стану ото�
чуючого середовища чинним стандартам;
рівень антропогенного забруднення оточую�
чого середовища; стан переробки та сорту�
вання побутових відходів; екологічний стан та
перспективи розвитку зон рекреації.

Законом України "Про засади державної
регіональної політики" визначено основні
пріоритети реалізації державної регіональної
політики, основними серед яких є:

— стимулювання та підтримка місцевих
ініціатив щодо ефективного використання
внутрішнього потенціалу регіонів для створення та
підтримання повноцінного життєвого середовища, підви�
щення якості життя людей;

— зменшення територіальної диференціації за
індексом регіонального людського розвитку;

— формування конкурентоспроможності регіонів
шляхом розроблення та реалізації програм і проектів
підвищення конкурентоспроможності територій;

— стимулювання міжрегіональної інтеграції, інтег�
рації регіональних економічних, інформаційних, ос�
вітніх просторів у єдиний загальноукраїнський простір,
подолання міжрегіонального відчуження;

— визначення проблемних територій у регіонах та
реалізація державних заходів щодо вирішення проблем;

— створення ефективної системи охорони навко�
лишнього природного середовища шляхом врахування
екологічної складової у стратегіях регіонального роз�
витку, оцінювання, вирівнювання та зниження техноген�
но�екологічного навантаження на довкілля у регіонах;

— запровадження дієвих інструментів державної
підтримки міжрегіональної інтеграції, виконання між�
регіональних програм і проектів;

— формування з урахуванням документів Ради Європи
та Європейського Союзу нормативно�правової бази, не�
обхідної для реалізації державної регіональної політики;

— поліпшення матеріального, фінансового, інфор�
маційного, кадрового та іншого ресурсного забезпечен�
ня розвитку регіонів, сприяння здійсненню повноважень
органами місцевого самоврядування;

— створення ефективних механізмів представницт�
ва інтересів регіонів на загальнонаціональному рівні і
територіальних громад — на регіональному рівні.

Проте досягнення зазначених пріоритетів є досить
важким та довготривалим завдання, виконанню якого
значно сприятиме поширення концесійної форми управ�
ління серед об'єктів державної та комунальної форм
власності.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Забезпечення ефективного функціонування держав�

ного сектору економіки в сучасних умовах унеможлив�

люється, з однієї сторони, наявністю суттєвих потреб у
фінансових ресурсах, з іншої сторони, обмеженістю бюд�
жетного фінансування, а також суттєвим уповільненням
інвестиційної активності в країні, що в першу чергу відоб�
ражається на галузях та суб'єктах господарювання, які
виконують функції щодо життєзабезпечення суспільства.
Зважаючи на суттєве погіршення їх фінансового та май�
нового стану протягом останніх років, яке поступово
призводить до неможливості подальшого функціонуван�
ня на належному рівні зазначених суб'єктів господарю�
вання, питання термінового впровадження концесій в
практичну діяльність має активно підтримуватись орга�
нами державної влади та місцевого самоврядування.

Зволікання з відновленням та забезпеченням належ�
ного функціонування об'єктів державної та комуналь�
ної власності в найближчому майбутньому може при�
звести до виникнення техногенних криз, які унеможлив�
лять сталий розвиток як на рівні регіону, так і на рівні
всієї країни протягом багатьох років.
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Регіони України** Роки 
2010 2011 2012 2013 2014

Україна  180575,5 241286,0 273256,0 249873,4 204061,7 
Вінницька 3544,7 5081,0 5824,1 6109,5 5490,9
Волинська 1767,0 2577,1 3254,4 3327,1 3241,7
Дніпропетровська 16016,9 22116,0 22509,3 21290,1 19396,2
Донецька  14993,9 26802,0 31721,9 27912,4 12875,7 
Житомирська 2011,5 2519,8 2892,6 3005,4 2667,1
Закарпатська 2205,4 3051,9 2736,1 2645,8 2524,4
Запорізька 7963,8 6676,5 7204,4 6838,8 6658,1
Івано-Франківська 4378,8 4256,2 5166,9 4797,2 6692,6 
Київська 11331,4 17672,9 20366,8 20696,6 18264,1
Кіровоградська 2123,1 3993,2 4576,2 3224,0 2990,0
Луганська 5646,0 6979,7 8222,6 11369,3 5116,3
Львівська 8830,2 12114,0 11173,3 9816,7 8880,0 
Миколаївська 4422,2 4297,8 4696,0 5008,7 3582,8
Одеська 9723,8 9347,3 14631,2 11872,2 8451,4
Полтавська 6289,4 7859,4 10217,4 9536,3 8561,0
Рівненська 1937,1 2565,8 2770,9 2837,3 2560,8 
Сумська 2187,6 3022,1 2871,2 2721,3 2705,0
Тернопільська 2138,4 2524,2 3374,8 2976,2 2433,1
Харківська 8063,4 13035,0 14759,2 9292,6 7567,6
Херсонська 1890,6 2688,1 2435,7 2124,8 1917,8 
Хмельницька 2947,6 3546,8 3489,3 3637,6 3811,2
Черкаська 2831,4 3225,3 3781,0 3413,3 3005,4
Чернівецька 1714,7 1794,3 2229,3 2257,4 1550,2
Чернігівська 1890,9 2397,0 2737,3 2842,0 2431,1
м. Київ 53725,8 71142,4 79614,2 70320,6 60687,2

Таблиця 1. Динаміка капітальних інвестиції за регіонами України
(млн грн.)*

* — складено за даними Державної служби Статистики України;
** — дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Авто�

номної Республіки Крим і м. Севастополя.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нині у сучасних реаліях розвитку зовнішньоеконо�

мічної діяльності в Україні й економіки в цілому необ�
хідною є розробка не тільки нових підходів до забезпе�
чення ефективного їх державного регулювання, а й по�
шуку альтернативних джерел наповнення бюджету. За
таких умов підвищується роль податків від зовнішньо�
торговельної діяльності, які наділені потенціалом забез�
печення як фіскальної достатності бюджету, так й мож�
ливістю регулюючого впливу на розвиток національної
економіки, зокрема й сфери зовнішньоекономічної
діяльності.
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МОНІТОРИНГ СУЧАСНОГО СТАНУ

НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКІВ ВІД

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

І. Lutsenco,

Ph.D., senior lecturer of department of finance, Odesa National Economic University

THE MONITORING CURRENT STATE OF TAX REVENUES FROM FOREIGN TRADE ACTIVITY
IN THE STAGE BUDGET OF UKRAINE

Здійснено моніторинг сучасного стану надходжень податків від зовнішньоторговельної діяль\

ності до Державного бюджету України. Визначено індикатори, за якими проводився такий моніто\

ринг. За результатами проведеного моніторингу встановлено фактори, які впливають на концент\

рацію податків від зовнішньоторговельної діяльності у доходах Державного бюджету України. Зап\

ропоновано заходи щодо покращення фіскальної ефективності податків від зовнішньоторговель\

ної діяльності.

The monitoring was implemented current state of tax revenues from foreign trade activity in the State

Budget of Ukraine. The indicators were identified by which this monitoring was carried out. According to

the results of the monitoring was established the factors that affect the concentration of taxes foreign

trade in the revenues of the State Budget of Ukraine. The measures proposed to improve fiscal efficiency

of taxes on foreign trade.

Ключові слова: державний бюджет, зовнішньоторговельна діяльність, імпорт, експорт, податкові над�
ходження, податкові пільги.

Key words: state budget, foreign trade activities, import, export, tax revenue, tax benefits.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематиці різних аспектів оподаткування при�
ділили належну увагу такі провідні вітчизняні науковці,
із яких варто відзначити: В. Андрущенка, О. Василика,
В. Вишневського, Ю. Іванова, А. Крисоватого, П. Мель�
ника, В. Опаріна, А. Соколовську, Л. Шаблистої, С. Юрія
та ін. Сучасні проблеми оподаткування зовнішньоеко�
номічної діяльності знайшли своє відображення у нау�
кових працях В.М. Голуб, К.Л. Ларіонової, О.С. Чуба�
тої, Т.М. Реви, І.А. Миц, І.А. Гуцул та ін. Зазначені нау�
ковці здебільшого торкаються дослідження дії митно�
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тарифних й податкових інструментів у вигляді самих
податків: ПДВ, мито, акцизний податок, для регулюван�
ня сфери зовнішньоекономічної діяльності.

Втім, попри наявність значної кількості наукових
розробок у цій царині, в умовах реалій сьогодення заз�
начена проблематика потребує більш детального моні�
торингу сучасного стану надходжень податків від зов�
нішньоторговельної діяльності до Державного бюдже�
ту України.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є здійснення моніторингу

сучасного стану надходжень податків від зовнішнь�
оторговельної діяльності до Державного бюджету
України з визначенням факторів, які впливають на
їх зміну.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В Україні податкові надходження мають домінант�

не значення при забезпеченні наповнення доходної ча�
стини державного бюджету, оскільки за рахунок яких
формується близько 78% його доходів. Утім, серед
фіскальних доходів особливе місце займають податки
від зовнішньоторговельної діяльності (податок на до�
дану вартість із ввезених на митну територію України
товарів (продукції), акцизний податок із ввезених на
митну територію України підакцизних товарів (про�
дукції), мито), які становлять майже половину подат�
кових надходжень до бюджету (52,3% у 2010 р., 48,8% у
2014 р.) та активно використовуються як пріоритетний
фіскальний інструмент податкової політики. Хоча за
останні роки дедалі помітнішою стала тенденція щодо
поступового зменшення рівня їх концентрації як у за�
гальних доходах Державного бюджету України, так й у
його фіскальних доходах. А в умовах перманентної де�
фіцитності бюджетних ресурсів необхідним є виявлен�
ня факторів, які впливають на зміну податкових надход�
жень від зовнішньоторговельної діяльності, що здійсни�
мо за допомогою моніторингу.

Моніторинг сучасного стану надходжень податків
від зовнішньоторговельної діяльності до Державного
бюджету України буде проведено за наступними інди�
каторами:

— рівень концентрації податків від зовнішньотор�
говельної діяльності у доходах Державного бюджету
України;

— рівень концентрації податків від зовнішньотор�
говельної діяльності та внутрішніх податків у фіскаль�
них доходах Державного бюджету України;

— коефіцієнт виконання запланованих податкових
надходжень від зовнішньоторговельної діяльності;

— рівень втрат Державного бюджету України внас�
лідок пільгового оподаткування зовнішньоторговельної
діяльності;

— рівень покриття податками від ЗТД витрат Дер�
жавного бюджету України.

Першим ваговим коефіцієнтом, що свідчить про
важливу роль податків від зовнішньоторговельної діяль�
ності у формуванні доходів Державного бюджету є
рівень концентрації податків від зовнішньоторговель�
ної діяльності у доходах Державного бюджету Украї�
ни, який наведений у таблиці 1.

Як свідчать статистичні дані, що наведені у таблиці
1, податки від зовнішньоторговельної діяльності у до�
ходах Державного бюджету України у 2014 р. порівня�
но з 2013 р. зросли на 15,1 %, а порівняно з 2005 р. у 4,5
разів. Втім, у 2009 р. та 2013 р. спостерігалась проти�
лежна тенденція, оскільки податкові надходження від
зовнішньоторговельної діяльності у доходах Держав�
ного бюджету України скоротились відповідно на 10,1%
та 4,6%.

На зміну податків від зовнішньоторговельної діяль�
ності у доходах Державного бюджету України за період
2005—2014 рр. впливали різні чинники.

У період 2005—2006 рр. на збільшення концентрації
податкових надходжень від зовнішньоторговельної
діяльності у доходах Державного бюджету України ста�
ла відміна преференцій для вільних економічних зон та
територій пріоритетного розвитку, а також запровад�
ження у 2004 р. мита на природний газ у газоподібному
та скрапленому стані, а згодом збільшення на нього ста�
вок у 2005 р. у 2,5 рази, а з 2006 року у 3 рази.

У періоді 2007—2008 рр. на збільшення зазначених
податків впливали вже інші чинники, а саме: за рахунок
проведених лібералізаційних заходів у зовнішньоеко�
номічній сфері відбулося збільшення обсягів імпорту
товарів до України з 60,4 млрд дол. США у 2007 р. до
83,8 млрд дол. США у 2008 р., тобто на 38,7 %.

Наступними чинниками впливу на рівень концент�
рації податкових надходжень від ЗТД стало [2, с. 72—
73]:

— збільшення бази оподаткування шляхом посилен�
ня контролю за визначенням митної вартості;

— припинення надання пільг за рішенням суду, що
дозволило скоротити у 2008 р. порівняно з 2007 р. умовні
нарахування мита на 854,5 млн грн. або на 15,5 %;

— девальвація національної грошової одиниці
відносно до світових валют як результат фінансової
кризи, що призвело до збільшення вартісних показників
обсягів імпорту.

Варто відмітити, що у 2008 р. зниження вивізного
мита на 34 % не дозволило рівню концентрації подат�

Роки 

Загальна сума 
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грн. 
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 %
 

у т.ч. 

Усього ПДВ Акцизний 
податок 

Мито 

Усього у т.ч.
Ввізне Вивізне 

1 2 3 =4+5+6 4 5 6 = 7+8 7 8 9 = 3/2 
2005 105330,0 30154,9 23029 598,9 6527 6006,5 520,5 28,63 
2006 137108,0 40399,5 32106,2 1050,8 7242,5 6972,6 269,9 29,47 
2007 174254,0 53286,2 41910,3 1495,6 9880,3 9588,9 291,4 30,58 
2008 241454,0 95749,4 81066,2 2553 12130,2 11932,8 197,4 39,66 
2009 272967,0 86082,2 75680,7 3690 6711,5 6328,8 382,7 31,54 
2010 240615,0 87266,6 73814,6 4600,8 8851,2 8556,4 294,8 36,27 
2011 314616,9 114529,8 96014,1 6743,8 11771,9 10462,8 1311,3 36,40 
2012 346054,0 124558,6 101604,5 9767,8 13186,6 12985,8 200,8 36,00 
2013 339226,9 118833,9 96544,6 8946,8 13342,5 13264,6 77,9 35,03 
2014 356957,7 136751,4 107287,3 16855,4 12608,7 12388,6 220,1 38,31 

Таблиця 1. Динаміка рівня концентрації податків від зовнішньоторговельної діяльності у доходах Державного бюджету
України за період 2005—2014 рр.

 Джерело: складено та розраховано автором за даними [1].
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кових надходжень від ЗТД піднятися вище від 39,66 %.
У періоді 2009—2011 рр. тенденція щодо зростання

концентрації податкових надходжень від зовнішньое�
кономічної діяльності змінилася, оскільки саме, відбу�
лося скорочення вищезазначеного показника на 8,1 % у
2009 р. Таке скорочення обумовлюється такими чинни�
ками впливу, як:

— зменшенням обсягів імпорту та експорту товарів,
робіт та послуг на 46,9 % або на 40102,2 млрд грн. у зв'яз�
ку з низькою інвестиційною активністю, яке позначи�
лося на зниженні потреб в імпорті продукції машино�
будування, устаткування, обладнання, транспортних
засобів та інших технологічних товарів;

— зниженням ставок імпортного мита у зв'язку зі
вступом до СОТ;

— падінням промислового виробництва, яке впли�
нуло на зниження потреб українських підприємств у си�
ровині, матеріалах та енергоресурсах;

— зменшенням споживчого кредитування та доходів
населення, яке спричинило зниження обсягів увезення
споживчих товарів: побутової техніки, легкових авто�
мобілів, харчових продуктів.

У 2014 р. попри розвитку негативних тенденцій в
зовнішньоторговельній діяльності України, що було
зумовлено низькою економічною активністю, зменшен�
ням купівельної спроможності домогосподарств, при�
зупиненням виробничих потужностей та руйнуванням
транспортної інфраструктури на сході держави, зни�
женням цін на світових товарних ринках, а також по�
гіршенням торговельних відносин з Росією, рівень кон�
центрації податкових надходжень від зовнішньоторго�

вельної діяльності у доходах Державного бюджету зріс
до 38,31%. Окремими чинниками такого зростання ста�
ли:

— введення у 2014 р. додаткової ставки 7% з подат�
ку на додану вартість на медичні вироби, які раніше
звільнялись від оподаткування. Так, з квітня до
01.07.2014 р. податком на додану вартість за ставкою 7%
оподатковувались пелюшки для немовлят, підгузники,
мікроскопи, вата, марля, реагенти для визначення гру�
пи крові тощо [3];

— скасування податкової пільги з податку на дода�
ну вартість на операції з постачання деревини товарних
позицій 4401, 4403, 4404 згідно з УКТ ЗЕД;

— збільшення ставок акцизного податку на підак�
цизні товари та наближення їх до європейських стан�
дартів;

— збільшення експорту зернових культур у 2014 р.
порівняно з 2013 р. на 2,7% у зв'язку з лібералізацією
доступу українських товарів на ринки ЄС;

— збільшення імпорту тютюну у 2014 р. порівняно з
2013 р. на 6,3 %;

— девальвація національної грошової одиниці
відносно до світових валют як результат системної кри�
зи, що призвело до збільшення вартісних показників
обсягів імпорту та експорту.

Варто зазначити, що, незважаючи на зменшення
рівня концентрації податкових надходжень від зовніш�
ньоторговельної діяльності у доходах Державного бюд�
жету у 2009, 2012, 2013 роках, рівень концентрації цих
податків у загальних фіскальних доходах Державного
бюджету України складає більше або близько 50 % (рис.
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 Рис. 1. Рівень концентрації податків від ЗТД
та внутрішніх податків у фіскальних доходах Державного бюджету України за період 2005—2014 рр.

Джерело: побудовано та розраховано автором за даними [1].

Таблиця 2. Динаміка коефіцієнта виконання запланованих податкових надходжень від ЗТД
за період 2005—2014 рр.

Джерело: складено та розраховано автором за даними [5].

 
Роки 

 
План, 

млн грн. 

 
Факт, 

млн грн. 

Виконання 
плану (+; -), 
млн грн. 

Коефіцієнт виконання запланованих 
податкових надходжень від 

зовнішньоторговельної діяльності 

Усього 
у т.ч. 

ПДВ Акцизний 
податок Мито 

1 2 3 4 5 6 7 
2005 30549,6 30154,9 -394,7 0,99 1,1 0,7 0,86 
2006 36653,9 40399,5 3745,6 1,1 1,13 1,18 0,98 
2007 52275,1 53061,7 786,6 1,02 1,00 1,00 1,09 
2008 97777,9 95690,5 -2087,4 0,98 0,98 0,99 0,97 
2009 99160,5 83559,3 -15601,2 0,84 0,87 0,84 0,63 
2010 94161,2 86802,8 -7358,4 0,92 0,90 1,05 1,02 
2011 108172,7 115621,6 7448,9 1,07 1,07 1,31 0,95 
2012 139721,3 124558,9 -15162,4 0,89 0,87 0,95 1,01 
2013 128712,3 118833,9 -9878,4 0,92 0,93 0,89 0,87 
2014 138257,3 136751,4 -1505,9 0,99 0,98 1,30 0,80 
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1). Це ще раз засвідчує важливу фіскальну роль податків
від зовнішньоторговельної діяльності у формуванні до�
ходів Державного бюджету України.

Виконання плану з надходжень податків від зовні�
шньоторговельної діяльності до Державного бюджету
України жодного разу не відповідало рекомендовано�
му значенню "1". Хоча сам план з надходжень податків
від зовнішньоторговельної діяльності до Державного
бюджету було перевиконано у 2006 р., 2007 р. та 2011 р.
Таку тезу підтвердимо коефіцієнтом виконання запла�
нованих податкових надходжень від зовнішньоторго�
вельної діяльності, який наведемо у таблиці 2.

Як свідчать дані таблиці 2, у 2014 р. план з надход�
ження податків від зовнішньоторговельної діяльності
було перевиконано тільки з акцизного податку.

На розмір надходжень до Державного бюджету та�
кож впливають податкові пільги, які надаються суб�
'єктам господарювання. Тому надалі проведемо оціню�
вання втрат Державного бюджету України внаслідок
пільгового оподаткування зовнішньоторговельної
діяльності.

На рисунку 2. наведемо динаміку податкових пільг
з ПДВ, акцизного податку та мита, що надаються су�
б'єктам господарювання та рівня втрат Державного

бюджету України внаслідок пільгового оподаткування
зовнішньоторговельної діяльності.

Як свідчать дані рисунка 2, протягом 2004 р., спос�
терігалося зростання втрат бюджету до 25,5 %. Проте у
2005 р., внаслідок зміни податкового законодавства
щодо скорочення податкових пільг у сфері оподатку�
вання зовнішньоторговельної діяльності, втрати Дер�
жавного бюджету від податкових пільг у сфері зовніш�
ньоторговельної діяльності зменшились до 12,7%. На�
приклад, відмінялися всі податкові пільги для ВЕЗ та
ТПР.

Обсяг пільгового оподаткування у сфері ЗТД у
2010—2013 рр. збільшився до 45,3 млрд грн. за рахунок
росту надання пільг з таких основних бюджетоутворю�
ючих податків, як ПДВ та митний податок. Наприклад,
з 1 січня 2010 р. до 1 січня 2019 р. почали застосовува�
тись пільги з ПДВ та мита з ввезення на митну терито�
рію України техніки, обладнання, устаткування, що ви�
користовуються для реконструкції існуючих і будівниц�
тва нових підприємств з виробництва біопалив і для ви�
готовлення та реконструкції технічних і транспортних
засобів з метою споживання біопалив, які класифіку�
ються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними статтею 7 За�
кону України "Про альтернативні види палива", якщо
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Рис. 2. Динаміка податкових пільг у сфері ЗТД та рівня втрат
Державного бюджету України внаслідок пільгового оподаткування зовнішньоторговельної діяльності

за 2004—2014 рр., млн грн. та %

Джерело: побудовано та розраховано автором за даними листа Державної фіскальної служби України
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Джерело: побудовано та розраховано автором за даними листа Державної фіскальної служби України.
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такі товари не виробляються та не мають аналогів в Ук�
раїні. У 2013 р. втрати Державного бюджету України
внаслідок пільгового оподаткування зовнішньоторго�
вельної діяльності збільшились за рахунок надання пільг
з акцизного податку та мита, що наведено на рисунку 3.
Проте у 2014 р. податкові пільги у сфері зовнішньотор�
говельної діяльності зменшились порівняно з 2013 р. на
29,3%. Зменшення втрат Державного бюджету України
внаслідок пільгового оподаткування зовнішньоторго�
вельної діяльності у 2014 р. відбулось за рахунок ско�
рочення податкових пільг з імпорту виробів медичного
призначення, лікарських засобів, товарів (крім підакциз�
них), що ввозяться на митну територію України відпов�
ідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Уря�
дом Російської Федерації про переміщення товарів у
рамках співробітництва в освоєнні космічного просто�
ру, створенні та експлуатації ракетно�космічної та ра�
кетної техніки.

Проводячи моніторинг сучасного стану надходжень
податків від зовнішньоторговельної діяльності, важли�
вим є проаналізувати здатність податків від зовнішньо�
торговельної діяльності покривати витрати Державно�
го бюджету України, що здійснимо за допомогою тако�
го індикатора як рівень покриття податками від ЗТД
витрат Державного бюджету України (табл. 3).

Як свідчать дані таблиці 3, у середньому податки від
зовнішньоторговельної діяльності покривали витрати
Державного бюджету на 31,7 %, що є досить високим
показником. Найбільше покриття витрат Державного
бюджету податками від зовнішньоторговельної діяль�
ності було досягнуто у 2008 р., оскільки індикатор рівень
покриття податками від ЗТД витрат Державного бюд�
жету України склав 39,6%. Втім, у 2013 р. спостерігаєть�
ся зниження рівня покриття податків від ЗТД витрат
Державного бюджету України на 2% у порівнянні з 2012
р., що зумовлено скороченням податкових надходжень
від ЗТД та ростом витрат Державного бюджету. У 2014
р. покриття витрат Державного бюджету податками від
ЗТД повернулось до рівня 2012 року та склало 31,8 %.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

У результаті проведення моніторингу сучасного ста�
ну надходжень податків від зовнішньоторговельної
діяльності до Державного бюджету України встановле�
но, що за період 2005—2014 рр. такі інструменти подат�

 Джерело: складено та розраховано автором за даними [1].

Таблиця 3. Динаміка рівня покриття податками від ЗТД витрат Державного бюджету України
за період 2005—2014 рр.

Роки 

Сума 
витрат 
Держав- 
ного 

бюджету 
млн грн. 

Загальна сума податків від зовнішньоторговельної діяльності  
до Державного бюджету млн грн. 

Рівень 
покриття 
податками 
від ЗТД 
витрат 
Держав-
ного 

бюджету 
України, 

% 

Усього 

у т.ч 

ПДВ Акцизни
й податок 

Мито 

Усього 

у т.ч. 

ввізне вивізне 

2005 112 976 30154,9 23029 598,9 6527 6006,5 520,5 26,7 

2006 137 108 40399,5 32106,2 1050,8 7242,5 6972,6 269,9 29,5 

2007 174254,3 53286,2 41910,3 1495,6 9880,3 9588,9 291,4 30,5 

2008 241490,1 95749,4 81066,2 2553 12130,2 11932,8 197,4 39,6 

2009 242437,2 86082,2 75680,7 3690 6711,5 6328,8 382,7 34,5 

2010 303588,7 87266,6 73814,6 4600,8 8851,2 8556,4 294,8 28,6 

2011 333459,5 114529,8 96014,1 6743,8 11771,9 10462,8 1311,3 34,7 

2012 395681,5 124558,6 101604,5 9767,8 13186,6 12985,8 200,8 31,5 

2013 403456,1 118833,9 96544,6 8946,8 13342,5 13264,6 77,9 29,5 
2014 430108,8 136751,4 107287,3 16855,4 12608,7 12388,6 220,1 31,8 

кової політики достатньо ефективно виконували свою
фіскальну функцію, що є позитивним для забезпечення
платоспроможності держави. Проте, резервами зрос�
тання податків від зовнішньоторговельної діяльності до
державного бюджету є:

— підвищення рівня організації митного контролю;
— розширення податкової бази за рахунок скоро�

чення переліку податкових пільг у сфері зовнішньотор�
говельної діяльності;

— запровадження таких ставок вивізних мит на си�
ровинну продукцію, щоб забезпечували зниження її ча�
стки у структурі експорту.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аналіз статистичних даних за 2005—2014 рр., показав,

що основне джерело інвестування для підприємств транс�
портної інфраструктури майже не змінилося. Підтриму�
вання висококласної транспортної інфраструктури винят�
ково за рахунок власних коштів підприємств і держави не�
можливо, тому що, з одного боку, державні бюджети в
країні обмежені, як ніколи раніше: нестача фінансування
на підтримку й розвиток інфраструктури найчастіше до�
сягає до 100%. З іншого боку, перевезення пасажирів, си�
ровини й готової продукції відіграє усе більш важливу роль
в умовах взаємозалежної глобальної економіки. Якість ре�
гіональної інфраструктури не тільки свідчить про її зна�
чимість для сьогодення, але й надає імпульс майбутньому
розвитку. Так, згідно зі звітом, оприлюдненим на Все�
світньому економічному форумі, недостатнє фінансуван�
ня інфраструктури входить у десятку самих серйозних еко�
номічних ризиків для всіх країн, оскільки від стану інфра�
структури залежить добробут і сталий розвиток будь�яко�
го регіону [1].

Урядам різних країн світу доводиться докладати зусиль
для реалізації різних пріоритетних ініціатив в умовах обме�
женості бюджетних коштів. Це змушує їх розробляти нові,
більш ефективні підходи до втримування й розвитку транс�
портних систем. У ряді країн були розроблені інвестиційні
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механізми, що встановлюють орієнтири для прийняття
рішень і оцінки досягнутих результатів. Механізми регулю�
вання інвестицій у розвиток транспортної інфраструктури
припускають використання довгострокового підходу до
прийняття інвестиційних рішень, що забезпечує досягнен�
ня погоджених цілей політики [2; 3].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є визначення напрямів фінансування про�

ектів транспортної інфраструктури на основі аналізу закор�
донної практики та вибору відповідних методів щодо регу�
лювання процесу інвестування транспортної інфраструкту�
ри.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ
Теоретичною та практичною стороною методів фінан�

сування проектів інфраструктури займалося чимало на�
уковців: Антонова К., Балашов С., Ємельянов Ю., Лохти�
на Л., Муковенков А., Рожкова С., Шамбир В. Але регу�
лювання інвестиційних процесів на регіональному та дер�
жавному рівнях вимагає пошуку сучасних методів управ�
ління інвестуванням транспортної інфраструктури, котрі
найбільш вдало змогли себе зарекомендувати за кордо�
ном.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 6/201568

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для того щоб проаналізувати, як в інших країнах
використовуються механізми інвестування в розвиток
транспортної інфраструктури для прийняття рішень
про інвестування обмежених бюджетних коштів у пер�
шочергові транспортні проекти, були вивчені підходи,
застосовувані у Великобританії, Австралії і Японії.
Критерієм вибору країн для аналізу стали поширеність
і актуальність механізмів інвестування в транспортний
комплекс, а також застосування моделей кількісної і
якісної оцінки.

Переймаючи такий досвід, рекомендуємо наступ�
ну схему регулювання та фінансування проектів в
транспортній інфраструктурі (рис. 1) [2; 3; 4]:

— На державному, а далі на регіональному слід,
сформувати довгостроковий підхід до планування роз�
витку інфраструктури, в якому держава повинна гаран�
тувати, що вона може забезпечити обсяги фінансуван�
ня, необхідні для задоволення інфраструктурних по�
треб. Держава повинна використовувати цільовий
підхід до інфраструктурних інвестицій та їх передачу
через різні сектори. Це не має бути один підхід для усіх
випадків, але слід дотримуватися єдиного контексту й
прозорих процедур. Також необхідно намагатися ви�
користовувати план як засіб вираження узгодження та
вирішення таких питань як потреби, визначення пріоритетів,
фінансування, ефективність, співвідношення ціни та якості.

— Поєднання воєдино державного бачення розвитку
інфраструктури й аналізу потреб інфраструктури у різних
секторах у теперішній момент і їх прогнозування для май�
бутнього, що буде гарантією ефективності державного
підходу.

— Аналіз фактичного стану державної інфраструкту�
ри.

— Виклад державного загального підходу до розвитку
інфраструктури й до кожного сектору з визначенням його
стратегічних завдань, загальної політики, ключових резуль�
татів, інвестиційних пріоритетів, що є основним для досяг�
нення поставлених цілей.

— Відображення державної політики стосовно розвит�
ку місцевої інфраструктури.

— Відображення державного підходу до пріоритетів,
драйверів і моніторингу передачі ключових інвестицій вста�
новлених для кожного сектору, включаючи передбачення
більшої кількості деталей, ніж раніше за станом передачі й
ключовим віхам для кожної інвестиції.

— Визначення фінансових періодів на які необхідно
звернути увагу державі.

— Встановлення державного підходу до поліпшення на�
вколишнього середовища при передачі інфраструктури в
державно�приватне партнерство.

Таким чином, у відмінності від існуючих раніше держав�
них підходів було запропоновано:

— Поєднати разом аналіз потреб державної інфра�
структури в різних секторах економіки зараз і в майбут�
ньому.

— Поєднати в державному підході, сектор до сектору
для встановлення й передачі необхідної для них інфра�
структури.

— Формулювати певну доцільність для відбору кращих
державних пріоритетних інвестицій, встановлювати ключові
проекти в межах тих індивідуальних інвестицій і передава�
ти більшу кількість деталей щодо термінів, фінансування й
становища кожного.

— Встановити нові напрями за якими держава буде ве�
сти забезпечення відібраних інвестицій.

Отже, досліджуючи вітчизняну практику, а також
досвід та практику зарубіжних країн, щодо фінансування
крупних інфраструктурних проектів, можна дійти виснов�
ку, що не існує єдиного, універсального, усіма прийнятого
методу фінансування. До одного з найбільш перспективних
методів відносять державно�приватне партнерство. В усьо�
му світі ДПП набуває зростаючого значення як механізм
надання суспільних послуг, але в той же час масштаби його
діяльності лімітовані обсягами державних коштів, що на�
правляються на інвестиційні цілі. Таке становище склалося
в країнах з перехідною економікою, але ще в більшій мірі в
так званих багатих країнах: у Німеччині, Франції й навіть у
Сполучених Штатах усе активніше використовують меха�
нізми ДПП для надання суспільних послуг.

ДПП розглядається як стабільна форма довгостроко�
вого інвестування за умови правильного оформлення дого�
вірних відносин. У цьому плані великою підмогою стають
проекти ДПП, у реалізації яких державний партнер висту�
пає в ролі гаранта. Ці види проектів усе активніше залуча�
ють до себе інтерес із боку інвесторів, оскільки ступінь ри�
зику цих проектів нижче в порівнянні із проектами виключ�
но приватного фінансування.

За кількістю угод ДПП безперечним лідером є Велико�
британія, на економіку якої за підсумками 2010 р. доводи�
лося 44 угоди з 112 проектів у ДПП у цілому по ЄС. З 1990 р.
по 2009 р. частка Великобританії в загальноєвропейській
кількості проектів у ДПП склала 67,1 %, а за їхньою варті�
стю — 52,5 %. Наступні результати за чисельністю й вар�
тістю угод ДПП у загальному обсязі ЄС за аналогічний пе�
ріод продемонструвала Іспанія — 10,1 % і 11,4 %, відповід�
но. На третій позиції Франція — 5,4 % і 5,3 %. Якщо ж гово�
рити про показники 2010 р., то у Франції було реалізовано
19 проектів у рамках ДПП (рис. 2) [5].

З діаграми видно, що не всі проекти (близько 45%) у
такій провідній державі, як Великобританія, котра за
розвитком державно�приватного партнерства знахо�
диться на останньому третьому рівні щодо активності в
цій галузі, реалізуються за схемою ДПП. Отже, існують
й активно впроваджуються й інші види фінансування
(рис. 3).

Рішення про те, які моделі будуть використовуватися
для конкретних проектів, буде залежати від різних факторів,
таких як обгрунтованість (прибутковість), доступність,

Поєднання державного бачення та стратегічних завдань для 
інфраструктури країни 

Оцінювання потреб інфраструктури країни зараз та в 
майбутньому 

Виклад державної політики  
наближеної до кожного сектору 

Затвердження пріоритетних проектів,  
котрі підтримують обрану політику 

Виклад плану щодо передачі інфраструктури 

Рис. 1. Головні напрямки формування державної політики
в галузі регулювання питань розвитку транспортної

інфраструктури (на досвіді Великобританії)
Джерело: [2; 3].

Великобританія
45%
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Рис. 2. Кількість угод ДПП у Європі у 2013 р. (за країнами)
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принцип обліку заборгованості (на балансових або позаба�
лансових рахунках) і інтерес інвесторів/кредиторів.

Хоча багато країн звертаються до ДПП у надії приско�
рити розвиток інфраструктури, ДПП є надзвичайно склад�
ним інструментом політики, що навіть розвинені країни док�
ладають зусиль для ефективної реалізації проектів ДПП.
Таким чином, необхідно, щоб державні органі здійснили
реалістичну оцінку власних інституціональних можливос�
тей, нормативно�правової бази й інших важливих факторів
успіху, зокрема, наявності політичної волі й продуманих
стратегій галузевого розвитку.

Малоймовірно, що ДПП коли�небудь повністю витіс�
нять традиційну модель за участю державного сектору в
наданні суспільних послуг. ДПП — це лише один інструмент,
серед багатьох, який є у державних органів для створення
інфраструктури й надання послуг.

При цьому ДПП показали свій потенціал для вирішен�
ня питань, пов'язаних з дефіцитом об'єктів інфраструкту�
ри, а також для досягнення високої ефективності витрати
коштів. Серед деяких явних вигід від ДПП можна назвати
наступні [6—9]:

Прискорена реалізація інфраструктурних проектів: у
силу того, що платіж прив'язаний до надання об'єкта інфра�
структури або послуги, ДПП має грунтовний список досяг�
нень у частині завершення будівництва в строки або з випе�
редженням графіку. Крім цього, беручи до уваги, що ДПП,
як правило, дозволяють розподілити вартість вкладень в
інфраструктуру на весь строк експлуатації активу, реаліза�
ція інфраструктурних проектів може тривати без істотних
первісних фінансових вкладень із боку держави. Це дозво�
ляє громадянам одержувати користь із інвестицій набагато
раніше, ніж при традиційному фінансуванні виходячи з бюд�
жетних можливостей.

Оптимальний поділ ризиків: ДПП переносить певні ри�
зики життєвого циклу на приватного партнера, тим самим
створюючи стимули для більш якісного й економічного на�
дання послуг. Наприклад, завдяки перенесенню ризиків з
будівництва, експлуатації й технічного обслуговування на
приватного партнера, створюються серйозні стимули для
зведення високоякісного об'єкта, що ідеально підходить для
операцій і не схильного до збоїв. Аналогічно, прив'язуючи
платіж до експлуатаційної готовності об'єкта інфраструк�
тури й надання послуги, приватний партнер економічно мо�

тивований на надання об'єкта інфраструкту�
ри в строк або надання послуг високої якості.

Доповнення бюджетних можливостей /
додатковий капітал: за допомогою перенесен�
ня обов'язків з фінансування на сторону, що
представляє приватний сектор, ДПП забезпе�
чують, в остаточному підсумку, уливання при�
ватного капіталу в об'єкти суспільної інфрас�
труктури або послуги.

Така мобілізація додаткового капіталу
дозволяє урядам збільшити загальний рівень
інвестицій у розвиток інфраструктури.

Орієнтація на обслуговування спожи�
вачів: враховуючи використання стимулів, зас�
нованих на результатах діяльності, ДПП має
підтверджену репутацію поліпшення якості й
рівня послуг. Приватні організації, що нада�
ють послуги, пропонують знання й досвід
більш високої якості, а новаторство в приват�
ному секторі підвищує рівень надання якісних
послуг. Крім цього, державний сектор, ряту�
ючи себе від повсякденного надання послуг,
здатний виступати в якості більш ефективно�
го регулятора, концентруючись більшою

мірою на забезпеченні надання приватним оператором ба�
жаного рівня споживчих послуг.

Підвищення рівня ефективності й економія витрат:
ефективність приватного сектору в сукупності з оптималь�
ним розподілом ризиків може забезпечити істотну еконо�
мію витрат у частині надання об'єктів суспільної інфраст�
руктури й послуг. Економія витрат від ДПП звичайно реал�
ізується у формі більш низьких витрат на будівництво, зни�
жених витратах життєвого циклу, підвищенні рівня ефек�
тивності, а також більш низьких витратах на супутні ризи�
ки.

Одержання додаткових надходжень: новаторство й мо�
тиви одержання прибутку в приватному секторі можуть
створити стимули для приватного партнера з розвитку но�
вих і творчих джерел надходжень від об'єктів суспільної
інфраструктури. Такі нові джерела доходу можуть бути
розділені з державою, що створює додаткові джерела над�
ходжень для інших соціальних пріоритетів.

Підзвітність: послуги ДПП надаються в рамках твердих
контрактів між державними органами й приватними парт�
нерами. Державний орган визначає рівні послуг, а потім
перевіряє й регулює якість послуг, застосовуючи фінансові
стимули до перевищення цільових показників або караючи
за незадовільне виконання.

Розвиток приватного сектору / інвестиційні можли�
вості: ДПП надає стабільні, довгострокові інвестиційні мож�
ливості для приватного сектору, а також можливість вхо�
дження в сектори надання послуг, які раніше були монопо�
лізовані державними органами.

ДПП дає можливість державному сектору зосередити�
ся на стратегічних функціях і результатах: шляхом звільнен�
ня державного сектору від прямого надання нестратегічних
послуг, уряд може зосередити свої незначні ресурси на своїх
ключових завданнях.

Незважаючи на наявний потенціал, ДПП не є панацеєю.
Державно�приватні партнерства несуть у собі й певні труд�
нощі, які потрібно визнати: є складними й відносно негнуч�
кими структурами; забезпечення й реалізація ДПП можуть
мати тривалий характер і бути дорогими, у зв'язку із чим
ДПП для деяких проектів неприйнятні; накладає додаткову
відповідальність на державний сектор, який повинен бути
готовий виступати як компетентна сторона й регулятор;
може привести до більш високих зборів з користувачів після

Рис. 3. Можливі напрями фінансування розвитку
транспортної інфраструктури

Для інвесторів Для споживачів Для регіональної влади 
рівень прибутковості, порівнянний з 
галузями зі схожими ризиками; 
необхідна норма повернення на 
інвестований капітал; 
гарантований заданий рівень тарифу на 
середньостроковий період; 
залучення більших обсягів фінансування; 
стимулювання ефективності управління 
витратами; 
зростання ефективності фінансових 
операцій на ринках капіталу 

надходження інвестицій й зниження 
зношування існуючої мережі; 
оплата інвестицій на  будівництво нових 
об'єктів і реконструкцію старих; 
зниження тарифів у середньостроковій 
перспективі; 
залежність тарифів від надійності і 
якості послуг 

надходження інвестицій в інфраструктурні 
галузі; 
обмеження цінового тиску на споживачів; 
економічна обґрунтованість планів капітальних 
вкладень; 
пряма залежність розміру тарифу від 
необхідного рівня надійності й темпів розвитку 
території; 
максимальна прозорість процесу 
тарифоутворення 

Таблиця 1. Переваги впровадження системи RAB<регулювання
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скасування явних або неявних субсидій і розкриття реаль�
ної вартості послуги; не забезпечує абсолютну передачу
ризиків, державний сектор завжди зберігає за собою певні
ризики; майже завжди припускає "умовні зобов'язання" для
державного сектору; не всі проекти підходять для ДПП [6—
9].

Дійсно, незважаючи на те, що ДПП має істотні вигоди
як інструмент забезпечення об'єктів інфраструктури, коли
воно неправильно організовано, ДПП може викликати
значні проблеми. Щоб уникнути "підводних каменів" у ДПП,
державі слід застосовувати міжнародні передові практики
при організації й реалізації проектів ДПП.

Враховуючи зазначені позитивні й негативні сторони
ДПП, а також покладаючись на досвід передових країн
світу, пропонуємо використовувати на рівні із уже назва�
ними моделями фінансування транспортних інфраструктур�
них проектів, модель RAB (Regulatory Asset Base — регу�
льована база інвестованого капіталу) — це система довго�
строкового тарифоутворення, основною метою якої є за�
лучення інвестицій у розширення й модернізацію інфра�
структури [10—12].

Незважаючи на те, що спочатку дана модель викорис�
товувалася в мережних компаніях Великобританії, вона
досить ефективна для впровадження в таких транспортних
секторах, як автодороги, підземні системи, лінії високо�
швидкісної залізної дороги, автомагістралі і т.д.

Першими перейшли на нову модель RAB компанії зв'яз�
ку й водопостачання, пізніше експеримент був розповсюд�
жений на електричні й газові мережі, порти, аеропорти й
інші сфери бізнесу з обмеженою конкуренцією. Із середи�
ни 90�х років англійський досвід перейняли інші європейські
країни, а також Австралія, Канада й США. Сьогодні мето�
дика RAB�регулювання застосовується в багатьох держа�
вах Західної й Східної Європи: у Великобританії, Чехії,
Угорщині, Румунії, Болгарії, Україні, Німеччині, Швеції,
Норвегії [12].

Варто відзначити, що ступінь кореляції між ефективні�
стю державного регулювання й ефективністю функціону�
вання природних монополій (водопостачання, електроме�
режі, автодороги, підземні залізничні сполучення, швидкісні
магістралі) є дуже високою. Тому низька ефективність фун�
кціонування інфраструктурного сектору багато в чому обу�
мовлена державним регулюванням і залишає значні резер�
ви для підвищення ефективності організацій інфраструктур�
ного сектору. Дотепер тарифи регульованих організацій не
співвідносилися з надійністю і якістю товарів і послуг, на�
даваних споживачам, не забезпечували стимулювання при�
родних монополій до підвищення ефективності діяльності
й зниження витрат. Ці обставини виступають передумовою
вдосконалювання системи ціноутворення інфраструктурно�
го сектору (транспортного сектору), переходу від витрат�
них до стимулюючих методів тарифоутворення.

Для вирішення завдання підвищення ефективності фун�
кціонування транспортної інфраструктури і її модернізації,
пропонується разом із ДПП застосувати нову модель тари�
фоутворення із застосуванням методу прибутковості на

інвестований капітал RAB — регульова�
на база інвестованого капіталу.

Дотепер у сфері природних моно�
полій тарифоутворення проводилося за
системою "витрати плюс". Це означає,
що розглядаються фактичні витрати
компанії за попередній рік і її інвести�
ційна програма. Із цих двох складових і
формується тариф, який затверджуєть�
ся регулювальним органом.

Дана методика застаріла. При рин�
ковому ціноутворенні, в умовах конку�
ренції всі господарюючі суб'єкти праг�
нуть до зменшення витрат (оскільки при
встановленій ціні тільки так можна
збільшити прибуток), а при регулюванні
"витрати плюс" такої зацікавленості в
об'єкта регулювання немає. Тому низь�
ка ефективність діяльності організацій
природних монополій багато в чому
обумовлена методикою тарифоутво�
рення "витрати плюс", що застосовував�
ся протягом останніх років

Метод прибутковості інвестовано�
го капіталу — принципово новий для
України. Метод регулювання інфра�

структурних монополій, забезпечує довгострокові прозорі
"правила гри" для інвесторів.

Дана система необхідна для залучення масштабних інве�
стицій у розподільні мережі при одночаснім недопущенні
різкого зростання тарифів на послуги мережних компаній.
Модель RAB — регулювання дозволяє підприємствам залу�
чати капітал у необхідному обсязі й повертати його не од�
номоментно ( у межах року), як у цей час, а протягом три�
валого періоду. Ці умови надзвичайно вигідні мережним
організаціям, оскільки інакше вони не мають можливості
знайти значний обсяг коштів на подібних умовах (табл. 1)
[10—12].

Основним принципом методології є забезпечення по�
вернення вкладених в активи компанії коштів за встановле�
ний період і одержання нормованого доходу. Норма при�
бутковості, обумовлена державою, повинна відповідати
рівню ризиків у мережних компаніях і забезпечувати при�
вабливість галузі для інвесторів.

Модель RAB складається із двох частин: первісного RAB
і нового RAB. Значення первісного RAB розраховується ви�
ходячи із чистої вартості основних коштів і задіяного капі�
талу, а також даних балансу компанії на момент уведення
системи. Новий RAB — це розмір капітальних вкладень, за�
планований компанією на період регулювання (рис. 4) [10—
12].

Тариф у методиці RАВ складається із трьох компо�
нентів: по�перше, коштів на покриття операційних витрат
компанії, по�друге, коштів на повернення акціонерного й по�
зикового капіталу й, по�третє, коштів на виплату відсотків
за позиками. У довгостроковій перспективі тариф знижуєть�
ся у силу наступних обставин [10]:

— скорочення операційних витрат, тому що регулятор
через п'ять років зменшує їхній нормативний рівень на ве�
личину зекономлених видатків;

— здешевлення приваблюваного капіталу, оскільки при
довготривалості умов тарифоутворення й щорічної індек�
сації з урахуванням макроекономічних факторів знижують�
ся інвестиційні ризики (рис. 5).

Таким чином, дві із трьох складових тарифу в новій си�
стемі регулювання мають тенденцію до зниження. Третя
складова — капітал, який направляється на інвестиційні цілі,
— може нарощуватися, при цьому тариф не буде зростати,
а в міру задоволення потреб компанії в інвестиціях почне
скорочуватися.

Застосування нової методики тарифоутворення буде
стимулювати компанії до економії коштів на операційні ви�
датки, прямо пов'язані із забезпеченням процесу надання
послуг транспортної інфраструктури. Їхню основу станов�
лять витрати на обслуговування інфраструктури, ремонт,
оплату праці співробітників компанії й відрахування на со�
ціальні потреби. Економія від зниження операційних вит�
рат не буде виключена регулювальними органами з тарифу
наступних періодів і може бути використана компанією на
розвиток мережного комплексу протягом наступного дов�
гострокового періоду. По закінченні довгострокового пе�
ріоду регулювання тариф для компанії на зекономлену ве�

Рис. 4. Головні складові моделі RAB<регулювання
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личину знижується. Вигода від підви�
щення ефективності роботи мережної
організації переходить до споживачів.

У рамках RAB моделі тарифи зни�
жуються в середньостроковій перспек�
тиві (зниження видатків за рахунок ро�
сту інвестицій і економічних стимулів).

ВИСНОВКИ
Таким чином, метод RAB виступає

стимулюючим фактором зростання про�
дуктивності, при якому буде забезпече�
на головна концептуальна ідея сучасної
парадигми продуктивності організації —
висока якість продукції й послуг при од�
ночасному зниженні їх собівартості. Ос�
новний показник, що визначає рівень
продуктивності в рамках даного методу
тарифоутворення — індекс ефективності
операційних видатків (ефективність опе�
раційних видатків — це величина ви�
датків, що доводиться на одиницю пере�
везеного вантажу чи пасажира).

Таким чином, необхідно як на дер�
жавному, так і на регіональному рівні
прийняти рішення щодо випробування
нового методу тарифоутворення. На�
далі методика RAB повинна максималь�
но враховувати інтереси всіх економі�
чних агентів, бути детально проробле�
на й забезпечувати збалансованість
прийнятих рішень, враховуючи обме�
ження й можливості її застосування в
реальних умовах господарювання. Все�
бічне дотримання й облік цих вимог і факторів, які були роз�
глянуті вище, уможливлює успішне застосування RAB —
регулювання в вирішенні завдання — підвищення продук�
тивності в секторі транспортної інфраструктури.
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У статті розкривається можливість взаємодії підприємств, задіяних у туристичній сфері, за допомо\

гою створення координаційно\інформаційних органів туристичних центрів. Необхідність таких органів

визначається потребою раціонального менеджменту соціального, економічного, екологічного потенціа\

лу певної території. Оскільки Україна не має достатніх фінансових коштів для розбудови численних ту\

ристичних центрів, а закордонні інвестори не відчувають мотивації до приєднання, єдиною можливою

стратегією є вдосконалення наявних туристичних центрів у пріоритетних регіонах та видах туризму. До

уваги мають бути прийняті не тільки попит, але й платоспроможність населення.

Необхідне державне регулювання туристичних центрів, яке повинно забезпечити стабільне викори\

стання туристичних ресурсів (природних та культурних) та інфраструктури. Якщо на Заході турцентри

традиційно розглядаються як великі підприємства, то в Україні вони мають більше перспектив при побу\

дові на кластерному принципі.

Метою формування туристичних кластерів є створення та презентація якісного продукту, який би

задовольняв різні вимоги. Сучасне визначення кластеру передбачає комплекс локалізованих та взаємо\

пов'язаних підприємств різної спеціальності, які мають метою створення умов для емоційної задіяності

туриста. Заради покращення координації ми пропонуємо створення в кластері спеціальної координацій\

ної структури. Її головними завданнями буде: координація підприємств, консультування організацій та

туристів, нагляд за екологічним станом середовища, реклама, проведення маркетингових досліджень,

прогнозування та планування розвитку, створення бази даних, організація іміджевих проектів.

 Пропонується в якості основи організаційного механізму туристичних центрів ми можемо взяти не

окрему дестинацію, а цілий напрям туризму. В такому випадку типологія центрів буде залежати від рек\

реаційного циклу, який вони створюють (культурно\історичний, морський, оздоровчий, бізнесовий, еко\

логічний, фестивальний, мисливський, пригодницький, етнографічний, розважальний тощо). Ми пропо\

нуємо в статті конкретну методику перетворення наявних підприємств, які не потребують значних ка\

піталовкладень, на базу розвитку туристичної галузі.

The article expounds the possibility of interaction of enterprises involved in the touristic service by means of

creating coordination\information organs of touristic centers. The necessity of such organs is defined by demand

of rational management of social, economic, environmental potential of a territory.

As Ukraine does not have sufficient financial means for building a number of touristic centers, and foreign

investors are not motivated to be involved, the only possible strategy is improvement of existent touristic centers

in the priority regions and kinds of tourism. Not only the demand, but the financial means of the population

should be taken into consideration.

It is desirable to have initial state regulation of touristic centers, that should allow sustainable use of touristic

resources (natural and cultural) and infrastructure. If in the West touristic centers are traditionally seen as major

enterprises, in Ukraine they have more perspective if built on cluster principle.

The aim of forming touristic clusters is creating and presenting quality product that would satisfy different

demands. Modern definition of cluster implies a complex of localized and interrelated enterprises of different

specialties, that aim at creating conditions for emotional involvement of a tourist. To advance the coordination

we propose creating in a cluster a special interaction structure. Its main tasks are: coordination of enterprises,

consulting of organizations and tourists, supervising the ecological state of environment, advertizing, making

marketing researches, forecasting and planning of development, providing a data base, developing image projects

etc.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна не має достатніх коштів для розбудови ве�

ликої кількості туристичних центрів, а іноземні інвес�
тори не зацікавлені вкладати капітал у регіони без на�
лежної інфраструктури, засобів зв'язку, з застарілими
виробничими потужностями. Тому в умовах, що скла�
лися, потрібно обмежитися покращанням функціону�
вання діючих туристичних центрів в найбільш пріори�
тетних регіонах і видах туризму із забезпеченням відпо�
відного фінансування проектів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Повільні темпи створення туристичних центрів на

більшості території України на даний час є наслідком
відсутності ефективних засобів координації співпраці
між підприємствами галузі. Це суттєво знижує її позиції
в конкурентному середовищі. З огляду на те, що турис�
тична галузь пов'язана з багатьма іншими, держава та�
кож має сприяти підвищенню зацікавленості керівниц�
тва суміжних галузей в одержанні прибутків від участі
у створенні та функціонуванні туристичних фірм. Важ�
ливість даного завдання в державному регулюванні роз�
витку туризму акцентується, зокрема, такими науковця�
ми, як Безуглий І.В., Внукова Н.М., Горягин В.Ф., Гу�
лич О.І. [2—6].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
У сучасних умовах основний акцент повинен роби�

тися на необхідності формування і розвитку туристич�
них центрів з урахуванням не лише потреб, але й можли�
востей населення. Вивчення ринкових механізмів функ�
ціонування, взаємодії підприємств туристичної сфери,
зокрема, врахування їх терторіальної залученості в про�
цес формування туристичного продукту, повинно підтри�
мувати і забезпечувати можливості поєднання ринкових
механізмів з державною економічною політикою.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На наш погляд, доцільним є здійснювати формуван�

ня туристичних центрів під керівництвом органів дер�
жавної влади. Відсутність державного регулювання
організаційно�правових форм бізнесу в туристичній га�
лузі тягне за собою небезпеку стихійного споживання
як безпосередньо туристичних ресурсів, так і забезпе�
чуючої інфраструктури, що призведе до падіння еколо�
гічної витривалості екосистем нижче межі самовідтво�
рюваності. Особливо це стосується джерел мінеральних
вод, лісів, а також комунальних мереж, які забезпечу�
ють роботу туристичних центрів. Тому ми вважаємо, що
управління туристичними центрами, особливо на етапах
їх створення і розбудови, повинно здійснюватись орга�
нами державної влади. Засобів організації взаємодії між
підприємствами, які знаходяться в зоні впливу турис�
тичних центрів, існує багато. Однак недостатньо висо�
ка інвестиційно�інноваційна привабливість вітчизняно�
го туризму вимагає специфічного підходу до формуван�
ня туристичних центрів в Україні. На відміну від захід�
ної практики, де туристичні центри традиційно сприй�
маються як великі підприємницькі структури, створен�
ня яких потребує значних інвестицій, в Україні доціль�
не їх формування на кластерних засадах.

Мета формування туристичних кластерів полягає в
підвищенні конкурентоспроможності підприємницьких

As a basis for developing organizational mechanism of touristic centers creation and functioning, we can

take not a separate destination, but a whole branch of tourism. In this case the typology of centers would depend

upon the recreational cycle they produce (cultural\historical, sea, health, business, ecological, festival, hunting,

adventure, ethnographic, entertainment and so on). We propose a concrete methodic of turning existent low\

investment enterprises into a development basis for the touristic branch.

Ключові слова: туристичний центр, взаємодія, інвестиції, інвестиційна привабливість, фактори, розвиток.
Key words: touristic center, interaction, investments, investment attractiveness, factors, development.

структур на вітчизняному і міжнародному ринках ту�
ризму на основі створення і пропозиції брендового ту�
ристського продукту високого рівня якості, здатного
задовольняти різноманітні потреби туристів в процесі
їх подорожі. Супутнім результатом є збільшення вкла�
ду кластерів в економіку міста. На можливості викори�
стання потенціалу державних установ у формуванні та
просуванні вітчизняних брендів вказує Безуглий І. В. [2].

Узагальнюючи досвід багатьох дослідників кластер�
них структур, зокрема, Н.М. Внукової [4], В.Ф. Горяги�
на [5], В.Ф. Савченка, С.І. Соколенка [8], ми можемо
навести сучасне визначення: туристичний кластер — це
комплекс територіально локалізованих і взаємозв'яза�
них підприємницьких структур різних галузей господар�
ства, діяльність яких спрямована на створення умов для
духовних, емоційних переживань споживача туристсь�
ких послуг і підвищення конкурентоспроможності те�
риторії на вітчизняному і міжнародному туристських
ринках.

Для підвищення оперативності взаємодії з іншими
підприємствами, які беруть участь у діяльності турис�
тичного центру, ми пропонуємо створити в його струк�
турі орган, на який покладені обов'язки координації
взаємодії суб'єктів туристичної та суміжних галузей.

Структуру території відповідальності туристично�
го центру, побудованого відповідно до кластерного
підходу, наведено на рисунку 1.

Економічні вигоди від розвитку рекреаційної діяль�
ності та туризму доведені численними прикладами як
розвинених західних держав, так і країн третього світу.

На перших етапах туристично�рекреаційна інфрас�
труктура потребує значних капіталовкладень, але вона
здатна у досить короткий термін приносити в бюджет
прямі доходи від рекреаційних підприємств і надходжен�
ня від компаній, що обслуговують туризм. На певному
етапі до сфери обслуговування рекреантів включають�
ся інші галузі господарства: харчова, сувенірна, транс�
портна, що позитивно впливає на зайнятість населення.
Розвиток рекреаційної діяльності створює нові робочі
місця, що особливо актуально для невеликих міст. Ви�
користовуючи свої визначні пам'ятки, відтворюючи ун�
ікальні ремесла, забуті традиції, такі міста можуть ста�
ти важливими туристичними центрами.

Завантаживши наявні потужності, далі можна при�
ступити до реконструкції діючих та будівництва нових
готельних комплексів універсального призначення. Слід
розробити пакети програм з нетрадиційних видів туриз�
му, які враховуватимуть всі можливості областей Украї�
ни, та рекомендувати органам влади на місцях підтри�
мати їх реалізацію на економічно вигідній основі у складі
державної політики. Виходити на зовнішній ринок мож�
на лише з готовим турпродуктом, який повинен мати ви�
сокий атрактивний потенціал.

Концептуальні основи розвитку туристичної галузі
передбачають організацію взаємодій та зв'язків між
підприємствами, при якій забезпечується надходження
коштів у туристичну та суміжні галузі за допомогою
ефекту мультиплікації при мінімальному навантаженні
на екологічну систему. Координацію роботи
підприємств, які взаємодіють з метою отримання при�
бутку від туристичної діяльності, ми пропонуємо покла�
сти на координаційно�інформаційний орган, який зай�
мається питаннями туризму та має наступні функції:
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— координація роботи підприємств,
які отримують прибутки від туристич�
ної діяльності на його території відпо�
відальності;

— консультування туристичних
організацій та окремих туристів з пи�
тань, які їх цікавлять;

— виконання заходів з реалізації
державної стратегії розвитку туризму
на території відповідальності;

— нагляд за додержанням норма�
тивів екологічного навантаження на
природні ресурси, встановлення меж
їхнього використання та обсягів відра�
хувань на їх відтворення;

— інформування державних
органів, громадських організацій та на�
селення про напрями своєї діяльності та
динаміку показників розвитку туризму;

— здійснення рекламних кампаній
туристичних продуктів;

— проведення маркетингових дос�
ліджень у розрізі вікових груп, видів
туризму та ін. з метою оперативного
реагування на потреби споживачів;

— розробка та підтримка бази да�
них для інвесторів;

— прогнозування і планування роз�
витку туристичної інфраструктури на
території відповідальності;

— участь у розробці місцевого бюд�
жету території в частині фінансування
розвитку туризму;

— розробка заходів підвищення ту�
ристичного іміджу території відпові�
дальності, взаємодія з іншими туристич�
ними центрами та аналогічними струк�
турами за кордоном.

При цьому місцеві органи влади мо�
жуть делегувати координуючі функції
діяльності туристичних центрів як спец�
іально створеним для цього організаці�
ям (наприклад, громадській організації,
створеній на основі державно�приват�
ного партнерства), так і вже існуючим у деяких містах
України туристсько�інформаційним центрам, що відпо�
відають за просування відповідної території на турис�
тських ринках.

Підприємства, фінансові установи та інші суб'єкти
господарської діяльності, які займаються отриманням
прибутків від туризму на території відповідальності ту�
ристичного центру:

— використовують туристичні ресурси на території
відповідальності туристичного центру;

— будують нові туристичні підприємства і планують
асортимент їхніх послуг;

— отримують прибуток від туристичної діяльності;
— фінансують діяльність туристичного центру;
— враховують у своїй діяльності вимоги та рекомен�

дації туристичного центру.
Оскільки координаційно�інформаційні органи тури�

стичних центрів координуватимуть діяльність
підприємств різних галузей (в тому числі й туристичної)
з використання ресурсів на певній території. Її можна
визначити як територію відповідальності. Вона може
збігатися з територіальною одиницею (районом, містом,
областю). Відповідно й туристичні центри мають бути
районними, міськими, обласними.

Вважаємо за доцільне взяти в якості основи для роз�
робки організаційно�економічного механізму створення
та функціонування туристичних центрів не окрему дес�
тинацію, а цілі напрями туризму (сільський, зелений, ек�
стремальний та ін.). У цьому разі розгорнута типологія ту�
ристичних центрів залежатиме від того, який цикл рекре�

аційної діяльності в них реалізовано: культурно�історич�
ний, паломницький, курортний, приморський, альпійський,
активно�оздоровчий, комерційно�діловий, екологічний,
фестивальний, конгресний, водний, спортивний, альпіні�
стський, мисливсько�рибальський, пригодницький, екзо�
тичний, етнографічний, розважальний тощо.

Йдеться, передусім, про надання послуг туристич�
них центрів для вже існуючих малих і середніх турис�
тичних підприємств та сприяння створенню нових. Ці
об'єкти привабливі тим, що не потребують великих пер�
винних інвестицій для будівництва і мають короткий
термін окупності. Для того, щоб невеликі за обсягом
капіталовкладень підприємства, які спеціалізуються на
певних видах туризму, могли стати основою розвитку
галузі та зростання самих туристичних центрів, нами
розроблена наступна методика поетапного створення
туристичних центрів на прикладі сільського туризму.

Особливості транснаціоналізації світового турис�
тичного ринку полягають в жорсткій конкурентній бо�
ротьбі за клієнта, ринки збуту та сфери впливу. В цих
умовах виникає необхідність пошуку нових моделей
організації та управління мережею туристичних центрів.
Для отримання туристичними центрами України макси�
мального економічного ефекту від розвитку світової
туристичної галузі нові підходи щодо заохочення роз�
витку туризму мають базуватися на міжнародній коо�
перації, тобто на угодах між готельними і транспорт�
ними підприємствами, туроператорами тощо.

Розвиток конкурентоздатних туристичних підпри�
ємств можливий за умов сталого розвитку туристичних

Рис. 1. Структура території відповідальності туристичного центру

Держава: 
Здійснює нормативно-правове забезпечення; підготовку кадрів;  
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Встановлює стандарти послуг; нормативи безпеки; 
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сфери. 
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центрів по всій території України, які визначатимуться
високим рівнем сервісу, доступними для пересічних гро�
мадян цінами, розвинутою сферою розваг, угодами на
розповсюдження турпродуктів іноземних туристичних
фірм, високим рівнем кластеризації.

Однією з основних передумов втілення перелічених
пропозицій є залучення необхідного обсягу інвестицій.
Питання сучасного економічного розвитку туристичних
центрів нерозривно пов'язане із підвищенням їх інвестиц�
ійної привабливості заради залучення іноземних інвес�
тицій. У світі є чимало країн, що мають надлишок інвести�
ційних ресурсів та шукають місця їх вдалого вкладання.
Для України актуальним є питання залучення таких інве�
стицій. У сучасних умовах використання потенціалу іно�
земного інвестування з метою ефективного розвитку вже
існуючих та створюваних туристичних центрів виглядає
нелогічним, якщо Україна не почне проводити цілеспря�
мовану інвестиційну політику з урахуванням обсягів світо�
вого попиту і пропозиції на інвестиційні ресурси, а також
використовувати сучасні інструменти міжнародного інве�
стиційного менеджменту. Інвестиційний портфель (цілес�
прямована сукупність об'єктів реального і фінансового
інвестування, призначених для реалізації інвестиційної
діяльності відповідно до розробленої стратегії) туристич�
них центрів має включати не тільки фінансові активи, а й
реальні, тобто інвестиційні проекти, пов'язані з модерні�
зацією та розширенням туристичних послуг.

Побудова туристичних центрів відповідно до закла�
дених заздалегідь характеристик вимагає введення до�
даткових показників, наприклад: щільності туристичних
центрів на території регіону, рівня початкової диверси�
фікованості як відношення кількості підприємств, які
ввійшли в проект створення туристичного центру, до
загального рівня диверсифікованості галузі та інших.

Згідно з теорією життєвого циклу, туристичний
центр проходить стадії виникнення, зростання, зрілості
та занепаду. Ця еволюція аналогічна життєвому циклу
будь�якого створеного людиною об'єкту.

Стадія запровадження починається з подорожей
невеликих груп мандрівників — першовідкривачів, які
прагнуть насолоди від красот дикої незайманої приро�
ди. Далі кількість туристів інтенсивно зростає, контроль
за розвитком туризму здійснюється підприємствами, які
входять до туристичного кластеру. Вони швидкими тем�
пами розвивають інфраструктуру, змінюють вигляд ту�
ристичних центрів, що створюються. Цей розвиток має
і свій негативний бік — надмірне навантаження на місця
життєзабезпечення, порушення екологічного балансу.
Подальший розвиток туристичних центрів пов'язаний
із розвитком екологічних видів туризму, як на це вка�
зує Алєшугіна Н.О. [1].

ВИСНОВКИ
Таким чином, нами запропонований достатньо де�

талізований механізм взаємодії туристичних підпри�
ємств за допомогою координаційних органів туристич�
них центрів. Практична реалізація вищеописаного ком�
плексу заходів дозволить скомбінувати переваги клас�
терної форми взаємодії суб'єктів господарювання та
державної стратегії розвитку галузі. Крім того, ство�
рення туристичних центрів за вищеописаною методикою
дозволить уніфікувати підходи до стимулювання роз�
витку туризму при можливості врахування місцевих
особливостей.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сформований, за певним принципом відбору, ви�

черпний перелік функціонуючих фінансових інститутів
держави є об'єктною областю запропонованого досл�
ідження. Наявна їх кількість вимагає процесу диферен�
ціації на суб'єкти державного фінансового контролю
та на інші, окремі інституційні групи, з попереднім виз�
начення принципів за яких, проводиться визнання того
чи іншого органу держави суб'єктом державного
фінансового контролю та його функціонування в сис�
темі державного фінансового контролю, а також уточ�
ненням категоріального визначення поняття —
"суб'єкт державного фінансового контролю". Вказана
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проблематика має практичне значення для удоскона�
лення інституційної інфраструктури управління пуб�
лічними фінансами.

За проведеним аналізом останніх досліджень і пуб�
лікацій предметне поле нашого дослідження збігається
з об'єктно�предметною тематикою наукового пошуку,
який проводили як вітчизняні, так і зарубіжні вчені; як:
В. Александров [7], В. Бабенко [37], О. Василик [3], Н. Віт�
вицька [6], П. Германчук [7], Л. Гуцаленко [5], В. Дерій
[5], В. Жуков [4], М. Коцупатрий [5; 6], О. Назарчук [7],
К. Павлюк [3], Н. Рубан [7], Н. Столяров [4], Н. Стояно�
ва [37], С. Степашин [4], І. Стефанюк [7; 35], І. Чумако�
ва [6], М. Фенченко [6], С. Шохин [4], М. Шутов [37].
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення ознак суб'єкта

державного фінансового контролю з подальшою дифе�
ренціацією фінансових інститутів за ними. Відповідно
до мети дослідження, нами встановлюються та потре�
бують вирішення наступні завдання:

по�перше, встановлення об'єктного поля нашого
дослідження;

по�друге, дослідити питання визначення поняття
"суб'єкт державного фінансового контролю", а також
провести його уточнення;

по�третє, встановити теоретичні, понятійні та інсти�
туційні ознаки суб'єктів державного фінансового контролю;

по�четверте, диференціювати фінансові інститути на
суб'єкти державного фінансового контролю та інші,
окремі інституційні групи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розпочнемо зі встановлення об'єктного поля нашо�
го дослідження шляхом формування вичерпного пере�
ліку функціонуючих фінансових інститутів держави.
Принципом відбору інститутів є належність до фінан�
сової системи держави та функціонування в ній. Резуль�
татом є наступний склад органів держави, а саме: Дер�
жавна фінансова інспекція України (Держфінінспекція);
Рахункова палата України; Державна казначейська
служба України (Казначейство України); Державна
фіскальна служба Україні; Національний банк України;
Фонд державного майна України; Державне агентство
України з управління державними корпоративними пра�
вами та майном; Антимонопольний комітет України;
Пенсійний фонд України; Фонд загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випа�
док безробіття; Фонд соціального страхування від не�
щасних випадків на виробництві та професійних захво�
рювань України (далі — Фонд соціального страхування
від нещасних випадків); Фонд соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності; Національна комі�
сія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг (Нацкомфінпослуг); Державна служ�
ба фінансового моніторингу України (Держфінмоніто�
ринг); Національна комісія з цінних паперів та фондо�
вого ринку (НКЦПФР).

Вже сама кількість фінансових інститутів держави
вимагає процесу диференціації де, диференціація (від
латинської differentia — різниця, відмінність), сторона
процесу розвитку, пов'язана з розподілом, розчленову�
ванням цілого, що розвивається, на частини, ступені,
рівні. Розрізняють диференціацію функціональну, в ході
якої розширюється коло функцій, що виконуються еле�
ментами системи, що розвивається, і структурну, в ході
якої в системі виділяються підсистеми, що реалізову�
ють ті або інші функції [36, с. 170].

Наступним завданням, що потребує вирішення, є
уточнення категоріального визначення поняття "суб'єкт
державного фінансового контролю". Для цього прове�
демо огляд отриманих наукових результатів у визна�
ченні "суб'єкт державного фінансового контролю", ви�
щезгаданими науковцями.

Надзвичайно важливим є також чітке визначення
ролі і місця суб'єкта контролю. Роль суб'єкта контро�
лю визначається тим, що об'єкт управління, що не зна�
ходиться під контролем суб'єкта управління, стає неке�
рованим і досягнення поставлених завдань практично
стає неможливим. Суб'єкти контролю не є раз і назав�
жди даними, оскільки предмет їх діяльності — об'єкти
контролю — знаходяться в постійній динаміці. Суб'єкта�
ми державного фінансового контролю є органи держав�
ної влади, яка відповідно до конституційних положень
поділяється на законодавчу, виконавчу, судову. Визнач�
не місце серед гілок влади як контролюючих суб'єктів
належить законодавчій владі, як ініціатору чи виконав�
цю державного фінансового контролю [3, с. 544—545].

Контроль, у тому числі фінансовий, стає можливим,
насамперед, завдяки суб'єкту, який його здійснює.
Відсутність суб'єкта унеможливлює контроль. Контро�
люючий суб'єкт (суб'єкт контролю) — це юридична чи
фізична особа, яка спрямовує контрольні дії на власну
діяльність або діяльність іншої фізичної чи юридичної
особи, що перебувають в оточуючому господарському
середовищі. У контрольному процесі суб'єктами висту�
пають носії прав і обов'язків — особи та органи, що ма�
ють повноваження на здійснення контролю за вироб�
ничою та фінансовою діяльністю підприємства (устано�
ви, організації), а також право втручатися в його опе�
ративну діяльність та притягувати винних до відпові�
дальності. Суб'єкти державного фінансового контролю
— міністерства, інші центральні органи виконавчої вла�
ди, які наділені повноваженнями на здійснення фінан�
сового контролю, їх самостійні контрольно�ревізійні
підрозділи або інші підрозділи (особи), які наділені та�
кими повноваженнями [37, с. 13—14].

Суб'єктами державного фінансового контролю є
юридичні особи, які від імені держави, відповідно до
врегульованих правових норм, здійснюють моніторинг
і інші форми контролю за діяльністю суб'єктів господа�
рювання в частині дотримання ними встановлених об�
межувальних параметрів щодо обігу фінансових ре�
сурсів. За ознаками ініціювання і здійснення контролю
суб'єкти державного регулювання економіки поділяють
на дві групи: ті, що здійснюють загальний, і ті, що
здійснюють спеціалізований державний фінансовий
контроль. До суб'єктів контролю першої групи нале�
жать ті органи державної влади й управління, які є і
ініціаторами, і виконавцями контролю, до того ж не
тільки в галузі фінансів. Здійснення специфічних конт�
рольних повноважень ними делегується підпорядкова�
ним їм спеціалізованим структурам. Наприклад, функції
зі здійснення постійного контролю за використанням
коштів державного бюджету парламент України деле�
гував Рахунковій палаті. Уряд і Міністерство фінансів,
своєю чергою, делегували функції зі здійснення поточ�
ного контролю за видатками державного бюджету Дер�
жавному казначейству, а наступного — державній кон�
трольно�ревізійній службі. Функції фіскального конт�
ролю за діяльністю платників податків главою держави
покладено на Державну податкову службу. Передусім
до суб'єктів, що здійснюють загальний державний
фінансовий кон,троль, треба віднести Верховну Раду
України, Кабінет Міністрів, Національний банк,
Міністерство фінансів, Фонд державного майна. У ціло�
му суб'єкти контролю, яким нормативно�правовими ак�
тами, прийнятими переважно суб'єктами контролю пер�
шої групи, делеговано функції зі здійснення постійно�
го контролю у сфері фінансів, належать до суб'єктів
контролю другої групи. Відмінність цих суб'єктів поля�
гає в тому, що за результатами їхньої роботи управ�
лінські рішення переважно приймають суб'єкти контро�
лю першої групи (тобто органи представницької і вико�
навчої влади). На всіх етапах становлення і розвитку
системи державного фінансового контролю статус і
повноваження його суб'єктів тісно пов'язані з правом.
Адже головним принципом державного фінансового
контролю є принцип законності, який означає, що
діяльність контролюючих органів має регламентувати�
ся законодавчими актами [7, с. 35, 46—47].

Критеріями віднесення суб'єкта контролю до
суб'єктів державного фінансового контролю потрібно
визнати такі: приналежність суб'єкта фінансового кон�
тролю до органу державної влади або державного уп�
равління; наділення посадових та/або службових осіб
суб'єкта фінансового контролю державно�владними
повноваженнями; наявність пава здійснювати контроль
у будь�якій формі власної діяльності чи діяльності
інших суб'єктів фінансово�економічного регулювання
в частині обліку, руху, формування й використання
фінансових ресурсів держави. Отже, суб'єктами дер�
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жавного фінансового контролю є всі органи держав�
ної влади й державного управління, котрі, відповідно
до врегульованих правових норм, здійснюють моніто�
ринг та інші форми контролю власної діяльності чи
діяльності інших суб'єктів фінансово�економічного
регулювання в частині обліку, руху, формування й ви�
користання фінансових ресурсів держави та видають
за результатами контрольної діяльності державні акти
або акти державного управління. Це аж ніяк не озна�
чає, що суб'єкт державного фінансового контролю не
може контролювати використання майна, процедури
управління чи господарські дії. Йдеться лише про те,
що головним об'єктом контролю, який визначає другу
ознаку цього виду діяльності — "фінансовий", обов'яз�
ково мають бути фінансові ресурси. Контрольна
діяльність, котра не передбачає контроль фінансових
ресурсів і відносин, які виникають у процесі їх обігу,
очевидно не повинна називатися фінансовим контро�
лем [35, с. 87—88].

Наукові напрацювання, що існують та вимоги влас�
ного дослідження, створюють умови та вимагають по�
дати власне тлумачення поняття "суб'єкт державного
фінансового контролю" наступним чином: Суб'єкт дер�
жавного фінансового контролю є органом законодав�
чої або виконавчої державної влади, контроль за вико�
нанням повноважень якого здійснює виключно орган
створення, цілеспрямований на забезпечення стабіль�
ності та безпеки публічних фінансів та майнових ре�
сурсів держави, економічне зростання держави, шляхом
стеження за досягненням цільових орієнтирів та пере�
вірки дотримання обмежуючих параметрів фінансово�
го і економічного розвитку, через забезпечення закон�
ності, ефективності, фінансової дисципліни і раціональ�
ності в процесі формування, розподілу, володіння, ви�
користання та відчуження об'єктами контролю предме�
ту контролю, що належить державі, за допомогою форм
та методів фінансового контролю, які реалізуються
всіма способами, прийомами та інструментарієм фінан�
сового контролю. Наступним завданням для вирішен�
ня є встановлення теоретичного, понятійного та інсти�
туційного підгрунтя ознакам суб'єкта державного
фінансового контролю. Вихідним положенням стосов�
но теоретичного підгрунтя є категорія фінансів та їх
сутнісні функції. У фінансовій думці сформовано уста�
лене уявлення стосовно функцій фінансів. Наведемо як
приклад, розкриття функцій фінансів за В.М. Опаріним
[11]. За допомогою міжпредметних зв'язків ми вже знає�
мо, що призначенням фінансів, є забезпечення діяль�
ності та функціонування юридичних і фізичних осіб та
держави. Це забезпечення здійснюється через процеси
формування доходів окремих суб'єктів, які, у свою чер�
гу, є результатом розподілу і перерозподілу створено�
го у суспільстві ВВП чи накопиченого національного
багатства. Причому, оскільки ці процеси опосередко�
вуються рухом грошових потоків і відображають супе�
речливі відносини, вони і потребують, і створюють на�
лежні передумови для контролю за діяльністю всіх
суб'єктів фінансових відносин. Звідси випливає, що
фінанси виконують дві функції:

— розподільну;
— контрольну.
Сутність розподільної функції полягає в тому,

що фінанси є цільовим інструментом розподілу і пе�
рерозподілу ВВП. Причому вони є основним розпо�
дільним інструментом. Механізм дії розподільної
функції фінансів пов'язаний зі схемою розподілу
ВВП.

Сутність контрольної функції полягає в тому, що
фінанси — це інструмент контролю за діяльністю
суб'єктів обмінно�розподільних відносин. Рух грошо�
вих потоків відображає обмін, розподіл і перерозподіл
вартості і тому об'єктивно вимагає контролю. У про�
цесі фінансових взаємовідносин різні суб'єкти контро�
люють один одного. Саме така підконтрольність забез�

печує збереження фінансових ресурсів та формуван�
ня доходів на законній основі. Установлення і здійснен�
ня фінансових взаємовідносин автоматично передба�
чає і взаємний контроль сторін. У практичній діяльності
контрольна функція проявляється у фінансовому кон�
тролі. Необхідність контролю випливає з того, що
фінансові відносини мають яскраво виражений супе�
речливий характер, оскільки кожний суб'єкт прагне
отримати якомога більше. Саме для того, щоб у про�
цесі розподілу і перерозподілу ВВП окремі суб'єкти не
привласнювали неналежну їм частку, необхідний по�
стійний всеохоплюючий фінансовий контроль [11, с. 18,
21].

Понятійним підгрунтям є відповідність фінансових
інститутів держави сутнісним (визначальним) характе�
ристикам визначення — "суб'єкт державного фінансо�
вого контролю" таким, як: ієрархічність, предмет та
об'єкт контролю, методи (зі всіма способами, прийо�
мами та інструментарієм) і форми здійснення контро�
лю.

Інституційним підгрунтям є наявність в фінансових
інститутах держави характерних як для суб'єкта дер�
жавного фінансового контролю властивостей. Для цьо�
го ми будемо досліджувати відмітність в меті та завданні,
компетенції та повноваженнях у досліджуємих фінан�
сових інститутах, шляхом дослідження чинних нор�
мативно�правових актів, що регулює їх діяльність.
Об'єктом нашого нормативно�правового аналізу ста�
нуть наступні законодавчі акти, а саме: Конституція Ук�
раїни; Бюджетний Кодекс України; Податковий кодекс
України, Митний кодекс України; Закон України "Про
основні засади здійснення державного фінансового кон�
тролю в Україні"; Закон України "Про Рахункову пала�
ту"; Закон України "Про Національний банк України";
Закон України "Про Фонд державного майна України";
Закон України "Про Антимонопольний комітет Украї�
ни"; Положення про Державну фінансову інспекцію
України; Положення про Державну казначейську служ�
бу України; Положенням про Державну фіскальну
службу України; Положення про Державне агентство
України з управління державними корпоративними пра�
вами та майном; Закон України "Основи законодавства
України про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування"; Положення про Пенсійний фонд Украї�
ни; Закон України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття"; Закон
України "Про загальнообов'язкове державне соціаль�
не страхування від нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності"; Закон України "Про загальнообов'яз�
кове державне соціальне страхування у зв'язку з тим�
часовою втратою працездатності та витратами, зумов�
леними похованням";Закон України "Про запобігання
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержа�
них злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму";
Положення про Державну службу фінансового моні�
торингу України; Закон України "Про державне регу�
лювання ринку цінних паперів в Україні"; Указ Прези�
дента України "Про Національну комісію з цінних па�
перів та фондового ринку"; Закон України "Про фінан�
сові послуги та державне регулювання ринків фінансо�
вих послуг"; Указ Президента України "Про Національ�
ну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг" [2; 9; 10; 12—34].

Таким чином, підсумком цього завдання є встанов�
лення теоретичних, понятійних та інституційних ознак
суб'єкта державного фінансового контролю, а саме:

— теоретичною ознакою є виконання та реалізація
саме контрольної функції фінансів, тим чи іншим фінан�
совим інститутом держави;

— понятійними ознаками є:
— по�перше, ієрархічність, де — контроль за вико�

нанням повноважень суб'єктом державного фінансово�
го контролю, виключно з боку органу створення, тобто
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фінансовий орган�суб'єкт державного фінансового кон�
тролю не є об'єктом контролю для інших фінансових
інститутів держави;

— по�друге, об'єктно�предметна база, де — об'єкта�
ми контролю є підконтрольні установи, заклади, орга�
нізації, підприємства незалежно від форми власності та
органи управління і державної влади, що беруть участь
у формуванні, розподілі, володінні, використанні та
відчуженні активів, які належать державі, тобто пред�
мету контролю, зокрема коштів, що залишаються в
їхньому розпорядженні у зв'язку з наданими пільгами
за платежами до бюджетів чи державних позабюджет�
них фондів та отриманням кредитів під гарантії Кабіне�
ту Міністрів України, а також операціями, що прово�
дяться підконтрольними об'єктами з такими активами.
Відповідно предметом контролю є безпосередньо акти�
ви, що належать державі, у формуванні, розподілі, во�
лодінні, використанні та відчуженні яких бере участь
об'єкт контролю, крім того, кошти, що залишаються в
розпорядженні об'єкту контролю у зв'язку з наданими
пільгами за платежами до бюджетів, державних поза�
бюджетних фондів, кредити, отримані під гарантії Ка�
бінету Міністрів України, а також нормативно�правова
діяльність підконтрольних об'єктів [8, с. 17—18].

— по�третє, методи контролю, де метод це цілесп�
рямована діяльність задля виконання завдання та досяг�
нення мети контролю шляхом застосування сукупності
взаємообумовлених структурних елементів таких, як
способи, прийоми та інструментарій контролю, що дає
змогу здійснювати контрольні дії та заходи суб'єктам
державного фінансового контролю відносно об'єкта за
предметом контролю. При цьому способи контролю
поділяються на загальнонаукові та специфічні, прийо�
ми контролю та інструментарій контролю на докумен�
тальний і фактичний, які в свою чергу поділяються на
власні елементи. Цьому визначенню відповідають реві�
зія, інспектування та аудит як ті, що мають відповідний
та послідовний набір дій необхідних для здійснення кон�
трольних заходів спрямованих на досягнення мети [8,
с. 36].

— інституційними ознаками є:
— по�перше, належність до органів влади взагалі;
— по�друге, цілеспрямованість, де — мета створен�

ня, компетенції та повноваження (тобто єдиним завдан�
ням повинно бути здійснення фінансового контролю).

Для виконання останнього завдання, необхідно
сформувати абстрактне уявлення про інститут�суб'єкт
державного фінансового контролю, застосовуючи ви�
значені ознаки: теоретичні, понятійні та інституційні як
його елементи. Таким чином, абстрактне уявлення стає
"лекалом" суб'єкта державного фінансового контролю.
Тому процес диференціації є подібним до процесу ви�
користання лекала.

Першим результатом диференціації фінансових
інститутів на суб'єкти державного фінансового контро�
лю та інші, окремі інституційні групи є поділ фінансо�
вих інститутів держави на три інституційні групи:

перша група — суб'єкти державного фінансового
контролю;

друга група — державні органи окремих фінансо�
вих повноважень: органи контролю, стягнення, нагля�
ду, розвідки, управління та регулювання (які не є су�
б'єктами державного фінансового контролю, але є
фінансовими органами держави та державної влади);

третя група — фінансові інституції держави — не�
комерційні самоврядні організації (що не є органами
держави взагалі та органами державної влади зокрема).

Другим результатом диференціації є висновок, що
фінансові інститути, в свою чергу диференціюються
відносно вказаних трьох інституційних груп, зокрема і
з субугрупуванням, саме:

— до першої інституційної групи — "Суб'єкти дер�
жавного фінансового контролю" підлягають включен�
ню: Державна фінансова інспекція в Україні (Держфін�

інспекція); Рахункова палата України; Державна казна�
чейська служба України (Казначейство України) як ви�
няток з правила (з причин, що основним завданням є
розрахунково�касове обслуговування бюджетних
коштів, але при цьому і здійснюється дієвий контроль у
попередній формі);

— до другої інституційної групи  — "Державні орга�
ни окремих фінансових повноважень: органи контро�
лю, стягнення, нагляду, розвідки, управління та регу�
лювання" входять наступні субугрупування:

а) "Органи державного фіскального контролю" у
складі: Державна податкова служба в Україні та Дер�
жавна митна служба України;

б) "Органи банківського регулювання і банківсько�
го нагляду" у складі: Національний банк України;

в) "Органи повноважні у сфері приватизації, орен�
ди, використання та відчуження державного майна,
управління об'єктами державної власності і корпора�
тивними правами" у складі: Фонд державного майна Ук�
раїни, Державне агентство України з управління дер�
жавними корпоративними правами та майном;

г) "Органи регулювання ринкової діяльності" у
складі: Антимонопольний комітет України;

д) "Цільові страхові фонди загальнообов'язкового
державного соціального страхування" у складі: Пенс�
ійний фонд України;

е) "Регуляторні органи фінансового ринку" у складі:
Національна комісія з цінних паперів та фондового рин�
ку (НКЦПФР), Національна комісія, що здійснює дер�
жавне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
(Нацкомфінпослуг);

ж) "Органи фінансової розвідки" у складі: Держав�
на служба фінансового моніторингу України (Держ�
фінмоніторинг);

— до інституційної групи "Фінансові інституції дер�
жави — некомерційні самоврядні організації" підляга�
ють включенню: Фонд загальнообов'язкового держав�
ного соціального страхування України на випадок без�
робіття, Фонд соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань
України (Фонд соціального страхування від нещасних
випадків), Фонд соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Завершуючи дослідження, доходимо до висновку,

що розроблений процес диференціації є дієвим інстру�
ментом задля удосконалення існуючої інституційної
інфраструктури управління публічними фінансами.
Перспективою подальшого дослідження є: по�перше,
удосконалення інституційної інфраструктури управлі�
ння публічними фінансами з урахуванням результатів
вищенаведеного дослідження; по�друге, продовження
диференціації у разі появи нових фінансових інститутів
держави, наприклад служби фінансового розслідуван�
ня [2], з віднесенням її до визначених інституційних
груп.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одне з найпомітніших місць у процесі ринкової

трансформації одержавленого сільського господарства
посідало створення ринково�підприємницьких форм
господарювання на засадах приватної і приватно�
спільної форм власності. На сьогодні розбудована і
функціонує ринкова "багатоукладна" модель сільсько�
го господарства. Вчені економісти�аграрники ННЦ
"Інституту аграрної економіки" на перспективу не пе�
редбачають "…великих змін у структурі існуючих форм
господарювання — практично всі вони збережуть місце
у сільській економіці…" [12, с. 31]. Йдеться передусім
про два великих сектора аграрного виробництва — гос�
подарства населення і сільськогосподарські підприєм�
ства та різні організаційно�правові форми, які вони
включають. Відносно інших країн, то вітчизняну модель
сільського господарства науковці ототожнюють водно�
час з американською, західно�європейською, японсь�
кою і китайською (за розмірами).

Разом з тим на думку деяких науковців, "…є підстави
стверджувати, що Україна розвиває не євро�американсь�
ку і не суто латино�американську модель, а своєрідну влас�
ну комбіновану модель розвитку сільського господарства,
для якої характерні як окремі риси двох зазначених вище
моделей, так і власні істотні особливості" [1, с. 6].

Тобто в Україні сформована досить оригінальна мо�
дель аграрного сектору економіки, відмінною ознакою
якої є її дуалізація. "Формування дуальної структури
сільськогосподарського виробництва, на одному полюсі
якої зосереджуються агрохолдинги, а на іншому — спо�
живчі господарства населення" [12, с. 302]. На жаль, ори�
гінальність вітчизняної моделі сільського господарства,
передусім негативного плану, що знижує її економічну й
особливо соціальну ефективність. Одне із найважливі�
ших завдань аграрної реформи — на засадах приватної
власності і ринково�підприємницьких форм господарю�
вання підвищити продуктивність, ефективність і конку�
рентоспроможність сільського господарства, а зрештою
добробут селян і всього населення — обернулось для Ук�
раїни протилежними результатами. П.Т. Саблук у цьому
зв'язку зазначає: "Допрацювалися до того, що, маючи
найкращі у світі чорноземи й відданого землі селянина,
живемо з кожним роком дедалі гірше" [9, с. 3].
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Науково�практичні питання щодо господарської
структури аграрного виробництва втілено у працях про�
відних вітчизняних дослідників аграрного профілю, зок�
рема: В.Г. Андрійчука, А.Є. Данкевича, Ю.О. Лупенка,
М.Й. Маліка, В.Я. Месель�Веселяка, О.М. Онищенка,
І.В. Прокопи, П.Т. Саблука, В.В. Юрчишина та багатьох
інших. У їхніх працях досліджуються різні аспекти фун�
кціонування, ефективності та розвитку функціонуючих
нині агроформувань. Однак вивчення та критичний
аналіз опублікованих із даної тематики праць дає підста�
ви стверджувати, що тут залишається ще багато нероз�
критих або дискусійних питань, пов'язаних із різнобіч�
ною, системною оцінкою діючої моделі сільського гос�
подарства і головне визначення її деформації, значних
"перекосів". Усе це надає актуальності дослідженню
теоретичних основ й практики функціонування та роз�
витку вітчизняної моделі аграрного виробництва.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є поглиблення теоретико�практичних

засад щодо соціально�економічної сутності сформова�
ної в Україні організаційно�господарської складової
аграрної сфери економіки в контексті її "дуалізму".

РЕЗУЛЬТАТИ
Поняття "дуалізм" (лат. dualis — двоякий, роздвоє�

ний) за великим рахунком вказує не просто на нео�
днорідність економічних явищ і процесів, що само по собі
зрозуміло, а певну уособленість, протилежність і навіть
суперечливість крайніх їхніх "полюсів". Відносно орган�
ізаційно�правової будови сільського господарства у цьо�
му зв'язку науковці виокремлюють два сектори вироб�
ників: корпоративний (агрохолдинги як вертикально
інтегровані структури) та індивідуальний (фермери та
господарства населення), і розглядають таку розд�
воєність сільського господарства як його деформо�
ваність, антагонізм двох полюсів. При цьому йдеться на�
самперед про соціоекономічну роль цих секторів та їхні
розміри. Останні вимірюються двома групами показників.
По�перше, це показники, що характеризують виробни�
чий потенціал господарства (фонди, працівники, площа
землекористування). По�друге, показники щодо резуль�
татів виробництва — його обсяги (валова, у т.ч. товарна
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продукція, прибуток). Обмежена інформація Держком�
стату України щодо сектора господарств населення, а
корпоративного — її відсутність, не дають можливість
повноцінно визначити соціоекономічну роль кожного з
них. Але, як відомо, в сільському господарстві головним
виробничим ресурсом є земля, то за цим показником
можна більш�менш точно визначити "дуалізм" госпо�
дарської будови сільського господарства. Так, на кінець
2013 р. середній розмір площі землі сільських домогос�
подарств становив 1,18 га, у т.ч. особистих селянських
господарств 1,52 га. За деякими даними, цей показник в
розрахунку на один агрохолдинг становив близько 70 тис.
га. Коментарів таке співвідношення не потребує.

Відносно змісту, генезису, соціоекономічного по�
тенціалу господарств населення, у т.ч. сільських домо�
господарств, то ці питання, на нашу думку, достатньо і
науково обгрунтовано висвітлені у економічних літера�
турних джерелах. Повторювати їх немає сенсу. Слід
лише сказати, що у 2013 р. частка цього сектора у ва�
ловій продукції сільського господарства становила
46,0%, а в площі сільськогосподарських угідь — 43,8%
(у 2000 р. відповідно 61,6% і 22,2%) [11, с. 45; 80].

Природно, що коли мова йде про деформованість гос�
подарської будови сільського господарства, то логічно
зосередити увагу на перспективах обох полюсів. Почне�
мо із сектора господарств населення. Єдність поглядів
науковців на це питання динамічна. Цілком природно, що
виходячи із головного напряму аграрної реформи — пе�
рехід на ринково�підприємницькі форми господарюван�
ня, підсобні, переважно натуральні аграрні домогосподар�
ства вважалися безперспективними. Тобто стверджувало�
ся, що особисті підсобні господарства по своїй суті не мо�
жуть бути для нашої країни стратегічним напрямом вирі�
шення продовольчої проблеми, тому що вони є підсобни�
ми, примітивними формами господарювання [13].

Можливості нарощування виробництва в особистих
господарствах майже вичерпані. Резерви підвищення
продуктивності праці в них також невеликі — можна
розраховувати на щорічний приріст у розмірі 1—2%.
Дрібні розміри виробництва не дозволяють розрахову�
вати не тільки на освоєння результатів науково�техніч�
ного прогресу, а й на масове усунення малопривабли�
вої та немеханізованої праці [3].

Пізніше і нині погляди науковців на перспективи
господарств населення, напевне, під впливом збільшен�
ня їхніх розмірів, підвищення соціально�економічної
ролі (у 2000 р. майже 2/3 виробництва валової продукції
галузі) — поступово змінювалися. "Господарства насе�
лення (і зокрема — особисті селянські господарства) ще
довго відіграватимуть важливу роль у забезпеченні про�
довольчої безпеки нашої держави" [6, с. 61]. Від розвит�
ку сектору особистих селянських господарств "…дуже
великою мірою (якщо не найбільше) залежатиме май�
бутнє українського села як такого" [14, с. 69].

Особливі надії покладають на особисті селянські
господарства як найбільш впливову у сфері аграрного
виробництва групу господарств населення. Саме вони
продовжують (і надалі будуть) відігравати неабияку соці�
ально�економічну роль як постачальники продукції на
внутрішній ринок, сферу зайнятості та джерело доходів
сільського населення [4].

Наше власне бачення цього питання в наступному.
Сільські домогосподарства — неоднорідні за розміра�
ми, рівнем товарності, а відповідно і соціально�еконо�
мічним значенням для їхніх власників та країни. З точ�
ки зору перспектив найбільш важливо розподілити
сільські домогосподарства за показником рівня їхньої
товарності.

За деякими опублікованими даними щодо сільських
домогосподарств, їхній розподіл за рівнем товарності
має такий вигляд: 40% виробляють продукцію лише для
власного споживання, 30% — є натурально�товарними
і 30% переважно товарними. Кількість сільських домо�
господарств становить 5,2 млн од. [7]. Відповідно понад

2 млн сільських домогосподарств є натурально�спожив�
чими. Перспектива цих господарств залежатиме від роз�
витку підприємницького сектора аграрної сфери. Якщо
він забезпечить національний ринок порівнянно деше�
вою і якісною продукцією, а платоспроможність насе�
лення зросте — економічна необхідність у натуральних
господарствах відпаде. Зрештою треба зважити на ту
обставину, що останні мають споживчий характер, за�
довольняють потреби у продовольстві тільки членів сім'ї
їхніх власників, тобто існують поза межами аграрного
ринку, а тому не можуть бути для України стратегічним
напрямом вирішення продовольчої проблеми на націо�
нальному рівні.

Водночас треба врахувати і той факт, що і були, і,
напевне, будуть люди, які розглядають працю на при�
садибних ділянках як сферу корисної для себе зайня�
тості, раціональної утилізації вільного часу. Усе це
сприяє збереженню й у майбутньому групи господарств
населення переважно споживчо�натурального типу.

У цілому з макроекономічної точки зору, значні мас�
штаби дрібного переважно натурального господарства
характеризують відсталість аграрного сектора. У сучас�
них умовах натуралізація виробництва у будь�якій га�
лузі — це регресивний процес, повернення до елемен�
тарної форми організації економіки. Тут відсутній су�
спільний поділ праці, переважає універсальна ручна пра�
ця. Тому немає можливості використовувати переваги
спеціалізації та концентрації виробництва. Крім того,
орієнтація натурального виробництва на споживання в
своєму господарському осередку не спонукає до мак�
симальної економії живої та уречевленої праці. З еко�
номічної теорії відомо, яким могутнім важелем, стиму�
люючим ефективну працю, є механізм ринку. Працівни�
ки натуральних господарств не відчувають його дії, не
зважають належним чином на затрати праці, не по�
рівнюють їх із суспільно необхідними витратами. Нату�
ральне господарство поступається ринково�підприєм�
ницькому за ефективністю, а тому на зміну натураль�
ному й прийшло товарне виробництво. Це прогресив�
ний процес і збереження натурального господарства в
радянські часи та певна натуралізація виробництва в
роки реформ — ознака економічного занепаду, а не
розвитку ринково�підприємницького середовища, до
якого ми прагнемо. В наш час натуральне господарство
— анахронізм.

Саме тому сьогодні вирішальне значення і для сек�
тору сільських домогосподарств, і аграрної сфери у
цілому має ринкова трансформація тієї їхньої частки,
яка вже нині є переважно товарною (близько 1,5 млн
од.). На їхній основі сформується малий бізнес. До ньо�
го "…можна віднести діяльність майже 900 тис. особис�
тих селянських господарств із товарним спрямуванням
виробництва…" [12, с. 743]. Саме вони здатні виступати
для їхніх власників основним джерелом доходів, голов�
ною, а скоріше єдиною сферою зайнятості, вносити пев�
ний вклад у вирішення продовольчої безпеки, зокрема
спеціалізуватися на органічному і трудомісткому вироб�
ництві.

Дрібний і малий бізнес у сільському господарстві —
це прогресивна його ознака, передусім в соціальному
аспекті. Йдеться про збереження села, повної зайня�
тості, виробництво багатьох трудомістких видів про�
дукції. А тому і в оглядовій перспективі доцільно збе�
реження й розвиток сектора малих і навіть дрібних аг�
рогосподарств переважно бізнесового типу. Іншими
словами, аграрний сектор має оптимально поєднати ве�
ликі й середні агроструктури з малими, на засадах вигі�
дного розподілу сфер і видів виробництва.

На ринку сільськогосподарської продукції завжди
існує ніша для дрібнотоварного особистого селянського
господарства, оскільки воно гнучкіше реагує на кон'�
юнктуру ринку, не вимагаючи великих інвестицій і кре�
дитних ресурсів для техніко�технологічного оснащен�
ня [10]. Йдеться передусім про трудомісткі види ви�
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робництва, а також ті, які "обминає" сектор великото�
варних агроформувань.

Таким чином, перспективними можна вважати дріб�
нобізнесові сільські домогосподарства, і в першу чергу
особисті селянські господарства. Вони зможуть знайти
свою нішу і закріпитися в ній за умов: спеціалізації й
високої інтенсивності праці у виробництві насамперед
трудомістких видів сільськогосподарської продукції, у
яких велике виробництво не має істотних переваг; коо�
перації між собою й інтеграції з великими агроформу�
ваннями чи підприємствами третьої сфери АПК при на�
лежному розвитку аграрного ринку. Такий сектор ста�
не базою формування середнього класу на селі. Певна
частка особистих селянських господарств зможе транс�
формуватися у фермерські.

Протилежний полюс щодо сектора господарств на�
селення — анклав надвеликих агроструктур типу агро�
холдингів. Якщо перші сформовані на базі особистих
підсобних господарств радянських часів, то другі виник�
ли спонтанно на межі ХХ—ХХІ ст. Офіційних даних
щодо їхньої кількості й економічної вагомості в
сільському господарстві немає. І не випадково у еконо�
мічних публікаціях є різні дані — від 60 до 300 одиниць,
а середній розмір — 70—80 тис. га, хоча багато з них
уже нині обробляють 200 тис. га і більше орендованих
земель (станом на 2012 р. таких агропромислових фор�
мувань (АПФ) уже було вісім), у тому числі "Укрленд�
фамінг" обробляв 532 тис. га і є найбільшою агропро�
мисловою компанією в Україні [1, с. 6]. Цілком очевид�
но, що АПФ істотно перевищують верхню межу опти�
мальних розмірів сільськогосподарських підприємств.

Оцінка науковцями анклаву надвеликих агрострук�
тур в сільському господарстві України неоднозначна.
Деякі з них так пояснюють їх виникнення, розвиток і
соціально�економічне значення. Абсолютна більшість
КСП на момент реформування були збитковими. Тому
створені агропідприємства ринкового типу, як прави�
ло, не мали достатніх власних засобів для саморозвит�
ку і водночас не могли скористатися кредитами банків
через високі відсоткові ставки й недостатність застави.

У таких умовах, що склалися в сільському госпо�
дарстві впродовж революційного етапу, коли багато
сільськогосподарських товаровиробників крім розва�
леної фінансової системи мали вкрай зношений основ�
ний капітал, великі борги та повну неспроможність са�
мостійно подолати системну кризу за надмірного
відсторонення держави від ефективного регулювання
доходів аграрного сектора, вливання капіталу в аграр�
не виробництво з не аграрної сфери і створення вер�
тикально інтегрованих агропромислових формувань
стало об'єктивною необхідністю. По суті, вони става�
ли своєрідними "точками росту" аграрної економіки,
бо саме їм нерідко вдається освоїти покинуті землі, до
певної міри оздоровити депресивні аграрні території,
підвищити технічний рівень аграрного виробництва,
запровадити досконаліший менеджмент, частково
створити нові робочі місця, відвести загрозу банкрут�
ства, що завжди супроводжується негативними соц�
іальними наслідками. Тому приплив капіталу із
зовнішніх джерел відігравав і продовжує відігравати в
більшості випадків позитивну роль у розвитку
сільського господарства. Інша справа, що таке вливан�
ня капіталу в сільське господарство та створення ве�
ликих агропромислових формувань несе в собі не лише
позитивний заряд, а й певні серйозні загрози. Тому цей
процес повинен бути економічно врегульованим і
відповідним чином контрольованим [1].

Водночас більшість науковців акцентують увагу на
позитивах надконцентрації виробництва: "Діяльність
агрохолдингів — це крок уперед до розвитку економі�
ки сільського господарства, відновлення соціальної
інфраструктури, створення нових робочих місць. Сис�
темні дослідження дають змогу констатувати, що прин�
ципи, закладені в основу ідеології створення та діяль�

ності агрохолдингів, можуть стати ефективним інстру�
ментом у побудові моделі подальшого розвитку агро�
промислового комплексу України, що уможливить ви�
ведення його на якісно нову траєкторію стабільного
високоефективного й конкурентоспроможного функ�
ціонування" [2, с. 73].

Не підлягає сумніву те, що як і будь�якому іншому
економічному явищу чи процесу, агрохолдингам прита�
манні позитиви і негативи. І тут логічно поставити пи�
тання: чого більше? Позитиви — це передусім економі�
чний ефект, більша прибутковість, вигоди приватного
капіталу. Негативи — переважно соціальні, екологічні,
і, як правило, з проявом їх у подальшому. І, "на жаль,
негативів у агрохолдингів, можливо, навіть набагато
більше, ніж позитивів" [12, с. 49].

Адже зменшується кількість господарюючих
суб'єктів і, в першу чергу, сімейного типу. Зменшується
попит на працівників, оскільки ці підприємства надають
перевагу інтенсивним, не трудомістким видам виробниц�
тва, що істотно зменшує попит на робочу силу. Відпо�
відно зростає безробіття на селі. І взагалі стабілізація
села й селянства можливі на засадах сімейних форм аг�
рогосподарств, які є основою, базисом селянства та його
соціально�життєвого осередку — сільських поселень. У
цьому зв'язку відомий економіст�аграрник В.В. Юрчи�
шин зазначає: "…продовжує хронічно залишатися поза
увагою держави, суспільства і певною мірою також аг�
рарної науки, передусім її економічної гілки, найжах�
ливіше за всю історію України: прискорена втрата нею
своєї першооснови — селянства та його соціально�ви�
робничо�життєвого осередку — сільських поселень. Це
являє собою абсолютно нове, ніколи не бачене не тільки
в нас, а й у світі суспільне явище" [15, с. 111].

Різні оцінки науковцями одних і тих економічних
явищ та процесів нерідко пояснюються відсутністю на�
лежного наукового підходу при їх дослідженні. До речі,
останнім часом на це питання вчені аграрного профілю
не звертають належної уваги. У нашому випадку йдеть�
ся про врахування двох об'єктивних економічних за�
конів — "переваг великих господарств" (у межах опти�
мальних розмірів) і "концентрації виробництва". Пер�
ший зумовлює дію останнього, який проявляється у
зменшенні кількості агрогосподарств і водночас
збільшенні їхніх розмірів. І головне, у складі господа�
рюючих суб'єктів зростає економічна роль порівняно
незначної за кількістю надвеликих агроструктур (супер�
ферм). Це підтверджує досвід економічно високороз�
винених країн, і передусім США. Наочне уявлення про
це дає таблиця 1, у якій наведена динаміка розвитку ан�
клаву суперферм з використанням показника — обсяги
ринкової вартості продаж сільськогосподарської про�
дукції (включаючи долю землевласників і прямі про�
дажі).

Як свідчать дані таблиці 1, тільки за період 1997—
2012 рр. кількість суперферм збільшилася у 5 разів,
відповідно частка у загальній кількості ферм зросла на
3,0, а у загальному обсязі продаж на 33,1 відсоткових
пункти. До речі, в США мінімальна кількість ферм, не�
обхідних для виробництва половини всієї товарної
сільськогосподарської продукції, у 1900 р. становила
983 тис. од. (17%). В 2012 р. всього 79,2 тис. ферм виро�
били 2/3 товарної продукції. Водночас понад 2 млн ферм
виробили 1/3 товарної продукції.

Отже, починаючи з 2007 р. частка суперферм в США
у загальних обсягах продаж перейшла половинний
рубіж. Саме це і є одним із вагомих аргументів на ко�
ристь переваг великих ферм. На даному етапі вони за�
безпечують основу продовольчої безпеки цієї країни.

Посилення концентрації виробництва в сільському
господарстві США характеризується також збільшен�
ням обсягів виробництва товарної продукції з розрахун�
ку на одну ферму. У 2002 році вони становили 97,3 тис.
дол., а в 2012 р. — 187,1 тис. дол., тобто зросли за 10 ро�
ків на 92,3% (майже в 2 рази).
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Збільшується і площа землекористування в розра�
хунку на одну ферму. Так, середня їхня площа в 1950 р.
становила 175 акрів, в 2007 р. — 418 акрів, а в 2012 р. —
434 акрів.

Стосовно кількості ферм, то в 1950 р. їх нарахову�
валося 6,1 млн од., в 2012 р. — 2,1 млн, тобто зменшила�
ся майже в три рази. Так, у США найбільші ферми
щорічно збільшують свої угіддя переважно за рахунок
оренди.

Проведений аналіз дає підстави зробити наступний
висновок. Можна визнавати чи заперечувати наявність
об'єктивного економічного закону "переваг великих
підприємств порівняно з малими". Але, як відомо, прак�
тика — критерій істини. А вона свідчить про те, що роз�
витку світового сільського господарства притаманна
концентрація виробництва, яка зумовлена перевагами
великих агроструктур.

Концентрація виробництва зумовила той факт, що
"У світі утвердилися в основному дві форми господарю�
вання — фермерські господарства та корпорації" [8, с.
8].

У контексті викладеного потребує уточнення теза,
згідно з якою "Сільське господарство є однією із сфер
ринкової економіки, де малий бізнес є домінуючим і його
розвиток розглядається як шлях формування конкурен�
тного середовища" [12, с. 742].

Дійсно, за кількістю господарюючих суб'єктів малий
бізнес є домінуючим практично у всіх країнах, в
сільському господарстві України зокрема. Але у еконо�
мічному сенсі посилюється роль великих і навіть надве�
ликих агроструктур. А в деяких країнах (наприклад в
США) останні є домінуючими за часткою в обсягах реа�
лізованої продукції. Так, в США у 2012 р. в анклаві
ферм�мільйонників група ферм з обсягами реалізова�
ної продукції 5 млн дол. і більше становила 8499 ферм
(0,4% до загальної їхньої кількості). Їхня частка у за�
гальних обсягах товарної продукції становила — 31,7%.
З розрахунку на одну таку ферму обсяги реалізації до�
сягли 14,7 млн дол. Разом з тим в країнах Західної Євро�
пи провідним є сектор малих і середніх фермерських
господарств, "…хоча сучасна й перспективна стратегія
розвитку сільського господарства європейських країн
будується на розвиткові фермерських господарств
сімейного та родинного типу, все ж і в цих країнах ста�
ли виникати великомасштабні компанії" [1, с. 6].

Особливості концентрації виробництва в сільсько�
му господарстві різних країн зумовлені низкою причин,
умов і факторів. Для усіх країн спільним є "природня"
обмеженість концентрації. Інакше кажучи, процес над�
концентрації в сільському господарстві гальмується
тим, що перевага великого виробництва має певну межу,
що поряд із законом переваг великого виробництва, діє
закон спадної продуктивності й ефективності. Саме він
ставить межу "ефекту масштабу виробництва". Інакше
кажучи, йдеться про оптимальні (раціональні) розміри
для агропідприємств, які не є якоюсь сталою величиною.
Вони змінюються з часом і залежать від дії багатьох чин�
ників.

Практично загальновизнано, що однією з найак�
туальніших проблем, притаманних більшості дрібних,
малих і середніх ферм, є недостатній (нижче оптималь�
ного) рівень концентрації виробництва. Певною мірою
вона розв'язується шляхом їх спеціалізації, кооперації
та інтеграції. Саме вони дають змогу використовувати
основну перевагу сімейних фермерських господарств —
високу мотивацію до праці, і якщо не розв'язати, то по�
м'якшити проблему низького рівня концентрації вироб�
ництва (тобто використати певною мірою ефект масш�
табу виробництва). Що стосується об'єднання фер�
мерських господарств, то воно діє у цьому ж напрямі.
Але об'єднання власників має певні недоліки, а саме:
певною мірою "розмивається" особиста заінтересо�
ваність і відповідальність. При цьому така "розмитість"
зростає у міру збільшення кількості членів асоціації.

Процес надконцентрації виробництва в сільському
господарстві в багатьох країнах світу свідомо гальмуєть�
ся державою. Так, американський уряд ще на початку
70�х років формально заборонив несільськогосподарсь�
ким фірмам, що мають капітал більше 3 млн дол., або
контролюючим підприємствам із доходом понад мільйон
доларів безпосередню участь у сільськогосподарсько�
му виробництві. Вони можуть вкладати засоби в
сільськогосподарську діяльність лише на основі парт�
нерства з фермерськими господарствами. Водночас був
проголошений курс на стимулювання розвитку сільської
кооперації [5].

Крім того, держава не допускає витіснення повністю
малих і навіть мікроферм, надає їм допомогу насампе�
ред із метою збереження образу життя аграріїв та вод�
ночас гальмуючи депопуляцію. Тобто йдеться про со�
ціальний аспект проблеми. У соціальному плані державі
вигідніше їхнє збереження, ніж забезпечення вивільне�
них власників ферм житлом, роботою, грошовою допо�
могою тощо.

Виходячи із контексту порушеної проблеми, мож�
на сформулювати такі положення. Сучасній моделі
сільського господарства в Україні притаманні окремі
ознаки євро�американської і японо�китайської моделей.
Особливість вітчизняної господарської будови — її
істотна дуалізація, яка гальмує розвиток аграрної сфе�
ри у цілому і сільського господарства зокрема. У еко�
номічно розвинених країнах вже давно практично
відсутні аналоги нашим господарствам населення нату�
рально�споживчого типу. Японська і китайська моделі
сільського господарства за розмірами земельних наділів
більш�менш відповідають групі сільських домогоспо�
дарств, площа землі у яких більше 1 га. Але в цілому у
всіх країнах з розвиненою ринковою економікою дрібні
й малі фермерські господарства є агробізнесовими з
досить високим рівнем спеціалізації і кооперації. Цілком
очевидно, що головним напрямом розвитку сільських
домогосподарств є їхня трансформація в господарства
ринково�підприємницького типу. Образно кажучи, це
є водночас подолання деформації господарської струк�
тури сільського господарства з боку сектора госпо�
дарств населення. Розвитку агробізнесових особистих
селянських домогосподарств будуть сприяти такі виві�
рені світовою практикою позитивні процеси, як їхня
спеціалізація, кооперація, об'єднання і допомога дер�
жави.

Разом з тим не слід перебільшувати соціально�еко�
номічне значення агробізнесового сектору сільських
домогосподарств.

В епоху НТР економічна ефективність й стабільність
агроформувань усе більше визначається рівнем їхньої
техніко�технологічної оснащеності, яка потребує відпо�
відних земельних площ і професійних кадрів у цілому і
менеджерів зокрема. Незалежно від організаційно�пра�
вової форми великотоварні агроструктури мають пе�
реваги у використанні новітніх видів техніки, технологій,
робочої сили, земельних ресурсів, впровадженні науко�
во обгрунтованих сівозмін. А тому "…в умовах глобалі�
зації і середні за розмірами сільськогосподарські

Таблиця 1. Кількість і частка суперферм у загальній їхній
кількості і сумарному обсязі продаж

сільськогосподарської продукції в США*

Рік 

Кількість 
надвеликих 
ферм, тис. 

од. 

Частка у 
загальній 
кількості, 

% 

Частка у 
загальному 
обсязі 

продаж, % 
1997 15,9 0,8 33,3 
2002 29,5 1,4 47,9 
2007 55,5 2,5 59,1 
2012 79,2 3,8 66,4 

* Ферми з обсягами річних продаж сільськогосподарської
продукції 1 млн дол. і більше.
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підприємства здебільшого не витримують конкуренції"
[9, с. 5].

Складніше питання щодо анклаву агропромислових
формувань, чи є вони ознакою деформованості госпо�
дарської будови аграрного виробництва, чи, навпаки,
позитивною відмінною його ознакою? Узагальнення
публікацій різних вчених економістів�аграрників дає
підстави погодитися з такими їхніми положеннями.

Особливість вітчизняних АПФ в тому, що "Одне із
найважливіших завдань аграрної реформи — залучен�
ня реального інвестора — обернулося для української
аграрної економіки експансією великого капіталу" [12,
с. 430]. Тобто йдеться про вторгнення в сільське госпо�
дарство фінансово�економічних груп, для яких воно є
лише сферою вигідних на даний час інвестицій. У певній
мірі це неприродний процес. Фінансовий капітал, образ�
но кажучи, "зайда" для сільського господарства, чуже�
родний елемент, який по�справжньому ніколи не буде
турбуватися принаймні про соціальну і екологічну його
складові.

Низький рівень соціальної ефективності АПФ —
очевидний. А нині стає все очевиднішим, що економічне
зростання вже нині стримується, а в оглядовій перспек�
тиві відчутно гальмуватиметься ігноруванням соціаль�
ного чинника. Примітивний підхід отримання коротко�
часних вигод слід змінити на далекоглядний — довго�
тривалий самопідтримуючий прогрес на засадах стало�
го розвитку.

Сталий розвиток аграрного сектору означає гармо�
нізоване досягнення інтегрованих стратегічних цілей в
різних сферах — економічній (ефективність), соціальній
(прогрес і справедливість) та екологічній (безпечність)
одночасно. Тобто вже не йдеться про розвиток суто аг�
рарної економіки у чистому вигляді з інтенсифікацією і
концентрацією, які спрямовані на забезпечення при�
бутковості.

"Беручи до уваги соціоекономічні особливості діяль�
ності різних типів виробників, таку деформованість слід
вважати негативним чинником аграрного і сільського
розвитку. Очевидно, що державна аграрна політика має
бути спрямована на її подолання" [7, с. 31].

У цьому зв'язку обгрунтованим є положення, згідно
з яким збереження деформованості сільського госпо�
дарства є згубним чинником як для аграрного, так і для
сільського розвитку. Її потрібно долати з урахуванням
соціоекономічних характеристик різних типів господа�
рюючих суб'єктів, необхідності визнання сімейного гос�
подарювання невід'ємною складовою перспективної
моделі вітчизняного аграрного сектора. Це потребує як
жорсткішого регулювання діяльності великого аграр�
ного бізнесу у напрямі посилення його спрямованості
на відтворення природних і соціальних ресурсів села
(загалом на досягнення цілей загальносуспільного і
сільського розвитку), так і створення сприятливого се�
редовища для функціонування й розвитку сімейного
типу господарювання на землі, набуття вітчизняними
сімейними господарствами кращих рис і ваги відповід�
них світових аналогів" [12, с. 306].

До дискусійних питань можна віднести положення
про те, що відносини між корпоративним та індиві�
дуальним сектором "…все більше антагонізуються" [12,
с. 430]. У певній мірі з цим можна погодитися. Йдеться
про те, що індивідуально�сімейний сектор аграрної еко�
номіки не отримує належного розвитку та підтримки.
Така ситуація потребує переорієнтації державної аграр�
ної політики на соціоекономічний напрям. Водночас по�
требує уточнення теза, згідно з якою "…існуюча модель
аграрного виробництва забезпечує економічну вигоду
лише певному колу виробників чи власників — представ�
ників потужного агробізнесу" [12, с. 432]. Якщо маєть�
ся на увазі державна підтримка, то вона не є дієвою щодо
усіх аграріїв.

 Державна аграрна політика щодо агрохолдингів
повинна формуватися у напрямі обмеження надконцен�

трації аграрного виробництва (на сьогодні таких обме�
жень в Україні практично не існує), а також не допу�
щення "розмивання" останнього в АПК, втрату особли�
востей його другої сфери.

На наш погляд, у цьому зв'язку можуть бути роз�
роблені й використані як економічні, так і адміністра�
тивні важелі.

1. Державі недоцільно надавати економічну підтрим�
ку, цінову зокрема, сектору агропромислових
підприємств, оскільки він і сьогодні є достатньо прибут�
ковим.

2. Україна напередодні зняття мораторію на купів�
лю�продаж земельних паїв. При цьому держава має
можливість обмежити площу власної землі в розрахун�
ку на одну не тільки фізичну, але й юридичну особу.

3. Держава повинна встановити верхню межу роз�
міру використання орендованих земель. Зрештою роз�
міри власної й орендованої землі для однієї фізичної чи
юридичної особи бажано встановити не вище оптималь�
ного рівня.

4. Засновники агропромислових підприємств мають
бути зареєстровані по місцю його розташування.

5. Держава має зобов'язати і контролювати соціаль�
ний аспект агропромислових підприємств, підтримку
ними соціально�побутової інфраструктури села, збере�
ження традиційного ландшафту тощо.

6. Верховна Рада України повинна прийняти спе�
ціальний закон про агрохолдинги. Він "…мав би визна�
чити місце агрохолдингів, їх диспозицію в економічній
системі, вплив на них держави, співвідношення їх з інши�
ми формами господарювання і навколишнім середови�
щем та з соціальною сферою села" [12, с. 49].

З врахуванням реалій сьогодення, кращий із подаль�
ших можливих варіантів розвитку сільського господар�
ства є поєднання малого, середнього й великого агро�
бізнесу з відповідною їхньою спеціалізацією. Саме на
це має зважити державна аграрна стратегія. Це означає
підтримку державою передусім малого агробізнесу і
відповідного збереження сільських територій. "Настав
час переглянути організаційно�правові форми господа�
рювання. Не можна перетворювати колишні КСП у
князівські латифундії … Від держави залежить оптимі�
зація співвідношення дрібного і великого виробницт�
ва…" [8, с. 8].

ВИСНОВКИ
Особливістю аграрного сектора економіки України

з точки зору його дуалізації є поєднання її занадто низь�
кого рівня в секторі господарств населення і надмірно
високого в агропромислових формуваннях. Останнім
притаманно чимало соціальних і екологічних проблем.
Посилення надконцентрації капіталу та земельних ре�
сурсів призвело до того, що за межею конкуренто�
спроможності опинилася велика кількість дрібних і се�
редніх виробників. Агрохолдинги вже поглинули понад
3 тис. таких підприємств. Поряд з економічними пере�
вагами масштабності діяльності це породило соціальні
ризики [9]. Питання втручання держави у цей процес
набуває особливої актуальності, оскільки нині реаліза�
ція економічних інтересів сільськогосподарських
підприємств (особливо інтегрованих у агрохолдинги)
набула гіпертрофованих форм, за яких частину при�
бутків отримують внаслідок виснажливої експлуатації
природного і соціального потенціалу села та нехтуван�
ня виконанням багатофункціональної місії сільського
господарства, що веде до деградації сільського середо�
вища. Натомість сімейні фермерські і особисті селянські
господарства, які за своєю соціоекономічною природою
налаштовані на продукування суспільних благ і реалі�
зацію цілей сільського розвитку, не мають достатнього
впливу на аграрну політику та рівноправного доступу
до ринків готової продукції, виробничих ресурсів і за�
собів державної підтримки аграрного сектора. Посилен�
ня соціоекономічною орієнтації вітчизняного аграрно�
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го сектору вимагає адекватної оцінки його організацій�
ної структури як сукупності виробників сільськогоспо�
дарської продукції [7].

Відносно прогнозів, то існують різні висловлюван�
ня щодо подальшого розвитку різних форм господа�
рювання в сільському господарстві. Одні надають пе�
реваги розвитку великих підприємств, інші — середнім
та невеликим агрогосподарствам" [12]. З точки зору ба�
жаного розвитку сільського господарства, то вважає�
мо науковою тезу, згідно з якою: "Організаційно�пра�
вова структура землекористування, в якій переважає
дрібнотоварний сектор, ніколи не стане базовою ос�
новою для структурно�інноваційної перебудови
вітчизняної аграрної економіки" [8, с. 8]. Таким має
бути сектор господарств, наближених до оптимальних
розмірів. Безперечно, він має доповнюватися сектором
малого бізнесу і великого. Відносно надвеликих, то це
має бути скоріше виключенням, ніж правилом. При
цьому за умови запровадження відповідного режиму
регулювання діяльності агрохолдингів, обмеження
їхнього економічного й політичного впливу. Подаль�
шому розвитку передусім особистих селянських гос�
подарств сприятиме вирішення на державному рівні
таких проблем: створення та вдосконалення ветери�
нарного, агротехнічного та агросервісного обслугову�
вання цих господарств; підвищення рівня селекції та
генетичного потенціалу в тваринництві; створення ме�
режі консультаційних служб з агробізнесу, менедж�
менту, маркетингу продукції.

Лише за державної підтримки в сільському госпо�
дарстві України сформується життєстійкий сектор аг�
робізнесових господарств сімейного типу. А це є осно�
вою формування середнього класу селян, збереження
й відтворення сільського життєвого середовища у ціло�
му і сільської місцевості зокрема. Саме тому магістраль�
ний шлях розвитку сільських домогосподарств — ство�
рення і розвиток бізнесових господарств, частина яких
поступово трансформується у фермерські господар�
ства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток науки зазвичай супроводжується її диферен�

ціацією, результатом чого є поява різних напрямів і форму�
вання нових теорій. Це закономірний процес, що відобра�
жає ускладнення об'єктів науки та наших знань про них.
Нова парадигма, нова філософія сучасної політичної еко�
номії включає в поле об'єктів і предмету дослідження пол�
ітичні інститути, соціальні, цивілізаційні чинники економі�
чного розвитку, які забезпечують якісну трансформацію
людини та суспільства як умови та мети цього розвитку.

Ключовими інститутами, які є основою економічного
розвитку на будь�якому історичному етапі функціонуван�
ня економічних систем і суспільства, визнаються інститути
власності, капіталу, праці, влади та мотивації. Жоден з цих
інститутів не зникає в процесі завершення життєвого цик�
лу певної економічної системи, її переходу з одного якіс�
ного стану в інший, трансформуючи, водночас, свої форми
прояву та функції, розвиваючи та поглиблюючи сутність,
забепечуючи нову якість як економічного та соціального
розвитку суспільства в цілому, так і людини, зокрема.

Під впливом нової економіки формується новий за ха�
рактером та механізмам реалізації інститут власності, коли
останній, не лише ускладнюється за структурою (ієрархі�
зується) і організацією (стає мережеподібний), але й стає
більше рухливий, набуваючи нових форм, забезпечуючи
їхній правовий захист, прибігаючи до віртуалізації. А серед
об'єктів власності все більшу роль відіграють ті з них, котрі
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відображають фінансові, правові, інституціональні елемен�
ти, здатні господарювати, приймати рішення (економічні та
неекономічні за своєю природою), перерозподіляти отри�
маний дохід.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню економічної власності присвячено бага�
то робіт як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. Транс�
формації прав власності присвячені роботи прихильників
теорії прав власності: С. Авдашева, А. Денисова, Дж. Гелб�
рейта, Дж. Коммонса, Р. Коуза, Р. Капелюшникова, Д. Нор�
та, Г. Міна, А. Оноре. Модифікацією форм власності в
умовах неоекономіки займалися Л. Абалкин, А. Гряз�
нова, В. Іноземцев, С. Ленська, Л. Никифоров, М. Федо�
рова, В. Якубенко. Дослідженню специфіки відносин влас�
ності під впливом інформаційно�комунікаційних технологій
у результаті дії фактору глобалізації економіки присвячені
роботи Е. Авдокушина, С. Глазьєва, А. Нещадіна, В. Чер�
ковця, Ю. Яковця.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Разом з тим, недостатньо вивченими залишаються як

теоретичні, так і методологічні аспекти трансформації
інституту власності в умовах ускладнення соціально�еко�
номічних відносин сучасного суспільства. Це й визначило
вибір теми дослідження.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Власність становить основу всіх господарських систем.

Вона виступає як складне явище, котре має безліч власти�
востей, ознак і якостей, виражається в різноманітних фор�
мах, що дає підставу бути об'єктом аналізу різних областей
наукових знань. Форма відносин власності визначає еконо�
мічний лад суспільства. Відносини власності мінливі, тобто
вони еволюціонують разом із трансформацією всієї еконо�
міки та суспільства в цілому.

Використовуючи поняття власності важливо відокреми�
ти її економічний зміст від юридичного. Економічна
дійсність дає приклад невідповідності між юридичними пра�
вами власності та реальним процесом її контролю і функц�
іонального використання. З юридичної точки зору в першу
чергу важливим є законодавче закріплення тих чи інших
прав за суб'єктом господарської діяльності. З економічної
точки зору особливої ваги набуває саме фактичне володін�
ня пучком прав власності. Завдяки економічному аналізу ми
визначаємо, яка структура прав власності дозволяє отри�
мати найкращі економічні результати.

Економічна реалізація інституту власності в ринковій
економіці містить три рівні: реалізацію права власності; ре�
алізацію обов'язкових правовідносин власності та реаліза�
цію економічного змісту власності. Серед величезної
кількості існуючих визначень прав власності, два виража�
ють їх зміст найточніше. З погляду виконуваної соціальної
функції права власності є певними "правилами гри", котрі
регулюють взаємини між людьми із приводу обмежених
ресурсів, а з погляду їхнього внутрішнього змісту — як "пуч�
ки правомочностей", котрими володіють окремі агенти [1].

У змісті поняття "форми реалізації власності" виділя�
ються два підходи. У вузькому значенні під формами реалі�
зації власності розуміються конкретні форми доходу (при�
буток, рента, відсоток, орендна плата, дивіденд і ін.). У більш
широкому значенні власність реалізується в різноманітних
відносинах і формах соціально�економічного, юридичного
й психологічного змісту.

Саме форми реалізації роблять власність реально
відчутною, багатогранною, пов'язують її з системою різно�
манітних суспільних відносин. Власність не є простим на�
бором законодавчо закріплених майнових прав. Чим
складніші форми власності в економіці, тим складнішими і
різноманітнішими є інститути, що забезпечують її функці�
онування. Форми власності можуть як доповнювати одна
одну, так і вступати в конфлікт, дезорганізуючи економічні
процеси.

Наявність різноманітних форм власності дає підставу
стверджувати, що вони перебувають у постійному русі, зміні
та розвитку. Розвиток форм власності відбувається по
спіралі, де на кожному витку ці форми збагачуються і відтво�
рюються в новій якості. Протиріччя в системи відносин влас�
ності, що значно впливають на зміст інституту власності,
можна розділити на три групи:

— протиріччя, що відображають невідповідність конк�
ретних форм власності специфіці техніко�технологічних
процесів, рівню їхньої концентрації;

— протиріччя, що виникають усередині конкретних
видів власності в результаті розвитку та поглиблення роз�
ходжень, невідповідностей окремих елементів їхніх
внутрішніх структур;

— протиріччя, що виникають у процесі взаємодії різних
форм власності як на основі проведенням державою по�
літики протекціонізму щодо певних форм, так і на основі
конкуренції між видами власності.

На відміну від панування однієї форми приватної влас�
ності у глибоко диференційованих класових суспільствах,
приватна власність є неоднорідною. Це загострює пробле�
му розподілу прав власності, особливо коли об'єктом влас�
ності володіють кілька осіб. Прикладом цьому можуть бути
роботи Дж.Гелбрейта, на думку якого, влада від приватних
власників капіталу переходить до так званої "технострук�
тури", і робиться висновок про неминучість переходу влади
від приватних власників до корпорацій, організаціій [2].

Для української економіки найбільш типовим є корпо�
ративно�номенклатурне або "тіньове" походження приват�
ної власності. Економічними наслідками цього явища є: по�
перше, орієнтація приватних власників і підприємців на но�
менклатурно�корпоративну або напівлегальну модель еко�
номічної поведінки; по�друге, висока значимість нефор�
мальних соціально�економічних зв'язків між різними кор�
поративними структурами та всередині них; по�третє, відчу�
ження працівника й інших громадян від власності, що нале�

жить приватним особам, виявляється вищим, ніж в розви�
нутих країнах, адже форми демократичного контролю,
участь в управлінні розвинені набагато менше. Така спе�
цифіка приватної власності формує особливий тип приват�
ної власності, суттю якої в новій економіці є всебічна за�
лежність дрібної приватної власності і її номенклатурно�
корпоративний характер.

Остання чверть ХХ в. і початок ХХІ в. — час становлен�
ня нової економіки, що проявляється як фінансова економ�
іка з владним, монопольним контролем фінансових струк�
тур і рентою як основною формою доходу; як інформацій�
на економіка, що характеризується подоланням часу й про�
стору через можливість контролю з центру за збором і пе�
реробкою інформації, привласнення її, та можливістю прий�
мати глобальні рішення, що впливають на основні парамет�
ри світової економіки. Нова економіка характеризується
наявність так званого "власницького ефекту", що находить
прояв в об'єктних відносинах (власність на гроші, фінанси,
на інформацію, рішення) [3, c. 112].

Разом з тим, унаочнюються роль, функції та можливості
трансформації інституту власності за умов якісних пере�
ходів, що відбуваються в процесі зміни індустріального типу
економіки постіндустріальним, інформаційним. Йдеться про
надзвичайну складність механізмів реалізації відносин, які
охоплює інститут власності та можливість розглядати цей
інститут як сталий і, водночас, мінливий, такий, що здатний
до саморозвитку, а отже, і до появи нових якісних форм
прояву та реалізації, до трансформації сутності правил і
норм поведінки суб'єктів економічних відносин, які в ньому
виражені [4, c. 133].

Нова економіка впливає на структуру інституту влас�
ності як складну багаторівневу систему, у рамках якої вид�
іляються територіальні, галузеві та міжгалузеві рівні влас�
ності, починаючи з муніципальних і до національно�держав�
них, міждержавного та транснаціональних. Результатом
такого впливу є багатосуб'єктність власності, що не лише
розширює й ускладнює внутрішню структуру суб'єктів влас�
ності, але й вносить істотні корективи у її зміст.

По�перше, зміни, що відбуваються в новій економіці,
зачіпають перелік та склад об'єктів державної власності,
змінюються цілі державної участі в економіці та принципи
регулювання.

По�друге, відбувається зростання обсягів і значення
об'єктів споживчого та споживчо�виробничого призначен�
ня. Це — електротехнічні, електронні, інформаційні, транс�
портні, житлово�побутові й інші засоби, у яких втілюються
досягнення наукового, технічного, технологічного, вироб�
ничого та інтелектуального прогресу. Функції власності на
об'єкти подібного роду проявляються не лише в поліпшенні
умов і підвищенні якості життя, але й у створення переду�
мов задоволення основних потреб ряду соціальних груп,
інтереси яких не пов'язані або мало пов'язані з підприєм�
ницькою діяльністю, з володінням засобами виробництва.

По�третє, спостерігається зростання ролі відносин інте�
лектуальної власності. Продукт інтелектуальної праці як
об'єкт власності є специфічним, оскільки головними засо�
бами його виробництва виступають інтелектуальні, творчі
здібності людини. Інтелектуальна діяльність — це широкий
спектр видів духовної, наукової, технічної та технологічної
творчості, а отже, в рамках нової економіки формується
особлива верства власників�інтелектуалів. Головними
суб'єктами власності в новій економіці стають не реальні
власники, а власники�інтелектуали. Процес перетворення
ідеї в матеріальні та духовні цінності, як і самі ці цінності, є
основою появи різних способів присвоєння залежно від
цілей, особливостей виробництва та необхідних для цього
ресурсів.

По�четверте, неоднозначною є зміна значимості впли�
ву влади на інститут власності. Аналіз наведених вище ха�
рактеристик дозволяє навести інституціональні особливості
взаємодії влади та власності в умовах нової економіки:

1. Стійке домінування влади над власністю як на мак�
ро�, так і мікрорівні їхньої взаємодії. Якщо на макрорівні
різноманіття відносин власності формується на основі ви�
користання командних інструментів, тобто шляхом фор�
мального перетворення колишньої державної власності
(шляхом приватизації), то на мікрорівні власність не знахо�
дить адекватного механізму реалізації та зводиться до ком�
плексу прав формального розпорядження сукупністю гос�
подарських ресурсів.

2. Нерозмірність податкового тягаря можливостям
процесу відтворення відносин власності. Власність реалі�
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зується, насамперед, у процесі участі власника факторів
виробництва в сукупному фінансовому результаті діяль�
ності. Якщо така участь не залишає власнику факторів ви�
робництва коштів, необхідних для розвитку виробництва,
то відносини власності не відтворюються в розширеному
масштабі. Потреби влади (в даному разі податковий тягар)
беруть гору над потребами відтворення власності; взаємо�
дія обох феноменів переходить у режим конфлікту.

3. Відсутність соціально�економічного механізму захи�
сту відносин власності. Власність представляє собою особ�
ливу локальну систему відносин присвоєння та відчужен�
ня, кожний елемент якої має потребу в захисті. В умовах
виходу із трансформаційної кризи найменш захищеною є
дивідендна участь акціонерів у прибутку корпорації, їхній
доступ до достовірної інформації та участь у стратегічно�
му управлінні.

4. Спадкоємність взаємодії влади та власності стосов�
но попередньої системи господарювання. Влада прагне уп�
равляти власністю як на макро, так і на мікрорівні їхньої
взаємодії. Цьому сприяє триваючий процес перерозподілу
прав власності, у якому протиборчі сторони апелюють до
влади, шукають її заступництва; тим самим відтворюються
умови патронажу влади над власністю. Політичне рішення
даної проблеми означає вихід влади за межі активної участі
в процесі перерозподілу прав власності.

5. Затягування зазначеного вище політичного рішення
прирікає владу на інституціональне переплетення із власн�
істю. У цьому випадку формуються умови для реалізації
тенденції до відтворення їхнього поєднання, котре опи�
сується формулою " влада — власність, втілена в одній
особі".

По�п'яте, істотне й неоднозначне значення для змін
відносин власності має посилення відособленості обороту
грошового й фінансового капіталу як об'єкта власності. Це
обставина, розширюючи можливості переливу й міграції
капіталу, можуть сприяти розвитку інвестиційних процесів,
глобалізації економічних зв'язків. Зворотною стороною
цього процесу є можливість росту спекулятивного капіта�
лу, переміщення більших грошових мас, здатних дестабілі�
зувати економічну ситуацію, як в окремих країнах, так і
цілих регіонах, про що свідчать фінансові кризи останніх
років.

Розвиток нової економіки пов'язаний також із правами
на володіння "нематеріальними" активами. Активами і дже�
релами державних доходів є власність держави на немай�
нові права. Мова йде про право ліцензування видів комерц�
ійної діяльності, торговельних марках з використанням дер�
жавної символіки, а також електронних базах даних тощо.
У новій економіці матеріальна основа об'єктів власності
трансформується в нематеріальну. Ринкові маніпуляції з
нематеріальною власністю стають у багато разів прибутко�
вішими за будь�які маніпуляції з матеріальними ресурсами.
Саме з нематеріальними активами пов'язується можливість
забезпечення конкурентної переваги на ринку. У перспек�
тиві саме власність на немайнові права може стати прева�
люючою в структурі економічних активів.

Разом з тим, нематеріальний характер об'єктів власності
знімає з порядку денного поняття володіння як фізичного
володіння матеріальним предметом, фактичного пануван�
ня над об'єктом. Замість нього — доступність і популярність,
котрими можуть розпоряджатися необмежена кількість
суб'єктів через необмеженість об'єкта в просторі (особли�
во це характерно для інтелектуальної власності). Розпоряд�
ження як право власника визначати юридичну долю об'єкта
власності допускає надання правовласником свого права
широкому колу осіб одночасно, не втрачаючи статусу пра�
вовласника.

Під впливом нової економіки спостерігаються істотні
зрушення в реалізації прав власності. Відбувається розми�
вання прав власності. Цінність об'єкта права знижується для
суб'єкта, тому що потік очікуваних доходів повинен дискон�
туватися по вищій ставці відсотка, що враховує ризик експ�
ропріації.

Ще одна особливість інтелектуальної власності, що про�
являється в економіці нового типу, полягає в тому, що ка�
пітал, користуючись інститутом інтелектуальної власності,
обмежує розвиток "економіки знань" за декількома напря�
мами:

— по�перше, виробництво знань, як і підготовка твор�
чих працівників (фахівців), підпорядковані інтересам само�
зростання капіталу. Творчі здатності та знання спрямову�
ються в сфери, де отримуваний прибуток є найвищим. Та й

у реальному секторі потенціал інтелектуальної праці підпо�
рядкований інтересам корпорацій;

— по�друге, інститут приватної інтелектуальної влас�
ності, забезпечуючи працівникам творчої праці порівняно
високу винагороду, означає "покупку" капіталом фахівців і
професіоналів, перетворює їх у привілейований стан і є кош�
тами служіння інтересам капіталу;

— по�третє, цей факт стримує залучення значної час�
тини потенційних інтелектуальних ресурсів населення в сус�
пільне виробництво;

— по�четверте, інститут інтелектуальної власності слу�
гує найбільш розвиненим країнам для зміцнення їхнього
монопольного становища в сфері міжнародного руху знань
та інформації.

Як бачимо, інститут інтелектуальної власності є склад�
ною, мінливою, постійно поповнюваною системою право�
вих, інституціональних та економічних норм.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що досвід роз�

витку національного господарства більшості країн наочно
демонструє прискорення темпів трансформації різних
інститутів, особливо інституту власності. Переплетення
індивідуальних і сукупних власників, рівнів власності, зро�
стання складності і розмаїтості її об'єктів, специфіка різних
сфер економіки створюють можливості та потреби станов�
лення різноманітних форм власності, визначають їхню ди�
наміку й трансформацію Отже, підсилюється розширення
масштабів відносин власності, розмаїтість форм і їхня взає�
модія.

Нова економіка сприяє формуванню структури інсти�
туту власності як складної багаторівневої системи, у рам�
ках якої виділяються територіальні, галузеві та міжгалузеві
рівні власності, починаючи з муніципальних і до національ�
но�державних, міждержавних і транснаціональних. У ре�
зультаті власність фактично стає багатосуб'єктною, що роз�
ширює та ускладнює внутрішню структуру власності і вно�
сить додаткові аспекти у її зміст.

При цьому важливим є факт впливу трансформації
інституту власності, розвитку її сучасних інституціональ�
них форм на якісний стан суспільства, характер змін у сис�
темі економічних та соціальних відносин. Такі зміни, відби�
ваючи процеси збагачення та урізноманітнення системи
потреб, інтересів і можливостей суб'єктів відносин влас�
ності, породжують нові форми їх взаємодії, у тому числі з
державою, трансформують та насичують новим змістом
функції останньої та цілі її економічної політики.
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ВСТУП
За теперішнього часу, і це підтверджується останні�

ми роками двадцятого і першими роками двадцять пер�
шого століття, все більшої значущості набувають еко�
номічні умови функціонування держав різного рівня роз�
витку, серед яких особливої актуальності набуває еконо�
мічна безпека. Натомість науковці часто досліджують
тільки одну конкретну складову економічної безпеки.
Така ситуація не є нормальною. Економічна безпека є
настільки важливою і комплексною проблемою, що не�
достатнє дослідження сприяє загрозі як безпосередньо в
економічній діяльності людини, так і в політичній, соц�
іальній та особистісній. Слід зазначити, що провідним
суб'єктом економічної діяльності є людина. Тому ринко�
ва економіка зумовлює новий погляд на ключову складо�
ву виробничої діяльності — людей.

В умовах жорсткого конкурентного середовища
підприємства поставлені в ситуацію необхідності "вичав�
лювання" максимального результату з наявних ресурсів,
у тому числі і людських. Людина, яка в результаті своєї
діяльність реалізує об'єктивні суспільні відносини люди�
ни в світі, являє собою субстанцію суб'єкта, історія роз�
витку якого — це складне поєднання суспільного життя
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У статті представлено порівняльний аналіз методологічних принципів поведінки суб'єктів економіч\
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торів економічної діяльності людини. Окреслено ряд пропозиції з поставленої проблеми. Мета дослід\

ження — визначення проблематичних аспектів у сфері взаємозв'язку науковості та формування людсь\

кого ресурсу із встановленням напрямів їх вирішення. Автор підкреслює ідею, що ринкова економіка

надає людині широку економічну свободу, повертає їй право приватної власності, ефективність еконо\

мічної діяльності ставить у жорстку залежність від особистісних характеристик господарюючого суб'єк\

та. Але це спонукало до формування у неї нової системи цінностей і норм, пов'язаних з економікою, тобто

прийнятих у суспільстві і у його окремих груп стійких уявлень. Людина впливає на всі аспекти життє\

діяльності підприємства, є провідним фактором забезпечення економічної безпеки.

The article presents a comparative analysis of methodological principles behavior agents economic security.

Deals with the views of leading experts on the problems of the "еconomic behavior", "economic thinking",

"economic consciousness", "economic intelligence". The analysis of the motivational factors of economic activity.

Several proposals on the problem are outlined as well. The purpose of the article is to determine the problematic

aspects in the relation between scientific content and formation of human resource and to establish directions to

address them. The author emphasizes idea, that market economy gives people wide economic freedom, it returns

the right to private property, the effectiveness of economic activity puts in strict dependence on the personal

characteristics of the entity. But this led to the formation of its new system of values and norms related to the

economy, that is accepted in society and its individual groups of persistent ideas. Subject, affects all aspects of

enterprise's life, is a leading factor in ensuring economic security.
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людей (форм виробництва, соціально�економічних, пол�
ітичних структур) і всіляких духовних її складових.
Суб'єкт не може діяти без мотиваційних факторів, без пси�
хологічних складових діяльності. Переважна більшість
людей в звичайних, не екстремальний умовах хороші і
порядні люди. Але коли зовнішній світ або внутрішній стан
змінюється певним чином то, деякі люди здатні так чи іна�
кше зрадити інтересам професійної діяльності. Немає
жорсткої закономірності між змінами внутрішнього і зов�
нішнього світу і непорядними вчинками. Але є певні тен�
денції. І якщо керівник підприємства або начальник служ�
би безпеки навчиться визначати ці фактори, то цілком
можливо, що вбереже свою фірму від фінансових і мате�
ріальних втрат, а когось із співробітників від криміналь�
ної відповідальності.

Становлення ринкових відносин в Україні зумовило
трансформацію методів управління в організаціях, що по�
ставило на перший план формування нової людиноцент�
ричної системи, в основі якої є сама людина як найголов�
ніший інструмент провадження ефективної діяльності
підприємства. Людина впливає на всі аспекти життєдіяль�
ності підприємства, є провідним фактором забезпечення
економічної безпеки.
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З практичної точки зору ринкова економіка надає лю�
дині широку економічну свободу, повертає їй право при�
ватної власності, ефективність економічної діяльності
ставить у жорстку залежність від особистісних характе�
ристик господарюючого суб'єкта. Але це спонукало до
формування у неї нової системи цінностей і норм, пов'я�
заних з економікою, тобто прийнятих у суспільстві і у його
окремих груп стійких уявлень про те, які блага (багатство,
зв'язки, влада, статус, різні види зайнятості, різні джере�
ла і способи придбання доходу тощо) найбільш важливі
або зовсім не важливі для них та їхніх сімей, а також уяв�
лення людей про те, яка економічна поведінка для них пе�
реважна. Такі цінності багато в чому суперечать особли�
востям історично сформованого менталітету і типу еко�
номічного мислення громадян України, що викликає де�
формації, деструктивну економічну поведінку людей,
робить часто непередбачуваним процес вибору; психо�
логічні установки й очікування, перешкоджають еко�
номічній стабілізації. Тому ефективність економічних
трансформацій в Україні багато у чому залежить не тільки
від того, наскільки повно і правильно оцінюється і врахо�
вується специфіка нашої країни, національного господар�
ства, але ще й від особливостей психологічного складу її
громадян.

Таким чином, за теперішніх часів вже не достатньо
аналіз економічних процесів здійснювати на основі посту�
лату про розвиток економіки тільки за власними об'єк�
тивними законам. Серед сучасних економістів�теоретиків
існує думка, що 50% економіки — це психологія. Це
підтверджує принциповий курс світової наукової спільно�
ти на інтеграцію дослідницьких програм різних наук про
людину та її діяльність (в контексті дослідження — еко�
номічної діяльності). І, що найбільш важливо, саме виз�
нання значущості психологічних характеристик індивіду�
альної поведінки професійними економістами ознамену�
вало і зафіксувало істотне зрушення в підходах і пробле�
матиці всієї економічної науки. Власне, цей факт означає
визнання не тільки доцільності, а й необхідність виходу
за межі формальних аксіоматичних моделей, слабко по�
в'язаних з реальною поведінкою, яку ці моделі покликані
описувати. Про те, що економіка психологізована,
свідчать такі суто економічні ситуації як фінансові пані�
ки та інші форми колективної економічної діяльності, які
дестабілізують фінансово�економічні ситуації в різних ре�
гіонах світу та державах.

З точки зору інституціоналізму, А.Ткач зазначає, що
будь які правила стають зіставленними, якщо за основу
брати для порівняння таку їх характеристику, як витрати
впровадження (або зміни) правила, розуміючи під витра�
тами не тільки грошові витрати, але і всю сукупність зу�
силь економічних агентів, що включає і психологічні вит�
рати, а також необхідні для запровадження або зміни
інституту витрати часу [4, с. 38].

Окрім того, економіка також ще й політизована (пол�
ітичні причини мають введення і затримки скасування по�
правки Джексона�Веніка; надання позичок державам та
компаніям не тільки під економічні, але й під політичні
умови тощо). Завдяки наслідкам глобалізаційних еконо�
мічних процесів спричинили макросоціальні та мікросо�
ціальні негативні наслідки: зростає рівень бідності гро�
мадян, збільшує економічну небезпеку військова ситуа�
ція в Україні, корупція, поглиблюються екологічні про�
блеми. Одна із провідних проблем України полягає у зро�
щуванні бізнесу та влади, що порушує розподіл функцій
у державній системі, і вся держава пронизана корупцією.
Тому прогнозування економічних процесів та їх розви�
ток, ігноруючи мотивацію суб'єктів господарювання, вже
є безперспективним.

Класик психо� і соціодрами Дж. Морено колись зая�
вив, що пройде час, і коли�небудь, у наступному столітті
верховним ментором у Білому домі (йшлося про майбут�
нього президента США) має стати "психолог або лікар,
який добре знає психологію людини" [3, с. 22].

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У теперішній час у різних наукових дослідженнях як

економічних так і психологічних піднімається проблема
"економічної поведінки", "економічного мислення", "еко�
номічної свідомості", "економічного інтелекту", яких ча�

сто не вистачає людям, які приймають рішення в уп�
равлінській діяльності. Можливі різні трактування цих по�
няття, але всі вони тісно переплітається із економічною
та господарською ідеологією суб'єкта діяльності. За зви�
чай, під ними розуміється про намагання людини до еко�
номічної раціональності, здатності розподілу і споживан�
ня благ і послуг, розрахунку наслідків економічних рішень
в процесі економічної діяльності тощо. Будь�яку
діяльність людини можна розглядати як похідну від при�
чин, мотивів, інтересів і намірів суб'єктів економічних
процесів, під впливом яких формуються економічна по�
ведінка і свідомість. Економічна поведінка залежить від
багатьох причин як об'єктивних, так і суб'єктивних.

Термін "економічний інтелект" має право на існування
і в іншому контексті і значення, коли йдеться про типології
стилів господарювання, наприклад, про відмінність "еко�
номічної" людини і "соціологічної" людини.

СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Масштабність поєднання економічних і соціальних ре�

форм в сучасних умовах кардинально змінюють економ�
ічну поведінку і свідомість сучасної людини. Вчені аналі�
зують особливості розвитку людини економічної (Homo
Economicus). Відмічається, що сучасне суспільство покла�
дає на сучасну людину високий рівень відповідальності:
готовність до усвідомленого вибору, прийняття рішень,
особистої відповідальності, здатність до чіткої постанов�
ки мети, її досягненню, до раціональної поведінки, вмінню
діяти в певній ситуації, яка вимагає підвищеної компетен�
тності. Це передбачає готовність людини до високого ди�
намізму розвитку. Він проявляється не тільки в приско�
ренні процесу оновлення професійних знань, умінь і на�
вичок, але й в неухильному підвищенні ролі професійно
важливих і ділових якостей працівників. Освіта, кваліфі�
кація і рівень розвитку професійно важливих якостей ви�
ступають сьогодні основними якісними характеристика�
ми суб'єктів економічної діяльності. Такими чинниками,
вочевидь, і пояснюється те, що в розвинених країнах спо�
стерігається тенденція до збільшення термінів тривалості
навчання, і, як видно із таблиці 1, це має позитивні на�
слідки оскільки сприяє підвищенню Індексу розвитку
людського потенціалу країни.

Але, з іншого боку, відмічається, що суспільні зміни
сприяли перенесенню періоду дорослішання людини на
більш пізній період. Такий стан можна пояснити думкою
американського вченого Еріка Хоффера, що "у часи ве�
ликих змін учні наслідують майбутнє, а вчителі навчають
жити в світі, якого … більше не існує" [6]. Отже, для фор�
мування економічної поведінки людини, яка є відповід�
ною вимогам і викликам сучасності, необхідна відповідна
освіта. Знання і навички, які людина отримувала за часів
молодості, навчання у навчальних закладах, більше не га�
рантують успіху у подальшому житті. Вони постійно онов�
люються і змінюються.

АВТОРСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ
Нові технології, розвиток комунікаційних мереж, гло�

балізація торгівельної діяльності, зміни у соціальному і
політичному житті суспільства — все це надає незрівнян�
но великі можливості для розвитку особистості, але у той
же час пред'являє до неї нетрадиційні вимоги.

Умови виробничої діяльності на сучасному
підприємстві характеризуються високим рівнем невизна�
ченості й непередбачуваності, необхідністю прийняття
рішень в умовах невизначеності з тяжкими наслідками у
разі помилки (А. Азімов). Незадоволені потреби людини
в економічних орієнтаціях породжують її ірраціональні
дії, паніку, завищені очікування. Такі наслідки містять в
собі загрози, адже, так наприклад, на залізничного транс�
порту більше ніж 300 тисяч працівників цілодобово забез�
печують його безперебійну роботу [5, с. 67]. Тлумачення
ірраціональної поведінки в економічних процесах, вели�
ка частина яких почала з'являтися в кризові 1970�і роки,
зумовили розрив з оптимістичною точкою зору на раціо�
нальний підхід, характерною для новацій 1950�х і 1960�х
років. У табл. 2 представлено еволюції моделей аналізу
ризиків від нераціональної поведінки людини в уяві різних
авторів .

Американський економіст Річард Талер зазначає, що
люди не є ані "закінченими ідіотами", ані "зверхра�
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ціональними автоматами" [1]. Кожна людина вважає себе
за розумну істоту, яка здатна навіть у критичних ситуац�
іях розсудливо і обачливо застосовувати закони ймовір�
ності для здійснення вибору, перед обличчям якого її ста�
вить життя. Новаторські дослідження Р. Талера про те,
як люди роблять вибір із реальній життя, малюють кар�
тину, яка значно відрізняється від того, у що вірили Бер�
нуллі і Марковіц, розмірковуючи про корисність, раціо�
нальність і оптимальність. Але те, яким чином людина
думає про себе, не завжди є тим, що насправді. А наскільки
її уявлення про себе відповідають дійсності? Адже не мо�
жуть всі одночасно бути вище середнього рівня? До того
ж часто доводиться приймати дуже важливі рішення в
складних, кризових ситуаціях, коли не вистачає часу опе�
рувати законами ймовірності. Реальне життя часто уск�
ладнює фон невизначеності поведінки всіх учасників�ак�
торів ринку, про який говорив Кеннет Ерроу [10].

Л. Головкова зазначає, що в результаті того, що так
як основні виробничі функції, що пов'язані з реалізацією
цілісного інноваційно�інвестиційного циклу, а саме: "на�
ука — технологія — виробництво", розмежовані, систе�
ма характеризується застарілою лінійною функціональ�
но�матричною схемою. Вона не має досить розвинутих
функцій, зворотних зв'язків, необхідного інформаційно�

го забезпечення. Для неї є властивим значний
вплив менталітету керівних органів, що сформу�
вався в умовах централізованої системи господа�
рювання. Це не повною мірою відповідало вимо�
гам роботи в умовах ринку [2, с. 38]. І надалі ав�
тор продовжує, що у ряді випадків продукція, яку
виробляли підприємства України із зарубіжних
комплектуючих при мінімальній заробітній платі
виходила на 10—25% дорожчою, ніж імпортова�
на. Ринкові механізми, які базувалися на існую�
чому нормативно�правовому полі, і кризовий стан
значної частки підприємств унеможливлювали
швидкий розвиток промисловості на принципах
самоорганізації [2, с. 38].

Класична модель раціональної економічної
поведінки людини — модель, на якій грунтується
теорія ігор і більшість концепцій Марковіца, що
визначає, як актори мають приймати рішення пе�
ред загрозою ризику і на що був би схожий світ,
якби люди насправді поводили себе відповідно до
цього визначення. Проте численні дослідження та
експерименти доводять, що відхилення від моделі
зустрічаються набагато частіше, ніж ми можемо
припустити.

Найбільш значні дослідження поведінки лю�
дей в умовах ризику та невизначеності були ви�

конані двома ізраїльськими психологами Деніелом Кане�
маном (Kahneman) і Амос Тверскі (Tversky) [8].

"Теорія перспективи" Канемана та Тверскі відкрила
своєрідні стереотипи поведінки, які ніколи не помічали
прихильники раціонального прийняття рішень. Канеман
і Тверські приписали ці стереотипи двом людських слаб�
костям.

По�перше, емоції часто заважають самоконтролю,
який необхідний для раціонального підходу до прийнят�
тя рішень. По�друге, люди часто не здатні ясно зрозуміти,
з чим мають справу. Вони відчувають те, що психологи
називають складністю усвідомлення чи когнітивним ди�
сонансом.

Корінь складнощів багато у чому полягає у вибірці.
Саме обмеженість вибірки змушує приймати рішення, в
яких проявляється ірраціональність індивіда. Внаслідок
цього люди схильні використовувати суб'єктивні методи
вимірювання: Кейнсова складно вимірність, хоча і пол�
іпшена Роєм Форбсом Харродом, "ступінь впевненості",
"схильність до заощадження і ризику" фігурують в їхніх
рішеннях набагато частіше, ніж цілком вимірний "трикут�
ник Паскаля", а інтуїтивні оцінки часто керують навіть
тоді, коли вони думають, що використовуємо вимірюван�
ня.

Таблиця 1. Індекс розвитку людського потенціалу та освітні
компоненти деяких розвинених країн та України

Джерело: [9].

Таблиця 2. Еволюції моделей аналізу ризиків від нераціональної поведінки людини
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Людина, за звичай, розглядається як раціональна істо�
та. Так наприклад, Данило Бернуллі описував раціональність
як "природу людини", що спрощує завдання тому, що ро�
зумна людська поведінка настільки ж передбачена, як і при�
родні явища, а можливо ще й більш передбачувана.

Канеман і Тверські виявили, що оцінка ризикованої
можливості виявляється в набагато більшому Залежно від
точки відліку, з якої оцінюється можливість виграшу чи
програшу, а не від оцінки кінцевої величини багатства,
яким воно стане в результаті гри. Рішення визначається
не тим, наскільки ви багаті, а тим, чи зробить вас прийня�
те рівня багатшими або біднішими — так званим ефектом
ментальності. Тому Тверскі застерігає: "Наші переваги ...
можуть бути змінені зміною точки відліку".

А. Тверскі і його колега Крейг Фокс (Fox) більш де�
тально досліджували неприйняття невизначеності і прий�
шли до висновку, що справа надто більш складніша, ніж
припускав дослідник цієї теми Майкл Еллсбергом, який в
одній зі своїх робіт, визнав, що шлях до справжнього ус�
піху можна побудувати за чужим рецептом і закликав: по�
рушуйте правила, присвятіть себе стоїть справі, цьому вас
не навчать на програмах МВА [9].

Так ось, А. Тверскі і його колега Крейг Фокс провели
серію експериментів, щоб визначити, чи в усіх випадках
або тільки в випадкових іграх люди воліють мати справу
скоріше з відомими ймовірностями, ніж з невідомими.
Відповідь була ясною і переконливою: люди воліють не�
відомі ймовірності в тих ситуаціях, в яких вони відчува�
ють свою компетентність, і відомі ймовірності в ситуаці�
ях, в яких вони відчувають себе некомпетентними. Звідси
Тверскі і Фокс роблять висновок, що неприйняття невиз�
наченості "породжується почуттям некомпетентності ... і
проявляється, коли людина оцінює спільно ясні і туманні
перспективи, але воно зменшується або зникає зовсім,
якщо оцінюється кожна перспективи окремо".

ЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Поведінка людей в ході прийняття та реалізації рішень

в умовах дії факторів невизначеності зовнішнього сере�
довища і невизначеності майбутнього не була предметом
наукового розгляду. Людину цікавила невизначеність
майбутніх подій у вигляді статистичних результатів ви�
падкових ігор, хвороб або ймовірна тривалість життя,
тобто результати яких визначалися природою, а не рішен�
нями людини. Людина завжди розглядалася як раціональ�
на істота (Данило Бернуллі описував раціональність як
"природу людини"), що спрощує завдання тому, що ро�
зумне людське поводження настільки ж передбачене, як і
природні явища, а може бути, і ще більш передбачуваним.
Тому таке важливе значення набуває поведінка людини з
точки зору економічної безпеки. Адже завдяки такій по�
ведінці забезпечується безперебійне функціонування еко�
номіки, а саме підтримання основних показників розвит�
ку, забезпечення високої ефективність діяльності з раці�
онального використання внутрішніх факторів у розвит�
ку, здатність ефективно протистояти зовнішньому тиску.

Таким чином, це сприяє прогнозуванні передбачува�
них перспектив зростання економіки.

ВИСНОВКИ
Формування психологічної готовності суб'єкта еко�

номічної діяльності має включати формування позитив�
ного емоційного ставлення до неї. А це передбачає на�
явність відповідного мотиваційно�ціннісний компоненту,
яке досягається за допомогою: усвідомлення суб'єктом як
позитивної соціально�психологічної, так і економічної си�
туації; посилення мотивів економічної діяльності; фор�
мування потреб в ефективній соціально�економічної са�
мореалізації; усвідомлення особистісних і соціально�пси�
хологічних компонент успішності економічної діяльності
(як показника відповідної компетентності); усвідомлен�
ня переваг психології партнерських відносин; формуван�
ня мотиваційно�ціннісних характеристик суб'єктів. Таким
чином, економічна поведінка людини визначається сприй�
няттям, осмисленням і розумінням ситуації, в якій опи�
нилася людина, і себе в цієї ситуації, тобто економічні
вчинки людини можна проаналізувати, виділяючи три
взаємопов'язані компоненти:

— когнітивний (пізнавальний), що визначає, які тео�
ретичні знання людина має з конкретного питання, її
сприйняття та уяву про економічні параметри тощо;

— афективний (емоційний), що визначає суб'єктивне
ставлення людини до ситуації, почуття, що виникають у
людини;

— конативний (дієво�динамічний), що визначає кон�
кретні дії, вчинки людини.

Формуючий модуль характеризується створенням
уявної експериментальної ситуації, обмежуємося мно�
жинність можливих варіантів вибору підприємницьких
перспектив, вибудуваних відповідно до особистісних
смислів, когнітивними стилями, ціннісно�мотиваційними
та поведінковими характеристиками суб'єктів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах євроінтеграційних процесів та посилення

міжнародних економічних зв'язків перед вітчизняними
підприємствами постає ціла низка питань, що потребу�
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ANALYSIS OF BUSINESS ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті досліджено сутність ділової активності підприємства, висвітлено сукупність показників, за

допомогою яких можна визначити її рівень. На основі фактичних даних за допомогою застосування "зо\

лотого правила економіки" проаналізовано рівень ділової активності галузі сільського господарства Укра\

їни та виявлено суттєві диспропорції, пов'язані з переважаючим зростанням доходу від реалізації над

чистим прибутком. Проаналізовано динаміку рівня ділової активності окремих сільськогосподарських

підприємств Чугуївського району Харківської області з використанням коефіцієнтів оборотності активів

і капіталу. Виявлено, що загальна оборотність активів підприємства є низькою, що спричинено повільним

обертанням основних засобів і власного капіталу підприємств. Досліджено співвідношення дебіторської

та кредиторської заборгованості сільськогосподарських підприємств і запропоновано напрями їх зба\

лансування. Доведено необхідність проведення політики управління дебіторською заборгованістю

сільськогосподарських підприємств з метою підвищення їх ділової активності.

The article studies the essence of business activity, highlights a set of indicators by which to determine its

level. Based on actual data through the use of "the golden rule of economy" analyzed the level of business activity

agriculture Ukraine and found significant disparities associated with superior growth of income from the sale of

net profit. Describes the dynamics of the business activity of individual agricultural enterprises Chuguev district

Kharkiv region by using the coefficients asset turnover and capital. Revealed that the total assets turnover is

low, due to the slow rotation of fixed assets and equity of businesses. Investigated the ratio of accounts receivable

and accounts payable of agricultural enterprises and offered them directions to balance. Proved the necessity a

policy of management of accounts receivable agricultural enterprises to improve their business activities.

Ключові слова: ділова активність, "золоте правило економіки", оборотність, дебіторська і кредиторсь�
ка заборгованість, сільськогосподарське підприємство.

Key words: business activity, "the golden rule of economics", turnover, receivables and payables, agricultural
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ють узгодження зі світовою практикою управління
господарською діяльністю. Одним з таких питань є
аналіз ділової активності підприємства з метою прий�
няття виважених оперативних управлінських рішень та
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формування стратегії на перспективу. В практиці гос�
подарювання вітчизняних сільськогосподарських
підприємств питанням управління діловою активністю
приділяється мало уваги, а тривалий виробничий цикл
звужує можливості для прискорення руху капіталу,
тому аналіз ділової активності для сільськогосподарсь�
ких підприємств є особливо актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням питань ділової активності підприєм�
ства та методики її оцінки займалося багато вчених,
зокрема: В.В. Вітлінський, А.П. Дорошенко, В. П. Губа�
чов, А.М. Лебедєва, Є.В. Мних, Є.М. Руденко, Г.М. Си�
доренко�Мельник, В.В. Тереховський та ін. Зважаючи
на значні напрацювання, питання аналіз ділової актив�
ності сільськогосподарських підприємств висвітлені
недостатньо і потребують подальших досліджень.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є аналіз ділової активності сільсько�

господарських підприємств і пошук напрямів її поліп�
шення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ділова активність в сучасних умовах господарюван�
ня постає вирішальним фактором комерційного успі�
ху. В той же час, ділова активність виступає визначаль�
ною характеристикою положення підприємства на
ринку [7].

В умовах сьогодення першочергове завдання, що
стоїть перед власниками так керівниками сучасних
підприємств, є використання комплексу заходів, що за�
безпечать зростання рівня активності суб'єкта господа�
рювання на ринках капіталу, товарів та робочої сили і
дадуть змогу підвищити рівень їх конкурентоспромож�
ності [2].

Нерідко ділову активність зводять до сукупності по�
казників, що характеризують оборотність використо�
вуваних ресурсів та фактично виражають собою ефек�
тивність використання матеріальних ресурсів. Проте
таке тлумачення є досить звуженим [3; 5].

Одночасно існують підходи, які під діловою актив�
ністю підприємства розуміють інтенсивність його діяль�
ності в напрямах мобілізації наявних ре�сурсів підприє�
мства з метою забезпечення економічного зростання та
активності в зовнішньоекономічному середовищі, а
відповідно до показників, які її характеризують вклю�
чають абсолютні показники виробничого потенціалу
підприємства та показники ефективності його діяль�
ності [4, с. 289].

Ділову активність в найбільш загальному виразі
можна розраховувати і оцінювати за допомогою "золо�
того правила економіки", яке базується на характерис�
тиці ділової активності як категорії, що визначає рівень
ефективності використання вкладених ресурсів в ди�
наміці і описується формулою [2; 5]:

100%  < ТЗ(А) < ТЗ(ВК) < ТЗ(ЧД) < ТЗ(ЧП),
де ТЗ(А) ланцюговий темп зростання активів

підприємства;

ТЗ(ВК) ланцюговий темп зростання власного капі�
талу підприємства;

ТЗ(ЧД) ланцюговий темп зростання чистого дохо�
ду (виручки) від реалізації товарів, робіт, послуг
підприємства;

ТЗ(ЧП) — ланцюговий темп зростання чистого при�
бутку підприємства.

Розрахунок динаміки показників "золотого прави�
ла економіки" по галузі сільського господарства Украї�
ни (табл. 1) показав, що в темпах приросту його складо�
вих помітні суттєві диспропорції. За досліджений період
"золоте правило економіки" не було дотримане. В ок�
ремі роки випереджаючими темпами відбувалося зрос�
тання чистого доходу підприємства, при цьому темп
зростання чистого прибутку був нижчим.

У 2012 р. порівняно з 2011 р. найбільш швидко зрос�
тали активи підприємства, у той час як темп зростання
чистого прибутку був найнижчим, що пов'язано з низь�
кою ефективністю використання ресурсів підприємства.
Найбільш близькою до ідеальної була ситуація у 2010
р., коли співвідношення темпів зростання усіх показ�
ників майже дотримувалося і спостерігався найбільший
темп зростання чистого прибутку — 226,4 %. В цілому
можна сказати, що в галузі сільського господарства
підвищення ділової активності можна досягти шляхом
управління витратами та рухом грошових коштів у роз�
рахунках. Це дасть змогу не лише нарощувати темпи
приросту виручки від реалізації, але й вивільнити певну
частину коштів з обороту, знизити собівартість про�
дукції, а отже, забезпечити зростання чистого прибут�
ку.

Ще одним поширеним способом оцінки рівня діло�
вої активності є аналіз динаміки зміни показників�інди�
каторів, які являють собою коефіцієнти оборотності
активів та капіталу підприємства. Розглянемо сутність
основних показників�індикаторів, які характеризують
ділову активність.

Коефіцієнт оборотності активів визначає обсяг ре�
алізованої продукції в цінах реалізації, для виробницт�
ва якого використовується майно підприємства і обчис�
люється як відношення чистого доходу від реалізації до
валюти балансу.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгова�
ності обчислюється як відношення обсягу реалізації до
середньорічної суми дебіторської заборгованості і по�
казує скільки обертів здійснили кошти, втілені у розра�
хунках за реалізовану продукцію за відповідний період.
Зростання оборотності дебіторської заборгованості
свідчить про своєчасність проведення розрахунків по�
купців за придбану продукцію.

Оборотність кредиторської заборгованості відобра�
жає своєчасність здійснення розрахунків підприємства
за своїми зобов'язаннями, що опосередковано показує
також рівень платіжної дисципліни.

Строк погашення дебіторської та кредиторської
заборгованості відображає швидкість руху коштів на
підприємстві і має бути якомога нижчим. Для успішної
роботи підприємства і підвищення рівня його ділової
активності дуже важливо вжити всіх заходів щодо при�
скорення руху коштів у розрахунках, що особливо важ�
ливо в умовах нестачі обігових коштів.

Показники 
Темп зростання, % 

2009 р. 
до 2008 р. 

2010 р. 
до 2009 р. 

2011 р.  
до 2010 р. 

2012 
 до 2011 

Ланцюговий темп зростання чистого прибутку ТЗ(ЧП), % 131,0 226,4 147,6 105,7 
Ланцюговий темп зростання чистого доходу від реалізації 
ТЗ(ЧД), % 127,6 119,4 131,8 124,6 

Ланцюговий темп зростання власного капіталу ТЗ(ВК), % 120,4 119,6 136,8 123,2 
Ланцюговий темп зростання активів ТЗ(А), % 126,3 111,4 128,4 125,8 

Таблиця 1. Показники "золотого правила економіки" підприємств галузі сільського господарства України
за 2008—2012 рр.

Джерело: розраховано автором.
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Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів виз�
начає кількість обігів коштів, інвестованих у запаси, за
досліджуваний період і розраховується як відношення
собівартості реалізованої продукції до обсягу мате�
ріальних запасів.

Оборотність оборотних активів розраховується як
відношення виручки від реалізації та середньорічної
(або середньої за період) суми оборотних активів і по�
казує швидкість обертання коштів, втілених в оборотні
активи.

Фондовіддача відображає результативність викори�
стання основних засобів у виробничо�комерційній діяль�
ності і вважається найважливішим індикатором їх ефек�
тивності.

Оборотність власного капіталу відображає ак�
тивність власного капіталу, тобто швидкість його обо�
роту. Обчислюється як співвідношення обсягу реалізації
до власного капіталу. Якщо цей показник зростає, то
це вказує на підвищення ефективності використання
вкладеного власного капіталу, ріст обсягів продажу.
Різке його зниження говорить про те, що частина влас�
них коштів знаходиться в бездіяльності і не залучена у
процес створення доданої вартості.

Для цілей дослідження нами було проаналізовано
динаміку показників ділової активності окремих
сільськогосподарських підприємств Чугуївського рай�
ону Харківської області (табл. 2).

Проаналізувавши показники оборотності та
ефективності їх господарської діяльності, можна
дійти до висновку, що в цілому активи обох
підприємств обертаються повільно. Найбільш швид�
ко відбувається обертання дебіторської та креди�
торської заборгованості, що позитивно характери�
зує ділову активність підприємств і показує, що рух
платіжних засобів відбувається швидко, розрахун�
ки з кредиторами здійснюються своєчасно, а платежі
від покупців за реалізовану продукцію надходять у
середньому протягом 50—60 днів. Зростання періо�

ду обороту кредиторської заборгованості в СК
"Вітязь" у 2012—2013 рр. негативно позначається на
його діловій активності і може свідчити про тимча�
сові фінансові труднощі.

Оборотність матеріальних запасів в АФ "Чугуївсь�
ка" ТОВ вища, ніж в СК "Вітязь" і має тенденцію до зро�
стання. Отже, підприємство ефективно використовує
наявні оборотні ресурси і контролює надходження та
витрачання матеріальних цінностей у процесі виробниц�
тва. Коефіцієнти оборотності основних засобів і влас�
ного капіталу в обох підприємств нижчі за одиницю, а
отже, частина вкладеного капіталу підприємства вико�
ристовується неефективно, перебуває у бездіяльності.
На це необхідно звернути увагу для підвищення ділової
активності підприємств.

Важливою складовою оцінки ділової активності
підприємств є аналіз стану дебіторської та кредиторсь�
кої заборгованостей. Розмір дебіторської заборгова�
ності визначається умовами підприємства щодо розра�
хунків зі своїми клієнтами. Послаблення вказаних умов
має як переваги, так і недоліки. Перевагами є зростан�
ня обсягу реалізації та прибутку, а недоліками — не�
стача оборотних коштів, уповільнення оборотності ка�
піталу, можливість збільшення суми безнадійних боргів.
[1, с. 16].

Дослідження обсягів дебіторської та кредиторської
заборгованості в АФ "Чугуївська" ТОВ у динаміці за
2011—2013 рр. (рис. 1) показало, що розміри дебіторсь�
кої заборгованості значно перевищують кредиторську
і дуже стрімко зростають. А отже, підприємство несвоє�
часно отримує належні йому суми грошових коштів за
реалізовану продукцію і відчуває нестачу коштів в обі�
гу.

У 2013 р. дебіторська заборгованість підприємства
досягла 763 тис. грн, і перевищила обсяги кредиторсь�
кої заборгованості у 6,9 разів. Для зміни ситуації ке�
рівництву підприємства необхідно проводити політи�
ку управління дебіторською заборгованістю, спрямо�

Показник АФ "Чугуївська" ТОВ СК Вітязь 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Коефіцієнт оборотності активів 0,551 0,757 0,661 0,827 0,586 0,576
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 19,717 13,463 7,817 23,182 7,249 6,139 
Строк погашення дебіторської заборгованості (днів) 19 27 47 16 50 59
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 194,914 142,051 70,524 140,750 9,446 5,614 
Строк погашення кредиторської заборгованості (днів) 2 3 5 3 39 65
Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів 2,039 1,712 2,359 2,347 1,481 2,284
Коефіцієнт оборотності оборотних активів 1,431 1,499 2,423 2,045 1,204 1,942
Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) 0,857 0,675 0,626 0,853 0,686 0,690
Коефіцієнт оборотності власного капіталу 0,683 0,835 0,695 1,024 0,878 0,918 

Таблиця 2. Динаміка основних показників
ділової активності окремих сільськогосподарських підприємств Чугуївського району

Харківської області за 2007—2012 рр.

Джерело: розраховано за даними фінансової звітності підприємств.
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Рис. 1. Динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості АФ "Чугуївська"
ТОВ Чугуївського району Харківської області за 2011—2013 рр., тис. грн.

Джерело: побудовано автором на основі фінансової звітності підприємства.
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вану на посилення контролю за проведенням розра�
хунків з покупцями, зменшення термінів надання то�
варного кредиту, запровадження знижок при
здійсненні передоплати за продукцію, інших заохо�
чень, а щодо існуючої заборгованості — проведення
заходів з повернення існуючих боргів досудовими та
судовими методами.

Аналіз динаміки дебіторської і кредиторської за�
боргованості СК "Вітязь" (рис. 2) показав, що найбільш
збалансованим їхній розмір був у 2012 р., коли розмір
дебіторської заборгованості перевищував кредиторсь�
ку на 93 тис. грн. і становив 1 602 тис. грн.

У 2013 р. обсяги дебіторської заборгованості ско�
ротилися майже у 2 рази, а кредиторської — на 19,4
%, в результаті чого розмір кредиторської заборго�
ваності був вищим у 1,38 рази. Слід зазначити, що
обсяги дебіторської і кредиторської заборгованості
СК "Вітязь" у 2012—2013 рр. досить значні і для підви�
щення ділової активності треба прагнути до їх змен�
шення.

Як слушно стверджує Г.М. Сидоренко�Мельник,
нарощування запасів чи дебіторської заборгованості без
відповідного збільшення обсягів діяльності, зміни но�
менклатурного ряду або клієнтської бази свідчить про
зниження ефективності управління вказаними актива�
ми [6]. Тому дослідженим підприємствам необхідно
спрямувати свою увагу на зниженні обсягів дебіторсь�
кої та кредиторської заборгованості для підвищення
рівня їх ділової активності.

ВИСНОВКИ
Ділова активність підприємства є багатогранним

поняттям і втілює у собі всі аспекти його господарсь�
кої діяльності. В умовах ринкової економіки саме
рівень ділової активності є мірилом ефективності ро�
боти підприємства. Застосування "золотого прави�
ла економіки" для аналізу ділової активності в га�
лузі сільського господарства показало наявність
диспропорцій, зокрема переважаючі темпи зростан�
ня активів та чистого доходу в окремі роки. Підви�
щення ділової активності та збалансування показ�
ників "золотого правила економіки" можна досягти
шляхом управління витратами, забезпечення більш
ефективного використання ресурсів та управління
рухом грошових потоків.

Дослідження ділової активності сільськогоспо�
дарських підприємств Харківської області показало,
що загальний її рівень є невисоким, що пов'язано з
низькою оборотністю основних засобів та власного
капіталу порівняно з оборотністю оборотних активів
і матеріальних запасів. Позитивним моментом є ви�
сока оборотність дебіторської і кредиторської за�
боргованості досліджених підприємств, що свідчить
про ефективність використання коштів у розрахун�
ках та справляє позитивний вплив на їх ділову ак�
тивність.
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Рис. 2. Динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості
СК "Вітязь" Чугуївського району Харківської області за 2011—2013 рр., тис. грн.

Джерело: побудовано автором на основі фінансової звітності підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На ефективність стратегічного, тактичного та опе�

ративного управління господарською діяльністю
підприємства значно впливає якість його інформацій�
ного забезпечення, вагому частку якого становить бух�
галтерська звітність. Водночас побудова нових еконо�
мічних відносин неможливо без активізації інвестицій�
них процесів і поліпшення якості управління ними на
рівні підприємств. У зв'язку з цим особливого значення
набувають бухгалтерський облік і аналіз інвестицій в
нерухомість як сполучна ланка між збором та оброб�
кою інформації про реалізацію інвестицій, з одного
боку, та прийняттям управлінських рішень, що стосу�
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На ефективність стратегічного, тактичного та оперативного управління господарською діяльністю

підприємства значно впливає якість його інформаційного забезпечення, вагому частку якого становить

бухгалтерська звітність. Активізація інвестиційних процесів підвищує значення бухгалтерського обліку

інвестиційної нерухомості підприємств. Дана стаття присвячена дослідженню критеріїв облікової іден\

тифікації об'єктів інвестиційної нерухомості. Автор розкрив елементи облікової політики, поділивши їх

на дві складові, а саме організаційну та методичну. Як свідчать результати проведеного дослідження ос\

новні критерії ідентифікації об'єктів інвестиційної нерухомості регламентовані національними стандар\

тами, однак визначення таких активів здійснюється на основі професійної думки. Запропоновано засто\

совувати при визначенні одиниць обліку об'єктний підхід, за яким всі об'єкти можна поділити як балан\

сові, небалансові і позабалансові. Це надасть можливість враховувати певні правові аспекти при їх об\

ліку.

The effectiveness of strategic, tactical and operational management of business activities of enterprises

significantly affects the quality of its information management, which is a significant part of the financial

statements. Activation of investment processes increases the value of the investment property accounting

companies. This article is dedicated to the research criteria for identification of accounting for investment property.

The author revealed elements of accounting policy, dividing them into two components, namely, organizational

and methodical. According to the results of the study identify the main criteria of investment property are governed

by national standards, but the definition of such assets is based on professional opinion. An applied in determining

the units of account object approach, in which all objects can be grouped as balance, off\balance and imbalance.

This will provide an opportunity to consider certain legal aspects at their accounting.

Ключові слова: інвестиційна нерухомість, облікова політика, земельні ділянки, будівлі, споруди.
Key words: investment property, accounting policy, property, plant, equipment.

ються інвестування, — з іншого. Однією з форм реалі�
зації капітальних інвестицій на рівні підприємства є інве�
стиційна нерухомість.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Свій внесок у розробку концептуальних аспектів

обліку інвестиційної нерухомості зробили такі вчені, як
С.Ф. Голов [1], Г.Г. Кірейцев [2], М.В. Кужельний [3],
В.В. Сопко [4] та інші. Окремим питанням обліку інвес�
тиційної нерухомості присвячені праці М.І. Бондаря [5],
Р.Е. Грачової [6], Л.Г. Ловінської [7], І.В. Супрунової
[8]. Прикладними питаннями організації операцій з не�
рухомістю, її оцінки, розвитку ринку нерухомості зай�
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малися такі зарубіжні та вітчизняні вчені: Н.В. Генера�
лова [9], Джорж Р. Дитріх (J.R. Dietrich) [10], І. Жен�
товська (I. Ziеtowska) [11], М. Тужінській (M. Turzynski)
[12] та інші. Однак, незважаючи на наявність наукових
досліджень з обліку інвестиційної нерухомості, питан�
ня формування облікової політики підприємства зали�
шаються недостатньо вивченими.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
СТАТТІ

Національні та міжнародні стандарти, які регламен�
тують формування облікової політики суб'єктів госпо�
дарювання допускають вибір принципів, методів і про�
цедур ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.
Однак ці норми не завжди конкретизовані, що не дає
можливості достовірно оцінити фінансовий стан і ре�
зультати діяльності підприємства. З метою забезпечен�
ня раціонального та ефективного управління довгост�
роковими активами, в тому числі й інвестиційною неру�
хомістю, доцільно визначити уніфіковані принципи об�
лікової політики підприємства.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення та обгрунтування ун�

іфікованих підходів до формування облікової пол�
ітики стосовно інвестиційної нерухомості підприє�
мства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасне формування ринкових відносин пов'язано
з масштабною глобалізацією економік різних країн, у
тому числі й України, і формуванням єдиної міжнарод�
ної системи бухгалтерського обліку. Вже сьогодні по�
ступово відбувається впровадження міжнародних
стандартів фінансової звітності, і вносяться зміни в на�
ціональні стандарти, наближаючи їх до міжнародних
вимог, що безумовно скорочує розрив між вітчизня�
ною системою обліку та загальноприйнятою євро�
пейською.

Так, для якісного здійснення інтеграції було вве�
дено ряд законодавчих актів і розроблена стратегія
впровадження в національну систему обліку міжнарод�
них стандартів фінансового обліку і звітності. Вико�
нання даної стратегії призвело до істотних змін в За�
кон України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" [13], які полягають у необхідності
подавати звіти за міжнародними стандартами публіч�
ними акціонерними товариствами та фінансовими ус�
тановами. Даний процес у майбутньому буде поширю�
ватися і на інші підприємства та галузі національної
економіки. Тож, в сучасних умовах при прийнятті нор�
мативів, що регулюють основну базу обліку, необхід�
но уникати їх поверхневого тлумачення, детально вив�
чати всі можливі альтернативи і враховувати макси�
мально можливу кількість факторів, які можуть нега�
тивно вплинути в майбутньому на кінцевий результат
економічних реформ.

Важливим аспектом підготовки головного розпо�
рядчого документа підприємства є вивчення норматив�
но�правової бази, що регламентує формування обліко�
вої політики, а саме:

— Закон України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні", в якому розкриваються
питання щодо визначення сутності облікової політики
[13];

— НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової
звітності", в якому наведено визначення суттєвої інфор�
мації, принцип послідовності застосування підприєм�
ством обраної облікової політики [14];

— П(С)БО 6 "Виправлення помилок і змін у фінан�
сових звітах", в якому регламентуються підгрунтя зміни
облікової політики та порядок розкриття загальної
інформації [15];

— МСБО (IAS) 8 "Облікові політики, зміни в обліко�
вих оцінках та помилки", в якому визначаються критерiї
до обрання та змiнювання облiкових полiтик разом з
облiковим пiдходом та розкриттям iнформацiї про змiни
в облiкових полiтиках [16];

— Методичні рекомендації щодо облікової політи�
ки підприємства, в яких визначаються напрями форму�
вання облікової політики [17];

— Лист Міністерства фінансів України "Про об�
лікову політику", в якому надається перелік еле�
ментів, що мають визначатися в розпорядчому доку�
менті [18].

На основі принципу послідовності облікова політи�
ка підприємства має передбачати постійне (із року в рік)
застосування прийнятої стабільної облікової політики.
Хоча розпорядчий документ про облікову політику
може бути прийнятий як базисний на час діяльності
підприємства, до якого за необхідності можуть вноси�
тися зміни з визначеного часу.

Інвестиційна нерухомість є достатньо новим об'єк�
том обліку для вітчизняних підприємств, тож методика
формування її облікової політики потребує детально�
го розгляду.

В цьому контексті слід зазначити, що в Методичних
рекомендаціях щодо облікової політики підприємства
підкреслюється окремим підпунктом (пп. 2.7), що "ме�
тоди амортизації основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів, нематеріальних активів, а також
довгострокових біологічних активів та інвестиційної
нерухомості, у разі якщо вони обліковуються за первин�
ною вартістю, обирається підприємством самостійно з
урахуванням очікуваного способу отримання економі�
чних вигод від його використання" [17]. Тобто, форму�
ючи облікову політику, потрібно документально закрі�
пити основні її елементи та прописати альтернативні
підходи до методики ведення обліку інвестиційної не�
рухомості відповідно до національних і міжнародних
стандартів. Елементи облікової політики щодо об'єктів
інвестиційної нерухомості можна поділити на дві скла�
дові: організаційну та методичну.

До організаційної складової можна віднести такі
процедури:

— затвердження графіку документообігу, в якому
мають бути перелічені документи, на підставі яких відоб�
ражатимуться операції з інвестиційною нерухомістю та
кола осіб, які відповідатимуть за їх складання і подання
до бухгалтерії;

— визначення форм регістрів синтетичного і ана�
літичного обліку операцій з інвестиційною нерухомі�
стю та відповідальних осіб за їх ведення і збережен�
ня;

— визначення періодичності проведення інвентари�
зації таких активів, а також затвердження складу по�
стійно діючої інветаризаційної комісії;

— затвердження положень щодо оцінки об'єктів
інвестиційної нерухомості.

До методичної складової можна віднести процеду�
ри, які мають висвітлювати методичні аспекти обліко�
вої політики, а саме:

— обрання принципів оцінки за кожною групою об�
лікових одиниць інвестиційної нерухомості;

— обрання методів обліку щодо окремих об'єктів
інвестиційної нерухомості;

— визначення критеріїв облікової ідентифікації
об'єктів інвестиційної нерухомості.

У цьому контексті слід зазначити, що методологічні
засади формування інформації про інвестиційну неру�
хомість та її розкриття у фінансовій звітності визначає
П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість" [19]. У таблиці 1
пропонується розглянути критерії облікової ідентифі�
кації таких об'єктів.

За даними таблиці 1 можна констатувати, що май�
же всі основні критерії ідентифікації об'єктів інвести�
ційної нерухомості регламетовані національними стан�
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дартами, однак визначення таких активів здійснюється
на основі професійної думки. Однак дослідження ме�
тодів обліку щодо окремих об'єктів інвестиційної неру�
хомості виявило, що важливим моментом при їх зас�
тосуванні в бухгалтерському обліку є об'єктний підхід,
за яким всі об'єкти, що мають оцінюватися, можна по�
ділити за такими групами, як: балансові, небалансові і
позабалансові [8].

До балансових об'єктів інвестиційної нерухомості
можна відносити земельні ділянки, будівлі, споруди,
які утримуються безпосередньо на балансі підприєм�
ства.

До небалансових об'єктів інвестиційної нерухомості
можна відносити орендовані (на умовах фінансової
оренди) земельні ділянки, будівлі, споруди.

До позабалансових об'єктів інвестиційної нерухо�
мості можна відносити фонди забезпечення майбутніх
витрат і платежів, а саме: створення за обгрунтованим
розрахунком забезпечення на демонтаж, переміщення
об'єкта інвестиційної нерухомості та приведення земель�
ної ділянки, на якій він розташований, у стан, придатний
для подальшого використання (зокрема на передбачену
законодавством рекультивацію порушених земель).

Особливої уваги при ідентифікації об'єктів інвести�
ційної нерухомості потребує земля, оскільки об'єктом
обліку є не сама земля взагалі, а окремі земельні ділян�
ки. За об'єктним підходом й відповідно до чинного за�
конодавства можлива така класифікація з певними ви�
дами прав на землю:

а) право власності на земельну ділянку, тобто пра�
во володіти, користуватися і розпоряджатися земель�
ною ділянкою (балансовий об'єктів інвестиційної неру�
хомості);

б) право користуватися земельною ділянкою, тобто
постійне користування та право оренди земельної ділян�
ки (небалансовий об'єктів інвестиційної нерухомості);

в) право земельного сервітут, тобто право власника
або землекористувача земельної ділянки на обмежене
платне або безоплатне користування чужою земельною
ділянкою (позабалансовий об'єктів інвестиційної неру�
хомості).

Також слід зауважити, що на вартість земельних
ділянок не нараховується амортизація і такий об'єкт не
може бути ліквідований, а збільшення первісної вартості
його можливе лише у разі дооцінки. Якщо виникають в
обліку капітальні витрати на поліпшення земель (мелі�

оративні, ірігаційні та інші роботи) первинна вартість зе�
мельної ділянки не збільшується, а сума на поліпшення
має визначатися як окремий об'єкт обліку.

ВИСНОВКИ
Таким чином, проведений аналіз показав що фор�

муючи головний розпорядчий документ підприєм�
ства стосовно інвестиційної нерухомості, потрібно
визначити основні його елементи та прописати кри�
терії облікової ідентифікації таких об'єктів. Визна�
чені елементи облікової політики можна поділити на
дві складові, а саме на організаційну та методичну,
що надасть можливість детальніше визначити всі ас�
пекти облікового процесу та відповідальних за їх
реалізацію.

Результати дослідження свідчать, що майже всі ос�
новні критерії ідентифікації об'єктів інвестиційної не�
рухомості регламетовані національними стандартами,
однак визначення таких активів здійснюється на основі
професійної думки. Важливим моментом при їх засто�
суванні в бухгалтерському обліку є об'єктний підхід,
за яким всі об'єкти, що мають оцінюватися, можна под�
ілити за такими групами, як: балансові, небалансові і
позабалансові. Дана класифікація об'єктів інвестицій�
ної нерухомості надасть можливість враховувати певні
правові аспекти при їх обліку.

Порушені в статті питання не є вичерпаними й по�
требують доповнень і уточнень для задоволення інфор�
маційних потреб потенційних інвесторів, які зацікавлені
в оцінці нерухомості підприємства щодо можливості
генерувати грошові потоки в майбутньому.
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Таблиця 1. Критерії облікової ідентифікації об'єктів інвестиційної нерухомості

Критерії Характеристика Примітка 
1. Облікова одиниця 
інвестиційної нерухомості 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підприємництво — є однією з найважливіших ознак

ринкової економіки і основною передумовою розвитку
народного господарства будь�якої країни. Крім цього,
розвиток підприємництва країни є своєрідним індика�
тором характеру змін у зовнішньому середовищі. Слід
пам'ятати, що позитивні зміни у зовнішньому середо�
вищі, зокрема, в економіці країни є неможливими без
розвитку підприємництва. Особливо це стосується ма�
лого підприємництва як найбільш гнучкої за відношен�
ням споживчого попиту ланки.

Індивідуальна споживацька поведінка, яка прояв�
ляється у диференціації попиту, розвиток нових техно�
логій (в першу чергу, інформаційних і комунікаційних),
глобалізація конкуренції — ще не повний перелік сут�
тєвих зрушень, які відбулись за останні роки у сфері
розвитку українського підприємництва. Проте військові
дії, що ведуться на території нашої держави; стрімке
падіння курсу національної валюти та, як наслідок, різке
зниження інвестиційної привабливості української еко�
номіки — проблеми, які ставлять під сумнів перспекти�
ви розвитку підприємництва в Україні. У таких склад�
них умовах сьогодення здається неможливим перехід
України до Європейських стандартів ведення бізнесу.
Втім, слід зазначити, що багатьом країнам, які на цей
момент є повноправними членами Європейського Со�
юзу, це з успіхом вдалось здійснити у дуже складні пе�
ріоди свого розвитку і становлення.

УДК 330.131.7
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НУ "Львівська Політехніка"

ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ:
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ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

У статті розглянуто і проаналізовано сучасний стан вітчизняного підприємництва. Виокремлено та

діагностовано проблеми його розвитку на макро\ і мікрорівнях української економіки. На основі оціню\

вання закордонного досвіду вирішення аналогічних або подібних проблем та можливостей його адап\

тації до проблемних аспектів підприємництва в Україні, здійснено спробу розробити і запропонувати

шляхи їх подолання. Обгрунтовано необхідність формування відповідних економічних заходів, що да\

дуть змогу підвищити ефективність функціонування підприємницького сектору та забезпечити значні

позитивні перспективи його розвитку.

The article reviews and analyzes the current state of domestic business. Allocated and diagnosed the problem

of development at the macro and micro Ukrainian economy. Based on the evaluation of international experience

solving same or similar issues and opportunities its adaptation to the problematic aspects of business in Ukraine,

an attempt to develop and propose possible solutions. The necessity of the formation of the economic reforms

that will help improve the efficiency of the business sector and provide significant positive prospects for its

development.

Ключові слова: підприємництво, комплексний аналіз стану, проблеми розвитку підприємництва, перспек�
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Закордонні дослідження у сфері підприємництва
беруть початок з ХVІІ століття. Проте найбільш знач�
ними є напрацювання, що датуються ХVIIІ—ХІХ століт�
тями. Вони належать відомим вченим таким, як Р. Кан�
тільйон, А. Сміт, Д. Рікардо, Ж.�Д. Сей, А. Маршалл.
Початок ХХ століття відомий такими дослідниками
підприємництва, як С. Брю, М. Вебер, В. Зомбарт, К. Мак�
коннелл, Й. Шумпетер тощо. Проблеми розвитку
підприємництва, як і перспективи його розвитку є об'єк�
том дослідження також багатьох вітчизняних вчених�
економістів, зокрема О. Барановського, З. Варналія,
А. Виноградська, Л. Воротіної, А. Кисельова, Ю. Клоч�
ка, Т. Ковальчука, Л. Мельника, С. Мочерного, Ю. Ніко�
ленка, Є. Панченка, С. Реверчука, В. Сизоненка, С. Со�
боля, А. Чухна та інших. Українські економісти дослід�
жували, перш за все, загрози і перспективи розвитку
підприємництва у трансформаційний період. Такому
періоду притаманне виникнення різного роду деструк�
тивних і конструктивних факторів, вплив яких може
призвести як до суттєвих проблем у функціонуванні
підприємств, так і слугувати підгрунтям для значних
конкурентних переваг, тому проблеми і перспективи
становлення і розвитку підприємництва у нашій країні
та пошук шляхів його оптимального державного регу�
лювання потребують подальшого усестороннього до�
слідження [1; 2].
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження полягає в аналізі наявного стану

вітчизняного підприємництва з метою виокремлення ос�
новних проблем і опрацювання реальних інструментів
для їх розв'язання як ключової передумови подолання
кризових явищ в економіці регіону.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналіз наявного стану сучасного підприємництва
дає змогу стверджувати, що нестабільність політично�
го середовища наносить відчутну шкоду економічному
розвитку нашої країни. Підприємництво, особливо мале
і середнє, у першу чергу, реагує на негативний вплив
дестабілізаційних факторів. Така реакція найчастіше
знаходить своє вираження у формі скорочення кількості
підприємств приватного сектору, зниження обсягу ви�
робництва та чисельності працюючих.

Зокрема, якщо проаналізувати стан підприємницт�
ва на прикладі Львівської області, то отримаємо три�
вожні показники: зниження обсягів промислового (на
3,2 % у січні — травні 2014 р. до аналогічного періоду
попереднього року, у т.ч. в переробній промисловості
— на 6,1 %) та сільськогосподарського виробництва (на
3,8 %, у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами (на
8,3 %) та господарствами населення (на 1,9 %); подаль�
ше зменшення обсягів будівельних робіт (темпи змен�
шення зросли з 12,4 % до 17,4 %) та вантажних переве�
зень (на 2,3 % або 108,5 тис. т), пасажиропотоку (на 9,4
%, у т.ч. залізничними (на 10,8 %), автомобільним (на 10,1
%) транспортом); зменшення обороту ресторанного гос�
подарства за порівнянними цінами (на 4,6 % або 24,7 млн
грн. у січні — травні 2014 р. порівняно з відповідним пе�
ріодом 2013 р.); значна частка збиткових підприємств
(яка на 1.04.2014 р. становила 49,5 % загалом та 44,9 % у
промисловості); від'ємний фінансовий результат від зви�
чайної діяльності до оподаткування у промисловості
("мінус" 2,0 млрд грн.), операціях з нерухомим майном
("мінус" 793,1 млн грн.), оптовій та роздрібній торгівлі,
ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів ("мінус"
471,7 млн грн.), тимчасовому розміщуванні й організації
харчування ("мінус" 131,8 млн грн.), охороні здоров'я та
наданні соціальної допомоги ("мінус" 126,4 млн грн.);
збереження низьких темпів погашення заборгованості
з заробітної плати (незважаючи на зменшення загаль�
ної суми боргу з виплати заробітної плати (на 1,8 %), на
1 липня 2014 р. із загальної суми заборгованості 50,0 %
припадало на економічно активні підприємства; най�
більша частка невиплаченої заробітної плати була на
підприємствах промисловості (36,1 %), транспорту,
складського господарства, поштової та кур'єрської
діяльності (23,8 %); заробітна плата не була вчасно вип�
лачена 7,9 тис. осіб (1,5 % від загальної чисельності штат�
них працівників) [3].

На жаль, єдиним видом економічної
діяльності у промисловості Львівщини, де
вдалось наростити обсяг продукції, було
текстильне виробництво. Таким чином,
приріст промислової продукції у сфері ви�
робництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та
інших матеріалів: становив 6,5% у січні —
липні 2014 року порівняно з аналогічним
періодом 2013 року. Для порівняння: ско�
рочення обсягу випуску продукції на
підприємствах з виробництва основних
фармацевтичних продуктів і фармацевтич�
них препаратів становило 9,3%. Загалом, у
липні 2014 року порівняно з червнем обсяг
промислового виробництва знизився на
2,2%, порівняно з липнем 2013 року — на
5,8%. У січні — липні 2014 року відносно
січня — липня 2013 року індекс промисло�
вої продукції в області становив 98,1% [4].

Не зважаючи на зазначені негативні
показники, все ж на основі аналізу змін у кількості
підприємств і організацій Львівської області (в тому
числі, приватних підприємств), що мали місце протягом
2001—2013 рр. можна зробити висновок про позитивну
тенденцію до зростанні їх загальної чисельності (з 44997
підприємств у 2001 році до 68231 у 2013 році). Проте,
кількість приватних підприємств, що зростала протягом
2001—2012 рр. (від 10845 до 17151 підприємств), у 2013
році зменшилась до 16980 підприємств (рис. 1).

Проблеми у сфері підприємництва України спостеріга�
ються як на макро�, так і на мікрорівні. Деякі з них носять
настільки глобальний характер і так вкоренились на вітчиз�
няних теренах, що їх вирішення можливе лише у випадку
запровадження кардинальних економічних реформ або
повного демонтажу існуючої економічної системи.

Зокрема щодо проблем вітчизняного підприємниц�
тва на макрорівні, то до них можна віднести:

— незначну чисельність підприємств малого і серед�
нього бізнесу, а також нетривалість їх життєвого циклу,
що обумовлено відсутністю їх державної підтримки (зок�
рема, в Україні менше 60% від загальної чисельності
підприємств складають малі та середні підприємства і
забезпечують до 11% наповнення ВВП, тоді як у країнах
Європейського Союзу і США цей показник становить 99
% і наповнює ВВП на більше, ніж на 50%. Це і є той се�
редній клас, на якому тримається економіка розвинених
країн. Зауважимо, що лише 5% населення України мож�
на віднести до середнього класу згідно з критеріями ЄС.
Крім цього, у рейтингу країн за рівнем захисту прав на
приватну власність Україна займає 135 місце з 144, що не
могло не відобразитись на скороченні тривалості життє�
вого циклу малих і середніх підприємств);

— високі витрати часу на проходження офіційних
процедур для започаткування підприємства, наприклад,
отримання дозволів, ліцензій, перевірки (зокрема,
у Македонії цей процес триває 3 дні, Угорщині — 4,
Албанії та Білорусі — 5, Словенії — 6 днів, тоді як в
Україні на проходження аналогічних процедур витра�
чається 27 днів), а також збереження значних обсягів
витрат, пов'язаних із ліквідацією підприємств (зокрема,
такі витрати становлять 42 % від розміру середнього
доходу на особу, тоді як у 2010 р. у Бельгії, Данії, Сло�
венії цей показник становив 4 %, Росії, Молдові — 9 %);

— високі витрати часу і коштів підприємців на реє�
страцію власності (зокрема, у 2009 р. для реєстрації
власності необхідно було 93 дні, то у 2010 р. цей показ�
ник зріс до 117 днів, що перевищує середнє значення ана�
логічного показника для країн ЄС більше, ніж у 3 рази.
Зросла і вартість адміністративних послуг під час реє�
страції власності — з 2,6 % від вартості власності у 2009 р.
до 4,1 % у 2010 р.);

— торгівельна, а не виробнича орієнтація діяльності
підприємницького сектора (зокрема, у структурі екс�
порту сировинна економіка займає 57%);

Рис. 1. Динаміка зростання кількості підприємств і організацій
Львівської області (в тому числі приватних підприємств) протягом

2001—2013 рр.
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— нарощування імпорту продукції і послуг замість
налагодження національного виробництва;

— непривабливий інвестиційний клімат (зокрема, за
рівнем привабливості податкового законодавства для
іноземних інвесторів Україна займає 137 місце з 144);

— відтік інвестицій та інших коштів за кордон (зок�
рема, щорічний відтік прибутку підприємств з України
оцінюється в $ 8 млрд);

— низька конкурентоспроможність вітчизняних
підприємств (зокрема, за Індексом конкурентоспро�
можності (Global Competitiveness Index) Україна займає
76 місце з 144);

— відсутність внутрішнього попиту на інновації у
підприємництві (зокрема, країни ЄС і США вкладають
значні кошти у розвиток науково й інтелектуальноєм�
ного виробництва);

— невідповідність сучасним вимогам і нерівномірність
розташування інфраструктури, функції якої зводяться
до обслуговування підприємницької діяльності;

— наявність прямих та опосередкованих злочинних,
кримінальних посягань, так званого "рейдерства", а та�
кож дискримінаційних дій щодо підприємців тощо (зок�
рема спроби протиправного захоплення підприємств
здійснюються шляхом подання до державних реєстра�
торів підроблених документів);

— посилення тінізації економіки, зростання неле�
гальної частки та перерозподіл тіньового ринку реаль�
ного сектора економіки (особливо гостро проявилося
у систематичних актах незаконного надрокористуван�
ня (наприклад, незаконний видобуток піску та піщано�
гравійної суміші у Львівській області. У більших обся�
гах зросли такі негативні явища щодо видобутку бурш�
тину у Волинській та Рівненській областях, червоного
каменю у Тернопільській області) [4];

— загальне зниження платоспроможності населен�
ня і, зокрема, окремих його категорій, що негативно
відображається у зниженні споживчого попиту;

— низька результативність регіональних програм
підтримки малого бізнесу;

— неефективна державна регулятивна політика
(зокрема, за рівнем корупції Україна 118 в світі з 144
країн�учасниць рейтингу, що впливає на привабливість
інвестиційного клімату, як і на функціонування
підприємств загалом. Крім того, спостерігається гос�
трий брак кваліфікованих фахівців у системі державно�
го управління, які б могли відповідним чином реоргані�
зувати підприємницький сектор, оскільки на сьо�
годнішній день регуляторна політика держави спрямо�
вана на продовження процесу цілеспрямованого зни�
щення малого та середнього бізнесу) [7—9].

На мікрорівні сфера підприємництва стикається з
такими основними проблемами:

— низька продуктивність праці та мотивованість
працівників (зокрема, у середньому в рік в Києві пра�
цюють на 292 години більше ніж у Парижі. При цьому
продуктивність праці в 3 рази нижче, ніж у Білорусі, в 4
рази нижче, ніж в Європі та в 6,5 разів нижче, ніж в
США);

— високі витрати часу на підготовку податкових до�
кументів, ухилення від оподаткування, проведення
тіньових операцій та виведення капіталу за межі країни
та інші факти порушення норм господарського права
(зокрема, кількість часу, витраченого на підготовку по�
даткових документів, в Україні складає 657 годин і пе�
ревищує середній показник країн ЄС у 2,9 разу. Кіль�
кість виплат у 2010 р. складала 135, що у понад 7 разів
перевищувала середнє значення для країн ЄС);

— невисокий рівень кваліфікації підприємців, що
значно ускладнює перспективи інноваційного розвит�
ку;

— неефективний менеджмент, що спричиняє до зни�
ження конкурентоспроможності підприємств;

— недостатність коштів у підприємців для розвитку
власної справи;

— високі відсоткові ставки за користування банкі�
вськими кредитами

На основі аналізу вищеназваних проблем і даних, що
їх підтверджують, можна зробити висновок про те, що
у порівнянні з розвинутими країнами рівень підприєм�
ницької діяльності є незадовільним та потребує суттє�
вого покращення. Відповідно, несприятливе економіч�
не та правове середовище щодо ведення підприємниць�
кої діяльності в Україні сприяє створенню бар'єрів для
повноцінного розвитку підприємництва. Висновок про
це можна зробити, зважаючи на результати двох впли�
вових міжнародних досліджень — Світового банку "Ве�
дення бізнесу — 2010" і "Рейтинг глобальної конкурен�
тоспроможності" Всесвітнього економічного форуму.

Проте, не зважаючи на наведені проблеми, що уск�
ладнюють діяльність підприємств, значних перспектив
у своєму розвитку підприємництво може досягти у ко�
роткотривалій і довготривалій перспективах у разі впро�
вадження на державному рівні таких заходів:

— тимчасове звільнення від податків для малого та
середнього бізнесу;

— надання кредитів для стимулювання експорту;
— ліквідація регуляторних бар'єрів та регулювання

тарифів на користь національних виробників;
— формування інфраструктури, забезпечення дер�

жавних замовлень і прозоре проведення тендерів;
— розширення структури пропозицій на внутріш�

ньому ринку товарів та послуг;
— створення ефективного конкурентного середо�

вища;
— стимулювання інноваційного розвитку;
— відродження підприємницької ініціативи населення;
— створення додаткових робочих місць та підвищен�

ня гнучкості зайнятості;
— зміцнення регіональних економік;
— оптимізація державного регулювання підприєм�

ницького сектора за допомогою заходів дерегуляції,
спрямованих на досягнення європейських стандартів;

— підвищення соціальної відповідальності;
— активізація участі громадськості в прийнятті

управлінських рішень стосовно покращення бізнес�се�
редовища.

— розвиток державно�приватного партнерства в
Україні [3, 4, 6—9].

Оскільки частка обсягу реалізованої продукції мали�
ми підприємствами у загальному обсязі реалізованої про�
дукції в Україні на початок 2010 р. становила 16,7 %, се�
редніми відповідно — 37,7 %, тому не слід забувати, що
невід'ємними складовими сучасного підприємництва є
малі та середні підприємства. Від їх вмілої підтримки за�
лежать перспективи розвитку вітчизняного підприємниц�
тва. Основну роль в усуненні перешкод у подальшому
розвитку підприємництва повинна відігравати держава.
На сьогоднішній день до нагальних завдань у сфері роз�
витку малого і середнього підприємництва, які потребу�
ють регулювання, відносять наступні [3; 6]:

— спрощення дозвільних процедур та процедур
здійснення державного контролю, отримання доку�
ментів дозвільного характеру та скорочення термінів
проведення таких процедур;

— удосконалення порядку ведення податкового і
статистичного обліку та звітності, зниження податко�
вого тиску на економіку та забезпечення його рівномі�
рності.

— зниження тиску з боку контролюючих органів,
протидія рейдерству та корупції;

— удосконалення інфраструктури розвитку під�
приємництва;

— впровадження регіональної політики сприяння
розвитку малого підприємництва;

— створення сприятливих фінансових передумов
для започаткування та здійснення підприємницької
діяльності, доступності фінансових ресурсів для під�
приємців;
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— забезпечення державної підтримки малого і се�
реднього підприємництва, що працюють у сфері інвес�
тиційної, інноваційної і науково�технічної діяльності,
впровадження зарубіжного досвіду з питань започат�
кування нових інноваційних технологій в господарській
діяльності;

— посилення уваги до інформаційного забезпечен�
ня, навчання і підвищення кваліфікації кадрів;

— підтримка нових механізмів співробітництва під�
приємств з органами виконавчої влади та громадсь�
кості.

Важливо, що одним з основних напрямом зміцнен�
ня конкурентоспроможності вітчизняного підприєм�
ництва, значення якого даремно часто недооцінюють, є
забезпечення високого рівня інноваційної діяльності
підприємств. На жаль, тільки 11% промислових під�
приємств України ведуть активну інноваційну діяль�
ність, що, як наслідок, спричинило низький рівень її
міжнародної конкурентоспроможності. У 2010 році за
загальним рейтингом глобальної конкурентоспромож�
ності Україна займала 89 місце (серед 139 країн), у 2009
році — 82 місце (Польща — 46, Росія — 63), за рейтин�
гом щодо інноваційного фактору — 80 місце (Польща
— 46, Росія — 73) [3; 6].

Крім цього, беручи до уваги закордонний досвід,
можна стверджувати, що особливо дієвим чинником
становлення і розвитку ефективної економіки є форму�
вання соціально�орієнтованого підприємництва, основ�
ною метою якого є прибуткова діяльність підприємств
без заподіяння шкоди суспільству та навколишньому
середовищу. Соціально�орієнтована модель підприєм�
ництва дасть змогу підприємствам відповідати сучасним
ціннісним орієнтаціям суспільства, потребам трудових
колективів, при цьому не суперечачи економічним оріє�
нтаціям власників підприємств.

Зазначимо, що значні перспективи розвитку під при�
ємництва очікують Україну за умови її вступу в ЄС. Зок�
рема, до них можна віднести: глобалізацію фінансової
діяльності, що дає можливість суттєво долати ряд за�
конодавчих обмежень і норм, які існують у межах на�
ціональних кордонів; удосконалюються підприємницькі,
ринкові форми; створення міжнародних компаній;
відбувається лібералізація торговельно�політичного
режиму щодо товарних ринків та ринків послуг, капі�
талів, а також фондових ринків значно знижує рівень
митних тарифів, скасовує багато обмежень; вплив
зовнішніх глобальних факторів на розвиток національ�
ної економіки стане більш потужним, ніж вплив
внутрішніх національних факторів розвитку. За таких
умов підприємництво дійсно стає загальнонародним і
багатонаціональним, інформованість та формування
ефективних комунікацій сприяють зменшенню витрат,
що зумовлює нові інвестиції, зростання добробуту гро�
мадян і підвищення продуктивності праці [5].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Отже, в Україні на сьогоднішній день є багато про�
блем, що перешкоджають розвитку вітчизняного
підприємництва, вирішення яких забезпечить підвищен�
ня ефективності підприємницької діяльності, забезпе�
чить розширення підприємницького сектора, зменшен�
ня тіньового сектору. Основну роль у подоланні цих
проблем повинна відігравати держава. Сьогодні немає
чітких прогнозних розрахунків щодо можливих пози�
тивних і негативних наслідків для економіки України,
але перспективи є очевидними, особливо, якщо враху�
вати, що процес асоціації з ЄС набрав чинності і суттєві
зміни та реформи у сфері підприємництва є невідворот�
ними. Важливо, що в умовах ринкової трансформації
економіки України розвиток підприємництва є основою
економічного і соціального розвитку, вирішення со�
ціальних проблем, подолання бідності та забезпечення
високого рівня життя громадян.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Цукровий діабет — одне з найбільш поширених нині

захворювань, яке унаслідок розвитку важких усклад�
нень приводить до ранньої втрати працездатності.

Поширеність цукрового діабету в промислово роз�
винених країнах складає в середньому 2—4% від загаль�
ної чисельності населення, проте фактична поширеність
захворювання і його ускладнень вивчена недостатньо,
оскільки співвідношення числа зареєстрованих хворих
до осіб з прихованим, не діагностованим захворюван�
ням складає 1:2, 5:3.

Крім того, частота захворювання зростає у міру старі�
ння населення і після 65 років число хворих зростає до 10%.

За даними Комітету експертів ВІЗ по цукровому діа�
бету, у всьому світі зареєстровано більше 100 мільйонів
чоловік, страждаючих цим захворюванням, і число хво�
рих подвоюється кожні десять років. Прогнозується
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значне збільшення числа хворих до 2000 року — до 175
мільйонів, а до 2010 року — до 239,3 мільйонів.

Таким чином, проблема цукрового діабету, через її
масштабність, необхідність витрат значних засобів для
її вирішення, переростає з суто медичною в медико�со�
ціальну.

У наших умовах проблема діабету набуває особли�
вого відтінку, оскільки суто медичні аспекти тісно пере�
плітаються з соціально�економічними проблемами і ос�
танні, на жаль, багато в чому є такими, що визначають.

Постаріння населення України в результаті зниження
народжуваності, зміна характеру живлення з превалюван�
ням вуглеводних продуктів і зниженням питомої ваги білків
в харчовому раціоні, збільшення числа патогенних чинників,
що впливають на організм, — все це причини, що збільшу�
ють ризик виникнення цукрового діабету.

Сучасні математичні знання надають можливість для
вирішення подібних проблем. Існуючі статистичні ме�
тоди дозволяють провести досить повний аналіз впли�
ву різних факторів на зміну кількості хворих з цукро�
вим діабетом та знайти шлях переходу від існуючого
стану до бажаного, тобто зменшити кількість хворих
шляхом впливу на фактори, що його спричиняють.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у дослідженні проблеми збільшен�
ня рівня захворюваності на цукровий діабет зробили
наступні вчені: доцент Ткаченко В.І., Чумак Л.І., Пру�
диус П.Г., Власенко М.В., Гуріна Н.І., Майструк С.Б.

МЕТА СТАТТІ
Розроблення на основі результатів аналізу захворю�

ваності на цукровий діабет математичних моделей дос�
лідження рівня захворювань.
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Рис. 1. Кореляційне поле (У, Х1)
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Обгрунтування отриманих наукових результатів. Цук�

ровий діабет — група ендокринних захворювань, що роз�
виваються внаслідок абсолютної чи відносної недостат�
ності гормону інсуліну, внаслідок чого виникає стійке
підвищення рівня глюкози в крові — гіперглікемія. Захво�
рювання характеризується хронічним перебігом і пору�
шенням усіх видів обміну речовин: вуглеводного, жирово�
го, білкового, мінерального і водно�сольового.

Населення світу у 2003 році складало 6,3 млрд, у 2013
році — 7,2 млрд осіб, з них дорослого населення віком
20—79 років у 2003 році було 3,8 млрд, у 2013 — 4,6 млрд
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я
(ВООЗ) та Міжнародної Діабетичної Федерації (IDF),
чисельність хворих на ЦД в світі у 1985 році складала 30
млн осіб серед дорослого населення віком 20—79 років;
у 1995 році — сягнула 135 млн населення, у 2000 році ця
цифра підвищилася до 150,9 млн (4,6%), в 2003 році —
склала 194 млн (5,1%), у 2010 році — 285 млн (6,4%), у
2011 році — 366 млн населення (8,3%), 2012 році — 371
млн (8,3%), а у 2013 році — 382 млн населення (8,3%)
хворих на цукровий діабет [1].

Причини, що спричиняють зростання захворюва�
ності на діабет, такі: збільшення в структурі населення
осіб зі спадковою схильністю до ЦД; зростання серед�
ньої тривалості життя людей з підвищенням відсотка
осіб похилого віку, які частіше хворіють на діабет; інтен�
сифікація життя; погіршення екологічної та соціальної
ситуації, особливо в країнах, які розвиваються; харак�
тер харчування населення, що у поєднанні з гіподина�
мією призводить до зростання кількості осіб із ожирін�
ням; підвищення частоти хронічних серцево�судинних
захворювань (гіпертонічна хвороба, атеросклероз), що
також є чинниками ризику; спадковість; вірусні інфекції;
стресові ситуації [2].

Для дослідження були обрані наступні показники:
1) ожиріння;
2) спадковість;
3) вірусні інфекції;
4) стрес;
5) люди віком від 50 років.
Для дослідження тісноти зв'язку між результатив�

ною та факторними ознаками було проведено кореля�
ційний аналіз.

Після аналізу кореляційних полів було висунене припу�
щення про тісноту зв'язку між такими ознаками: У (кількість
хворих на цукровий діабет) та Х

1
 (ожиріння), У (кількість хво�

рих на цукровий діабет) та Х
2
 (спадковість), У (кількість хво�

рих на цукровий діабет) та Х
5
 (люди віком від 50 років), Х

1
(ожиріння) та Х

2
 (спадковість), Х

1
 (ожиріння) та Х

5
 (люди

віком від 50 років)  (рис. 1—2).
Слабкий зв'язок присутній між такими ознаками: У

(кількість хворих на цукровий діабет) та Х
3
 (вірусні

інфекції), У (кількість хворих на цукровий діабет) та Х
4

(стрес), Х
1
 (ожиріння) та Х

3
 (вірусні інфекції), Х

1
 (ожи�

ріння) та Х
4
 (стрес), Х

2
 (спадковість) та Х

3
 (вірусні

інфекції), Х
2
 (спадковість) та Х

4
 (стрес), Х

2
 (спадковість)

та Х
5
 (люди віком від 50 років), Х

3
 (вірусні інфекції) та

Х
4
 (стрес), Х

3
 (вірусні інфекції) та Х

5
 (люди віком від 50

років), Х
4
 (стрес) та Х

5
 (люди віком від 50 років).

Для визначення зв'язку між змінними була розра�
хована матриця парних коефіцієнтів кореляції (табл. 1).
З отриманих результатів був зроблений висновок, що
сильний зв'язок спостерігається між усіма змінними. Це
свідчить про наявність мультиколінеарності.

Були розраховані матриці часткових коефіцієнтів
кореляції та детермінації.

Оскільки значення часткових коефіцієнтів коре�
ляції менші від значень парних коефіцієнтів кореляції,
то можна зробити висновок про те, що при виключенні
одного з параметрів зв'язок між іншими параметра�
ми слабшає. Це говорить про те, що той параметр, що
виключається, посилює кореляцію між іншими змін�
ними.

Оскільки часткові коефіцієнти детермінації менші за
парні, то це свідчить проте, що тісна залежність, яку пока�
зали обчислення парних коефіцієнтів обумовлено частко�
во або повністю дією на цю пару інших фіксованих випад�
кових величин.

Були розраховані точкові оцінки множинних ко�
ефіцієнтів кореляції та детермінації (табл. 2).

З даної таблиці видно, що всі коефіцієнти кореляції
сильно залежать від інших факторів. Це свідчить про на�
явність мультиколінеарності між змінними.

Після проведення аналізу на наявність мультиколі�
неарності було виявлено, що вона існує між усіма
змінними. Це свідчить про неможливість виключення
жодного з факторів.

Для аналізу впливу окремих чинників на результа�
тивну ознаку було застосовано факторний аналіз, а
саме: метод головних компонент.

Оскільки знаходження факторних навантажень голов�
них компонент і значень їх самих пов'язано з обчисленням
власних векторів та власних значень кореляційної матриці,
їх знаходження було здійснено за методом обертань.

Рис. 2. Кореляційне поле (У, Х2)

Рис. 3. Кореляційне поле (У, Х5)

Рис. 4. Кореляційне поле (Х1, Х2)
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Обчислено матрицю факторних навантажень (табл.
3) та визначено, яку сумарну частку дисперсії вихідних
ознак пояснюють головні компоненти (табл. 4).

Оскільки головні компоненти пояснюють більше
80% дисперсії вихідних ознак, що для нас не є прийнят�
ним, ми не можемо використовувати цей метод для дос�
лідження.

ВИСНОВКИ

Цукровий діабет — одне з найбільш поширених
нині захворювань, яке унаслідок розвитку важких ус�
кладнень приводить до ранньої втрати працездат�
ності.

Причини зростання захворюваності на цукровий
діабет є такими: збільшення в структурі населення осіб
зі спадковою схильністю до ЦД; зростання середньої
тривалості життя людей з підвищенням відсотка осіб по�
хилого віку, які частіше хворіють на діабет; інтенсифі�
кація життя; погіршення екологічної та соціальної си�
туації, особливо в країнах, які розвиваються; характер
харчування населення, що у поєднанні з гіподинамією
призводить до зростання кількості осіб із ожирінням;
підвищення частоти хронічних серцево�судинних зах�
ворювань (гіпертонічна хвороба, атеросклероз), що та�
кож є чинниками ризику; спадковість; вірусні інфекції;
стресові ситуації.

Після проведення кореляційного аналізу було вста�
новлено, що мультиколінеарність присутня між усіма
ознаками і тому неможливе виключення жодної з оз�
нак.

Для аналізу впливу окремих чинників на результа�
тивну ознаку був застосований факторний аналіз, а саме
метод головних компонент. Після проведених розра�
хунків стало очевидним, що ми не можемо використо�
вувати цей метод для прогнозування, оскільки головні
компоненти пояснюють більше 80% дисперсії вихідних
ознак. А це не є прийнятним для нас.

Тому для прогнозування рівня захворюваності на
цукровий діабет у наступні роки потрібно використо�
вувати інші методи, оскільки ми не можемо провести
регресійний аналіз через неможливість усунення муль�
тиколінеарності та факторний аналіз через високий
відсоток дисперсії вихідних ознак.

Подальше дослідження буде спрямоване на знаход�
ження методу, який дасть можливість зробити прогноз
рівня захворюваності на цукровий діабет на наступні
роки.
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  Y X1 X2 X3 X4 X5 

Y 1,000 0,991 0,996 0,997 0,989 1,000 

X1 0,991 1,000 0,993 0,992 0,989 0,991 

X2 0,996 0,993 1,000 0,996 0,991 0,996 

X3 0,997 0,992 0,996 1,000 0,990 0,997 

X4 0,989 0,989 0,991 0,990 1,000 0,989 

X5 1,000 0,991 0,996 0,997 0,989 1,000 

Таблиця 1. Матриця парних коефіцієнтів кореляції

Рис. 5. Кореляційне поле (Х1, Х5)

Таблиця 2. Точкові оцінки множинних коефіцієнтів
кореляції та детермінації

Таблиця 3. Матриця факторних навантажень

Таблиця 4. Сумарна частка дисперсії вихідних ознак
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Сучасний стан розвитку економіки України та її

інтеграція у світовий економічний простір зумовлює не�
обхідність пошуку для вітчизняних підприємств нових
способів функціонування. Ефективність діяльності
будь�якого суб'єкта господарювання залежить від пра�
вильно вибраної стратегії управління капіталом
підприємства. У зв'язку з цим зростає роль механізму
управління капіталом підприємства в сучасних умовах
господарювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Вагомий науковий внесок у дослідження питань,
пов'язаних з управлінням капіталом підприємств,
здійснили класики та неокласики світової економічної
думки: А. Сміт, Д. Рікардо, Т. Мальтус, Дж. Міль,
К. Маркс, Е. Бем�Баверк, А. Маршалл, Дж. Кларк, І. Фішер,
Дж. Хікс, а також провідні вітчизняні та зарубіжні вчені
сучасності: І. Балабанов, Ю. Воробйов, Д. Ван Хорн і
Д. Ваховач, Н. Дучинська, М. Кизим, В. Ковальов, О. Лю�
бунь, Ф. Модільяні та М. Міллер, І. Яремко, Е. Брукінг,
О. Гапоненко, О. Грішнова, Л. Едвінсон і М. Мелоун,
О. Кендюхов, І. Бланк, А. Грязнова, М. Дороніна, С. Козь�
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CURRENT PROBLEMS OF ENTERPRISE'S FINANCE MANAGEMENT AND WAYS
OF THEIR SOLUTION

У статті розглянуто сутність капіталу підприємства, визначено, що управління капіталом підприєм\

ства, як і весь процес управління, являє систему принципів і методів розробки і реалізації ефективних

управлінських рішень. Запропоновано шляхи вирішення щодо ефективного управління капіталом

підприємства в сучасних умовах господарювання.

The article considers the essence of enterprise's finance. It is defined that the financial management of an

enterprise like the whole management process comprises a system of principles and methods of developing and

realization of effective managerial solutions. The ways of enterprise's effective financial management in current

economic conditions are proposed.

Ключові слова: капітал підприємства, функціонування капіталу підприємства, методи управління капі�
талом, фінансові ресурси, ефективність діяльності.
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менко. Проте і досі в науковій літературі не вирішени�
ми залишаються як певні теоретичні так і методологічні
проблеми пов'язанні з існуванням "капітал" та "управ�
лінням капіталом" в сучасних умовах господарювання.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Однак аналіз зазначених робіт показав, що питання
управління капіталом підприємства як відкритою склад�
ною системою в його цілісності з урахуванням взаємоз�
в'язку, взаємозалежності й узгодженості функціонуван�
ня фізичної, фінансової та інтелектуальної складових
недостатньо розроблені.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Термін "капітал" походить від латинського слова

"сарitalis", що у буквальному перекладі означає "основ�
ний, головний". Капітал є однією з фундаментальних
економічних категорій, сутність якого розглядали
А. Сміт, Д. Рікардо та К. Маркс та інші видатні економ�
істи.

Капітал — одна з фундаментальних економічних ка�
тегорій, сутність якої з'ясовується протягом багатьох
століть. У найперших роботах економістів капітал розг�
лядався як основне багатство, основне майно. За мірою
розвитку економічної думки це первісне абстрактне та
узагальнене поняття капіталу наповнювалось конкретним
змістом, що відповідав економічного розвитку суспільства.
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Проте досі не існує чіткого визначення капіталу.
Виходячи з характеристик капіталу, що складають його
сутність в економічній літературі, капітал розглядають
як: об'єкт економічного управління; накопичену
цінність; виробничий ресурс (фактор виробництва); інве�
стиційний ресурс; джерело доходів; об'єкт тимчасово�
го надання переваги; об'єкт купівлі�продажу; об'єкт
власності та розпорядження; носій фактора ризику; як
носій фактора ліквідності.

Для того, щоб ефективно управляти капіталом
підприємства в сучасних умовах господарювання, необ�
хідно узагальнити основні його характеристики:

— Капітал підприємства є основним фактором ви�
робництва. В економічній теорії виділяють три основні
фактори виробництва, які забезпечують господарську
діяльність виробничих підприємств: капітал; землю та
інші природні ресурси; трудові ресурси. У системі цих
факторів виробництва капіталу належить пріоритетна
роль, оскільки він об'єднує всі фактори в єдиний вироб�
ничий комплекс.

— Капітал характеризує фінансові ресурси підприє�
мства, які приносять дохід. У цій своїй якості капітал
може виступати від виробничого фактора — у формі
позикового капіталу, що забезпечує формування до�
ходів підприємства не у виробничій (операційній), а в
фінансовій (інвестиційній) сфері його діяльності. Капі�
тал є головним джерелом формування добробуту його
власників. Він забезпечує необхідний рівень цього доб�
робуту як у поточному, так і в перспективному періо�
дах. Споживаюча в поточному періоді частина капіталу
виходить із його складу, будучи направленою на задо�
волення поточних потреб його власників (тобто пере�
стаючи виконувати функції капіталу). Накопичена час�
тина покликана забезпечити задоволення потреб його
власників у перспективному періоді, тобто формує
рівень їх майбутнього добробуту.

— Капітал підприємства є головним вимірювачем
його ринкової вартості. У цій якості виступає перш за
все власний капітал підприємства, що визначає обсяг
його чистих активів. Разом із тим, обсяг використаного
підприємством капіталу характеризує і потенціал залу�
чення ним позичених фінансових засобів, що забезпе�
чують отримання додаткового прибутку. У сукупності
з іншими, менш значними факторами, це формує базу
оцінки ринкової вартості підприємства.

— Динаміка капіталу підприємства є найважливішим
барометром ефективності його господарської діяль�
ності. Можливість власного капіталу самозростати ви�
сокими темпами характеризує високий рівень форму�
вання та ефективності розподілу прибутку підприєм�
ства, його здатність підтримувати фінансову рівновагу
за рахунок внутрішніх джерел. У цей же час зниження
обсягу власного капіталу є, як правило, наслідком не�
ефективної, збиткової діяльності підприємства.

Проведений огляд найбільш суттєвих характеристик
капіталу підприємства показує наскільки багатоаспек�
тною з теоретичних і прикладних позицій є ця економі�
чна категорія.

Капітал підприємства характеризується не тільки
своєю багатоаспектною сутністю, але й багатоманітні�
стю видів, в яких він виступає. Усе це потребує необхід�
ної систематизації видів капіталу, що використовують�
ся за основними класифікаційними ознаками, які розг�
лянемо більш детально (табл. 1).

За такої систематизації видів капіталу процес управ�
ління капіталом підприємства насамперед повинен грун�
туватися на знанні об'єктивних законів і закономірнос�
тей еволюційного розвитку складних соціально�еконо�
мічних систем, їхніх підсистем і складових елементів, які
можна розглядати в структурному, технологічному,
соціально�економічному та інших аспектах.

У загальному випадку, система управління капіта�
лом підприємства складається із двох функціональних
підсистем: управління формуванням капіталу та управ�

ління використанням капіталу. Ці підсистеми можна
віднести й до формування системи управління власним
капіталом як однієї з організаційних форм, проте в умо�
вах динамічності ринку до проблем раціонального фор�
мування та використання власних коштів підприємства
додалися інші, не менш значимі, а саме: оцінка реальної
ринкової вартості підприємства та дієвості його фінан�
сово�господарської діяльності; визначення оптимальної
частки власного капіталу у структурі капіталу підприє�
мства; створення ефективної концепції збереження
власного капіталу.

На методику аналізу власного капіталу підприємств
та оцінювання одержаних результатів впливають такі
фактори, як його організаційно�правова форма та вид
економічної діяльності. Перший з них суттєво впливає
на структуру власного капіталу і законодавче регулю�
вання особливостей його формування та використан�
ня. Показники, одержані в результаті аналізу, порівню�
ють із середньогалузевими.

Особливу роль в управлінні власним капіталом
відіграє факторний аналіз. Забезпечуючи кількісну оці�
нку впливу чинників на результативний показник, фак�
торний аналіз надає змогу змінювати та формувати па�
раметри управління капіталом відповідним підбиранням
та коригуванням чинників, які їх зумовлюють. Вплив
окремих складових на результативний показник мож�
на визначити за допомогою факторного аналізу.

Удосконалення сучасного механізму управління ка�
піталом підприємства досягається в результаті здійснен�
ня відповідної фінансової політики, яка характеризуєть�
ся кількома етапами.

На першому етапі аналізується загальний обсяг фор�
мування капіталу підприємства, темпи його зміни по�
рівняно з базисним і попереднім періодами, відповідність
обсягу власного фінансового капіталу розміру необорот�
них і оборотних активів, питома вага власних засобів у
сукупному капіталі підприємства. Після цього розгляда�
ються джерела формування власного капіталу,
здійснюється їхня вартісна оцінка, вивчається питання
про достатність власних засобів і визначається рівень
самофінансування підприємства в динаміці.

На другому етапі здійснюється оцінка вартості ок�
ремих елементів капіталу за джерелами залучення
(внутрішніх і зовнішніх) робиться висновок про
доцільність їхнього залучення у плановому періоді.

Таблиця 1. Систематизація видів капіталу підприємства

Джерело: складено автором за матеріалами [4; 10].

Класифікаційна ознака Види капіталу
За належністю підприємству 
(за джерелами фінансування) 

Власний капітал;  
Позичений (позиковий) капітал 

За цілями використання Продуктивний капітал;
Позичковий капітал;  
Спекулятивний капітал 

За формами інвестування Капітал у грошовій формі;
Капітал у матеріальній формі;  
Капітал у нематеріальній формі 

За об'єктом інвестування (за 
напрямком авансування) 

Основний капітал;  
Оборотний капітал 

За формою знаходження в 
процесі кругообороту 

Капітал у грошовій формі;
Капітал у виробничій формі;  
Капіталу товарній формі 

За формою власності Приватний капітал;  
Державний капітал 

За організаційно-правовими 
діяльності 

Акціонерний капітал; 
Пайовий капітал; 
Індивідуальний капітал 

За характером використання в 
господарському процесі 

Робочий капітал;  
Неробочий (мертвий) капітал 

За характером використання 
власником 

Споживчий капітал;  
Накопичуваний 
(реінвестований) капітал 

За джерелами залучення Національний (вітчизняний) 
капітал;  
Іноземний капітал 
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На третьому етапі визначається планова потреба у
капіталі підприємства для фінансування необоротних і
оборотних активів. Установлюються розміри приросту
власного та позикового капіталу порівняно зі звітним
періодом.

На четвертому етапі здійснюється оптимізація
співвідношення окремих частин капіталу за джерелами
фінансування, які залучаються для формуванню капі�
талу підприємства. Основним критерієм такої оптимі�
зації може бути коефіцієнт рівня фінансування підприє�
мства за рахунок зовнішніх і внутрішніх власних коштів.

На п'ятому етапі здійснюється розробка і прийнят�
тя рішень щодо залу�чення відповідних обсягів фінан�
сових ресурсів із внутрішніх і зовнішніх джерел для
формування капіталу підприємства.

Реалізація розробленої політики може бути досяг�
нута у результаті застосування фінансового механізму
управління капіталом підприємства, який включає ряд
підсистем: підсистему управління формуванням прибут�
ку; підсистему управління максимізацією прибутку;
підсистему розподілу чистого прибутку; підсистему
управління амортизаційними відрахуваннями; підсисте�
му управління залученням зовнішніх джерел власних
фінансових ресурсів.

Одним з найважливіших напрямів управлінської
діяльності на підприємстві є організація системи управ�
ління, що забезпечувала б систематичне зниження со�
бівартості й одержання прибутку при використанні ка�
піталу підприємства. Уся діяльність керівників, менед�
жерів і фахівців підприємства в процесі підвищення
ефективності та прибутковості його діяльності має бути
спрямованою на забезпечення зростання продуктив�
ності капіталу, зниження собівартості і підвищення при�
бутку. Лише за таких умов підприємство може функ�
ціонувати й розвиватись в сучасних умовах ринкової
економіки. Здійснюючи функції управління, необхідно
систематично виявляти внутрішньовиробничі резерви і
використовувати їх для вдосконалення всієї діяльності
підприємства.

Резерви збільшення суми прибутку і рентабельності
капіталу пов'язані з напрямами господарювання під�
приємства. Для керівників і відповідних спеціалістів (ме�
неджерів), важливим є детальне значення масштабів дії,
форм контролю та використання найбільш істотних
внутрішніх і зовнішніх чинників ефективності на різних
рівнях управління капіталом підприємства.

Основні внутрішні і зовнішні чинники підвищення
ефективності діяльності підприємства:

— технологія, оскільки технологічні нововведення,
особливо сучасні форми автоматизації та інформацій�
них технологій, справляють вплив на рівень і динаміку
ефективності виробництва продукції;

— устаткування, оскільки йому належить провідне
місце в програмі підвищення ефективності, передусім
виробничої діяльності. Продуктивність діючого Устат�
кування залежить не тільки від його технологічного
рівня, а й від належної організації ремонтно�технічно�
го обслуговування оптимальних строків експлуатації,
змінності роботи, завантаженні в часі;

— матеріали та енергія, які позитивно впливають,
на рівень ефективності, якщо розв'язуються проблеми
ресурсозбереження, зниження матеріалоємності та
енергоємності продукції, раціоналізується управління
запасами матеріальних ресурсів і джерелами постачан�
ня;

— послуги та вироби, їхня якість і зовнішній виг�
ляд (дизайн) також є важливими чинниками. Рівень ди�
зайну має корелювати з корисною вартістю, тобто
ціною, яку покупець готовий заплатити за послуги і
вироби відповідної якості. Проте для досягнення ви�
сокої ефективності господарювання самої тільки ко�
ристі товару недостатньо. Пропоновані підприємством
для реалізації продукти праці мають з'явитися на рин�
ку в потрібному місці, у потрібний час і за добре об�

міркованою ціною. У зв'язку з цим суб'єкт діяльності
має стежити за тим, щоб не виникало будь�яких орган�
ізаційних та економічних перешкод між наданням по�
слуг, виробництвом продукції та окремими стадіями
маркетингових досліджень;

— працівники, оскільки основним джерелом і ви�
значальним чинником зростання ефективності діяль�
ності є працівники керівники, менеджери, спеціалісти,
робітники. Ділові якості працівників, підвищення про�
дуктивності їхньої праці багато в чому зумовлюється
діловим мотиваційним механізмом на підприємстві,
підтриманням сприятливого соціального мікроклімату
в трудовому колективі;

— організація і системність, оскільки єдність тру�
дового колективу, раціональне делегування відповідаль�
ності, належні норми керування характеризують добру
організацію діяльності підприємства, що забезпечує не�
обхідну специфікацію та координацію управлінських
процесів, а отже, вищий рівень ефективності будь�якої
складної виробничо�господарської системи. При цьо�
му остання для підтримання високої ефективності гос�
подарювання має бути динамічною та гнучкою, періо�
дично реформуватися відповідно до нових завдань, що
постають за зміни ситуації на ринку; методи роботи,
оскільки за переважання трудомістких процесів доско�
наліші — методи роботи стають достатньо перспектив�
ним для забезпечення зростання ефективності діяль�
ності підприємства. Постійне вдосконалення методів
праці передбачає систематичний аналіз стану робочих
місць та їхню атестацію, підвищення кваліфікації кадрів,
узагальнення та використання нагромадженого на
інших підприємствах позитивного досвіду.

— стиль управління, що поєднує професійну ком�
петентність, діловитість і високу етику взаємовідносин
між людьми, практично впливає на всі напрямки діяль�
ності підприємства. Від цього залежить, у якій мірі вра�
ховуватимуться зовнішні чинники зростання ефектив�
ності діяльності на підприємстві. Відтак, належний стиль
управління як складовий елемент сучасного менеджмен�
ту є дійовим чинником підвищення ефективності діяль�
ності підприємства;

— державна економічна і соціальна політика істот�
но впливає на ефективність суспільного виробництва.
Основними її елементами є:

а) практична діяльність владних структур;
б) різноманітні види законодавства;
в) фінансові інструменти (заходи, стимули);
г) економічні правила та нормативи (регулювання

доходів і оплати;
— праці, контроль за рівнем цін, ліцензування ок�

ремих видів діяльності);
д) ринкова, виробнича і соціальна інфраструктури;
е) макроекономічні структурні зміни;
ж) програми приватизації державних підприємств;
з) комерціалізація організаційних структур вироб�

ничої сфери;
— інституціональні механізми. Для безперервного

підвищення ефективності діяльності всіх суб'єктів гос�
подарювання держава має створити відповідні органі�
заційні передумови, що забезпечуватимуть постійне
функціонування на національному, регіональному чи
галузевому рівнях спеціальних — інституціональних ме�
ханізмів — організацій, їхню діяльність треба зосере�
дити на: розв'язанні ключових проблем підвищення
ефективності різних виробничо�господарських систем;
практичні реалізації стратегії і тактики розвитку націо�
нальної економіки на всіх рівнях управління;

— інфраструктура, оскільки важливою передумо�
вою зростання ефективності діяльності підприємств є
достатній рівень розвитку мережі різноманітних інсти�
туцій ринкової та виробничо�господарської інфра�
структури. Інші всі підприємницькі структури користу�
ються послугами інноваційних фондів і комерційних
банків, бірж та інших інститутів ринкової інфраструк�
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тури. Безпосередній вплив на результативність діяль�
ності підприємства справляє належний розвиток вироб�
ничої інфраструктури;

— структурні зміни в суспільстві, які також вплива�
ють на показники ефективності на різних рінях госпо�
дарювання. Найважливішими є структурні зміни еконо�
мічного та соціального характеру. Головні з них відбу�
ваються в таких сферах:

а) склад та технічний рівень основних фондів;
б) масштабів виробництва та діяльності;
в) склад персоналу за ознаками статі, освіченості,

кваліфікації.
 Лише вміле використання всієї системи перелічених

чинників може забезпечити достатні темпи зростання
ефективності формування і використання капіталу та
забезпечення прибутковості підприємства.

Таким чином, управління капіталом підприємства —
це система принципів і методів розробки і реалізації
управлінських рішень на певному етапі, пов'язаних з
оптимальним його формуванням з різноманітних дже�
рел, а також забезпеченням ефективного його викори�
стання у різних видах господарської діяльності підприє�
мства.

Вдосконалення системи управління капіталом під�
приємства, зокрема його формування та використання,
набувають особливого значення, оскільки створення та
розвиток необхідної фінансової ресурсної бази є важ�
ливою умовою сталого економічного зростання.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Формування концептуальних засад управління капі�

талом підприємства повинно грунтуватись насамперед на
закономірностях його обігу, типології стратегій управ�
ління та системі тактичного управління. Сучасна систе�
ма управління капіталом підприємства повинна обумов�
лювати поточну фінансову ефективність його викорис�
тання, поточну фінансову стійкість підприємства, мож�
ливості мінімізації ризиків діяльності та специфіку руху
грошових потоків підприємства. Для того, щоб управля�
ти капіталом підприємства у ринкових умовах на висо�
кому рівні та отримувати з процесу виробництва найб�
ільшу користь необхідно використовувати різні еко�
номічні оптимізаційні моделі. Тому, якщо керівництво
сучасних підприємств бажає вивести їх господарську
діяльність на конкурентоспроможний рівень, адже тільки
так можна залишитися на ринку та отримувати винаго�
роду за свою працю у вигляді прибутку, йому потрібно
шукати шляхи, щоб більш ретельно слідкувати за капіта�
лом підприємства та його формуванням та використан�
ням і способами покращення управління ним.

Питання спроможності виживання підприємства в
сучасному середовищі, комерційний успіх і стійкий роз�
виток — буде залежати від ефективного управління ка�
піталом, що має для підприємства важливе значення.
Правильне управління капіталом підприємства дозво�
лить максимізувати прибуток і мінімізувати комерцій�
ний ризик.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підвищення конкурентоспроможності українських

промислових підприємств є одним із найважливіших завдань
просування країни у міжнародному економічному просторі.
Питання визначення вартості товарів та послуг залишаєть�
ся однією з ключових проблем, з одного боку, для сучасно�
го маркетингу, а з іншого — для промисловості. Враховую�
чи сучасні підходи до формування ціни, зазначимо, що ціна
є діалектичною сумою собівартості, споживчої та ринкової
(мінової) вартості. Собівартість є нижньою межею ціни, а
висока споживча вартість може бути своєрідним підвищу�
вальним коефіцієнтом ціни.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА РІВНЯ

СПОЖИВЧОЇ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ТОВАРУ
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STUDY AND EVLUATION OF THE PRODUCT CONSUMER'S SATISFACTION FOR INDUSTRIAL
ENTERPRISES

У статті проаналізовано підходи до визначення споживчої задоволеності товару як уявлення про якість

продукції, витрати на експлуатацію та інші фактори, які сприяють забезпеченню конкурентоспромож\

ності продукції на ринку. Результати проведених досліджень дозволяють сформувати профіль спожив\

чої задоволеності з виокремленням найвагоміших, на нашу думку, показників, що впливають на ухва\

лення рішення про придбання товару з точки зору сервісу, відповідності витратам споживачів, пакуван\

ня та показники ділової репутації.

Розроблено методику розрахунку рівня споживочої задоволеності досліджуваної продукції на основі

застосування інтегральних показників з порівнянням фактично досягнутих показників з показниками

необхідними (запланованими). Для визначення рівня споживчої задоволеності та конкурентоспомож\

ності продукції товаровиробника використовуємо зважену евклідову модель індивідуальних відміннос\

тей, яка дозволяє отримати однозначну оцінку.

The article analyzes approaches to determine product consumer's satisfaction as imagination about product

quality, costs for exploitation and other factors, which provide the production competitiveness at the market.

The results after conducted researches allow to form consumer's satisfaction section, distinguishing the most

significant, in our opinion, factors, which influence the decision making to purchase good considering service,

consumers' costs accordance, packing and business reputation factors.

Author investigates methodic to calculate level of the studied production consumer's satisfaction based on

integral factors use in comparison with really achieved factors with necessary (planned) factors. To determine

level of the consumer's satisfaction and commodity producer's goods competitiveness we use weighted Euclidean

model of individual differences, allowing to get simple estimation.

Ключові слова: споживча задоволеність товару, показники, методика, оцінка, профіль, промислові підприє�
мства.
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На наш погляд, таке тлумачення ціни може вплинути на
подальші розробки практичного апарату ціноутворення в
реальному секторі виробництва, в тому числі промислових
підприємств, що і обумовило актуальність даного дослід�
ження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням сутності поняття цінності, споживчої задо�

воленості та методичним підходам до її вимірювання
присвячено чимало робіт відомих вітчизняних та зарубіжних
науковців таких, як Г.Г. Азгальдов, Ю.П. Адлер [1], О.Д. Дин�
ник і В.А. Залога [4], Ю.А. Погоржельська, Н.В. Сущенко,
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Ю.А. Захарова, І.І. Мироненко [3], Л.М. Шульгіна, О.М. Яс�
тремська, Ф. Котлер, Н. Хилл [2] та багатьох інших.

У цілому аналіз літературних джерел показав, що
більшість науковців розглядають сутність споживчої
цінності товару сукупністю показників для споживача, що
включають його уявлення про якість продукції, витрати на
експлуатацію та інші фактори, які сприятимуть забезпечен�
ню конкурентоспроможності продукції на ринку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Важливість оцінки рівня споживчої задоволеності про�

дукції товаровиробника, а також суперечливість існуючої
методичної бази обумовлюють об'єктивну необхідність її
вдосконалення, формування методичного підходу до ком�
плексної оцінки її рівня, яка враховує особливості вітчиз�
няних промислових підприємств. Завдання полягає у фор�
муванні такої системи показників та методики їх розрахун�
ку, які дозволять не тільки констатувати поточний стан
підприємства з цієї позиції, а й забезпечити перспективну
її оцінку.

Метою статті є розробка методики розрахунку рівня
споживочої задоволеності досліджуваної продукції, що
відповідала б сучасним умовам господарювання та забез�
печувала б коректну комплексну оцінку її поточного стану,
а в результаті — своєчасне виявлення проблем чи можли�
вості їх виникнення, а також прогнозування перспективно�
го рівня споживчої задоволеності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Більшість методичних підходів щодо дослідження спо�
живчої задоволеності передбачає опитування респондентів
з оцінкою продукції чи послуги за певним набором кри�
теріїв.

У 1989 р. Швеція першою ввела узгоджений міжгалузе�
вий національний інструмент оцінки задоволеності спожи�
вачів по відношенню до якості товарів та послуг. Термін "за�
доволеність споживача" використовується як результат
процесу порівняння. Споживач порівнює свій досвід спожи�
вання продукції чи послуги зі стандартом, або з ідеальним
уявленням про дану продукцію чи послугу. При оцінці за�
доволеності споживача пропонується розрізняти два аспек�
ти: технологічний та функціональний. Технологічна якість
— це те, що отримує споживач, а функціональна якість —
те, як споживач це отримує [1].

Досвід використання шведських досліджень був покла�
дений в основу створення Американського індексу задово�
леності споживачів 1996 [2; 3], який визначає задоволеність
споживачів послугами, як результат споживчого порівнян�
ня своїх очікувань та сприйняття якості послуг за 22�ма
показниками, що в свою чергу об'єднані в п'ять груп (мате�
ріальність, чуйність, переконаність, співчуття та надійність)
Вимірювання здійснюється шляхом визначення різниці між
сприйняттям та очікуванням якості послуги у вигляді кое�
фіцієнту.

Базова модель європейского індексу задоволенності
споживача представляє собою структурну модель, яка по�
єднує задовленість з її наслідками, тобто лояльністю. Якість,
що сприймається, розподіляється на якість першого роду
як характеристика продукції чи послуги та на якість друго�
го роду — елементи сервісу, поведінка персоналу при на�
данні послуг тощо [4].

Представлені національні індекси задоволеності спожи�
вача є оцінками задоволеності та успіху підприємства, що
вимагають постійного збору та аналізу даних підприємства.

Вимірювання споживчої задоволеності для промисло�
вого підприємства дозволить:

1. Встановити запити споживачів та їх відносну важ�
ливість;

2. Зрозуміти пріоритети для тих напрямів діяльності,
удосконалення яких створить максимальне задоволення
споживачів.

3. Визначити напрями вдосконалення обслуговування
й контролювати процес їх досягнення.

4. Виявити, як споживачі та замовники сприймають
підприємство і чи відповідає його діяльність запитам по�
купців.

Вибір методу оцінки рівня споживчої задоволеності,
має відповідати певному набору кваліметричних вимог до
інтегральних показників, зокрема: придатність, дос�
татність, унікальність, надійність, квантифікованість,

інтегральність, індивідуальність, гнучкість, відсутність тру�
домісткості, оперативність, покращуваність, кількістність,
однаковість і глобальність, бути оперативним і економіч�
но ефективним.

Для оцінювання рівня споживчої задоволеності про�
дукції використовуємо систему одиничних та інтегральних
показників.

Сукупність інтегральних показників споживчої задово�
леності згідно пропонованої системи матиме такий вигляд:

Пс= {Пс
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Вважаємо, що для оцінки якості послуг доцільно засто�
совувати метод експертних оцінок, адже тільки клієнти мо�
жуть об'єктивно оцінити рівень сервісу, пакування,
відповідність витрат товару у сфері експлуатації тощо. Тому
необхідно постійно підтримувати з ними контакт, викорис�
товуючи всі можливі канали зв'язку. Особливу увагу слід
приділяти потребам найбільш важливих для підприємства
груп покупців — цільових клієнтів і їх вимогам до якості
обслуговування.

Добір експертів повинен здійснюватись таким чином,
щоб фахівці, які увійшли в групу були:

— обізнані в специфіці роботи даного об'єкта;
— не були б зацікавленні у результатах оцінювання.
Компетентність експертів об'єктивно визначається сту�

пенем їх кваліфікації у певній області знань, шляхом аналі�
зу професійної, наукової та іншої діяльності.

Експертами є керівники та провідні фахівці підприєм�
ства, для якого проводиться аналіз, та залучені (за необхід�
ності) фахівці, що є експертами щодо умов діяльності на
аналізованому сегменті ринку. Також при формуванні гру�
пи експертів враховуються формальні характеристики
організації процедури експертної оцінки [5, с. 53]:

1. Велика кількість експертів викликає труднощі орга�
нізації експертизи;

2. Найбільша узгодженість між експертами досягаєть�
ся при їх чисельності від 3 до 12 осіб;

3. Експерти чутливі до зворотного зв'язку і запозичу�
ють загально групову тенденцію в оцінюванні;

4. Для того, щоб забезпечити стабільність оцінок необ�
хідно розглядати невелику кількість об'єктів (в середньо�
му, від 5 до 9);

5. Оцінкою якості експертизи є не тільки рівень узгод�
женості думок, а й стабілізація результатів від тура до туру
експертизи.

За показниками профілю споживчої задоволеності, які
запропоновані, формуємо профілі необхідного та фактич�
но досягнутого рівня споживчої задоволеності.

Фактично досягнутий профіль споживчої задоволеності
формуємо як сукупність таких показників:

={ , }= { , , } (2).
Абсолютне значення якісних одиничних показників

профілю споживчої задоволеності розраховуємо як середнє
значення за формулою:

Рдj =∑ /n (3),
де Рд

j
 — абсолютне значення одиничного показника

профілю споживчої задоволеності фактично досягнуте;
 — бальна оцінка i�го експерта ступеня відповідності

j�го показника;
n — кількість експертів.
Абсолютне значення відповідності споживчої задово�

леності вимогам визначається як різниця необхідного (зап�
ланованого) і досягнутого рівнів задоволеності.

Для приведення кількісних та якісних показників до
єдиної системи вимірювання якісні показники переводять�
ся у відносні за формулою:

 1 – (4),

де  — відносний j� й показник споживчої задоволе�
ності фактично досягнутий;

 — абсолютне значення одиничного показника
профілю споживчої задоволеності необхідного рівня;

 — вважаємо як максимально можливе значення по�
казника споживчої задоволеності.
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Визначення інтегральної оцінки показників сервісу,
пакування, відповідності витратам споживачів та задо�
воленості споживача для підприємства відбувається
шляхом сумування значень зважених відповідних показ�
ників:

=  = · (5),

де  — коефіцієнт вагомості відносного показника
споживчої задоволеності;

 — відносний j�й зважений показник споживчої за�
доволеності досягнутий;

 — відносний j�й інтегральний показник споживчої
задоволеності досягнутий.

Необхіний профіль споживчої задоволеності формує�
мо як сукупність:

(6),

 = 1,

 =  = =  · ,

де  — коефіцієнт вагомості відносного показника
споживчої задоволеності;

 — відносний j�й зважений показник споживчої
задоволеності необхідний;

 — відносний j�й інтегральний показник спожив�
чої задоволеності необхідний.

Розрахунок вагомості відносних показників пропонує�
мо здійснювати методом експертних оцінок, який враховує
судження експертів щодо рангу важливості того чи іншого
показника споживчої властивості.

Показники ранжуються експертами за таким принци�
пом: R=1, якщо показник має найнижчий ступінь важливості
та R=n, якщо показник має найвижчий ступінь важливості.

Значення вагової характеристики кожного окремого
одиничного показника розраховується за формулою:

(7),

де m — кількість експертів;
n — кількість оціночних показників, що розглядаються;
R

іj
 — виставлений і�м експертом ранг j�го оціночного

показника;

–— коефіцієнти вагомості показників
сервісу (Сі), показників відповідності витратами споживачів
(Ві), показників пакування (Пі), показників ділової репутації
(Ді).

Для визначення достовірності результатів та рівня по�
годженості думки експертів буде розрахований коефіцієнт
конкордації та критерій Пірсона [6]. Коефіцієнт конкордації
розраховується за формулами:

(8),

Т
і 
= 

де L — кількість груп зв'язаних (одна�
кових) оцінок;

t
e
 — кількість зв'язаних оцінок в кожній

групі.
Оскільки, за умовами оцінювання екс�

перт не може давати кільком факторам од�
накові оцінки, то T

i
 =0. Коефіцієнт конкор�

дації вимірюється від 0 до 1. Значення кое�
фіцієнту вважається істотним, якщо він пе�
ревищує 0,5.

Коефіцієнт конкордації перевіряється
за критерієм Пірсона:

(9).

Розраховане значення  зіставляєть�

ся з табличним значенням  для n�1 сту�
пенів свободи та довірчої ймовірності
(Р=0,95 або Р=0,99). Якщо  > , то ко�

ефіцієнт конкордації істотний, якщо  <

, то необхідно збільшити кількість екс�
пертів.

Запропонована система показників
дозволяє оцінити споживчу задоволеність
за окремими складовими:

Розглянемо детальніше показники спо�
живчої задоволеності.

1. Показники сервісу:
— Отримання від виробника консуль�

тації:
— можливість отримання від виробни�

ка консультації відсутня (0 балів);
— отримання від виробника часткової

консультації (5 балів);
— отримання від виробника повної

консультації (10 балів).
— Надання необхідної технічної доку�

ментації:

Група 
показ-
ників 

Назва показників 

Позна-
чення 
показ-
ника 

Абсо-
лютні 

значення 
показник
а ) 

Відносні 
значення 
показ-
ника 
( ) 

К-т 
ваго-
мості 

 

Зважені 
показники 
фактично 
досягнуті

) 

Зважені 
показ-
ники 

необхідні 
) 

С
ер
ві
су

 т
ов
ар
у,

 
(

), 

Отримання від 
виробника 
консультації 

С1      

Надання технічної 
документації 

С2      

Передпродажна 
перевірка 

С3      

∑  1 ІКд.С ІКн.С 

В
ід
по
ві
дн
ос
ті

  в
ит
ра
та
м 

сп
ож

ив
ач
ів

, 
(

) 

Задоволеність 
споживача рівнем 
цін 

В1      

Задоволеність 
споживача витрами 
у сфері експлуатації 

В2      

Задоволеність 
споживача 
надійністю поставок 

В3      

∑  1 ІКд.В ІКн.В 

П
ак
ув
ан
ня

,  
(

)  
   

Зовнішня 
привабливість для 
споживачів 

П1      

Функцональна 
відповідність 

П2      

Додаткові переваги 
упаковки 

П3      

Стиль П4  
Дизайн П5      

∑  1 ІКд.П ІКн.П 

Д
іл
ов
а 
ре
пу
та
ці
я 

(
) 

Якість товарів Д1      
Рівень унікальності 
продукції 

Д2      

Якість  інформації  
про продукцію 

Д3      

Загальна довіра до 
підприємства 

Д4      

Надійність 
розрахунків 

Д5      

∑  1 ІКд.Д ІКн.Д 

Таблиця 1. Зведена таблиця групи критеріїв якісних показників сервісу
(С1), відповідності витратам споживачів (В1), пакування (П1) та ділової

репутації (Д1) для оцінки профілю споживчої задоволеності (Пс)
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— не надання технічної докумен�
тації (0 балів);

— часткове надання технічної до�
кументації (5 балів)

— повне надання технічної доку�
ментації (10 балів).

— Передпродажна перевірка:
— передпродажня перевірка не

передбачена (0 балів);
— передбачена часткова передп�

родажна перевірка (5 балів)
— передпродажна перевірка пе�

редбачена (10 балів).
2. Показники відповідності вит�

ратам споживачів:
— Задоволеність споживача рів�

нем цін;
— Задоволеність споживача вит�

ратами у сфері експлуатації;
— Задоволеність споживача над�

ійністю поставок.
Оцінка показників відповідності

витратам споживачів може здійснюва�
тись за допомогою опитування (за 10�
бальною шкалою).

3. Показники пакування:
— Зовнішня привабливість для споживачів;
— Функціональна відповідність;
— Додаткові переваги упаковки;
— Стиль;
— Дизайн.
Оцінка показників пакування серед споживачів та еко�

номічних контрагентів здійснюється шляхом опитування (за
10�бальною шкалою).

4. Показники ділової репутації:
— Якість товарів;
— Рівень унікальності продукції;
— Якість інформації про продукцію;
— Загальна довіра до підприємства;
— Надійність розрахунків.
Оцінка показників ділової репутації здійснюється шля�

хом опитування (за 10�бальною шкалою).
Сформовану критеріальну базу для оцінки профілю спо�

живчої задоволеності можна представити в таблиці 1.
Для визначення рівня споживочої задоволеності дослі�

джуваної продукції використаємо зважену евклідову мо�
дель індивідуальних відмінностей, яка дозволяє отримати
однозначну оцінку. Порівняння профілів необхідного 
та фактично досягнутого , сформованих за описаною
вище методикою, здійнюємо шляхом визначення різниць
між відповідними відносними інтегральними показниками
споживчої задоволеності необхідними  та фактично
досягнутими , а абсолютну відмінність ∆Пс  між ними
визначаємо як середнє квадратичне значення із суми квад�
ратів отриманих різниць за формулою [7, с. 52]:

 ∆Пс =  (10),

∆Пс є (0;1)
Запропонований підхід до розрахунку показників про�

філю складається з декількох послідовних етапів (рис. 1).
Кожний з перерахованих вище етапів припускає свою

технологію виконання робіт.
Запропонована модель комплексного оцінювання спо�

живчої задоволеності продукцією підприємства спрямова�
на на досягнення ефективного вдоволення вимог існуючих і
потенційних споживачів.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Одержані результати розрахованих показників спожив�

чої задоволеності можуть бути покладені в основу обгрун�
тування цінової стратегії суб'єкта ринку, використані при
визначенні сегмента ринку для позиціонування продукції,
а також для розробки організаційно�економічних заходів
щодо удосконалення маркетингового ціноутворення на
підприємстві. При цьому, результати дадуть можливість
споживачу оцінити кількісні та якісні показники надійності

й експлуатації продукції, втілені в її ціні, і таким чином об�
грунтувати ціну споживання.
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Рис. 1. Послідовність визначення профілю споживчої задоволеності
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підприємство створюється для розвитку, якого, однак,

не завжди легко досягти в сучасних умовах: сучасний світ
ставить багато викликів перед підприємством. Глобалізація,
політична, економічна, соціальна нестабільність і, як резуль�
тат, — мінливе середовище існування — все це призводить
до необхідності перебудови підприємства таким чином, щоб
мінімізувати негативні наслідки впливу оточення. До того
ж, кожен із названих чинників може по�різному впливати
на роботу суб'єкта господарювання, надаючи йому можли�
вості для розвитку або створюючи перешкоди.

Підприємство — система, що складається із взаємопо�
в'язаних елементів, котрі об'єднані для досягненням єдиної,
спільної мети. Кожен з них може працювати як на користь
всієї системи, так і, нехтуючи її життєдіяльністю, намага�
тися задовольнити власні, суб'єктивні інтереси. Іншими сло�
вами, можна говорити не тільки про зовнішній негативний
вплив, але й про внутрішні дестабілізуючі фактори. Так,
підприємство може зіткнутися з проблемами в наявності або
в постачанні сировини, в підборі кадрового складу або
врешті�решт із законодавчими перепонами для діяльності.
В іншій ситуації, наприклад, працівники підприємства про�
тягом свого робочого часу, використовуючи ввірене їм об�
ладнання, створюють якийсь власний продукт або взагалі
відсутні на робочому місці; за цих умов, очевидно, не мож�
на говорити, що такі працівники приносять підприємству ту
користь, яка була обумовлена їх трудовими обов'язками.
Тому при розробці стратегії підприємства, направленої на
подальший розвиток, необхідно враховувати вплив обох
середовищ.

УДК 330.1

Ю. В. Ободовський,
здобувач кафедри економіки підприємства та корпоративного управління,
Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова, м. Одеса

ДЕЯКІ ПІДХОДИ ЩОДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОНЯТЬ

ВИЗНАЧАЮЧИХ КРИЗОВІ ЯВИЩА НА ПІДПРИЄМСТВІ

Y. Obodovsky,

researcher of Economics of Enterprises and Corporate Management Department

Odessa National Academy of Telecommunications named after O. S. Popov, c. Odesa
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У статті досліджено думки вчених стосовно питання співвідношення понять, що характеризують роз\

виток кризи на підприємстві. Визначено, що криза розвивається на підприємстві за наступним ланцюж\

ком: кризове явище (кризова ситуація) — кризовий стан — криза. Найбільш прості проблеми, з якими

стикається підприємство у своїй діяльності, позначаються терміном "кризове явище" ("кризова ситуа\

ція"). Кризове явище може мати як позитивні, так і негативні наслідки для підприємства. Ігнорування

протиріч, які виникли на попередньому етапі, призводять до виникнення кризового стану. Неправильне

або несвоєчасне реагування на виклики кризового стану спричиняє ще більші деструктивні зміни в сис\

темі, що описуються поняттям кризи. Зазначено, що будь\які рішення повинні мати системний характер

та основна увага керівництва підприємства має приділятися недопущенню кризи.

This article explores the views of scientists regarding the relationship between the concepts that characterize

the development of the crisis in the company. Determined that the developing crisis at the company passes by

following chain: the "crisis phenomena" ("crisis situation") — the state of crisis — the crisis. The most simple

problems faced by the company in its activity, designated by the term "crisis phenomena" ("crisis situation").

Crisis phenomena can have both positive and negative consequences for the company. Ignoring the controversy

that arose in the previous step, rise to the crisis. Incorrect or delayed response to the challenges of the crisis state

causing even more destructive changes in the system described by the notion of crisis. It is noted that any solution

must have system character and the focus should be paid to the crisis prevention.

Ключові слова: кризове явище, кризова ситуація, кризовий стан, криза, антикризове управління, підприє�
мство (система).
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Теория, мой друг, суха,
Но зеленеет жизни древо.

Фауст, И. В. Гёте

Звичайно, що кожне підприємство є певною мірою уні�
кальним, неповторним. Ця індивідуальність проявляється в
різних аспектах: в кількості складових (елементів), в умо�
вах, в яких доводиться діяти, в зв'язках, що склалися як все�
редині самого підприємства, так і між підприємством й інши�
ми суб'єктами. Все це призводить до того, що в своїй діяль�
ності підприємство не може бездумно копіювати поведінку
інших підприємств, навіть, якщо на перший погляд здаєть�
ся, що вони перебувають у подібних умовах: рішення успі�
шних підприємств зовсім не обов'язково допоможуть досяг�
ти бажаного результату під час застосування цих рішень
іншими суб'єктами.

Час від часу підприємствам доводиться діяти в умовах
кризи. Цей стан може виникнути як через зовнішні, так і
через внутрішні фактори. І хоча шляхи подолання кризи для
різних підприємств можуть різнитися, як можуть різнити�
ся і причини, через які підприємство опинилося у такому
стані, але ознаки стану кризи мають багато спільного.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ
Криза не виникає на підприємстві з нічого. Її розвиток

відбувається поступово, шляхом накопичення негативних
явищ, ігнорування певних фактів та прийняття неправиль�
них рішень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання розвитку кризи порушувались у роботах С.А.

Бурого й Д.С. Мацехи [1], А.Д. Чернявського [3], Л.О. Ліго�
ненко [4], О.М. Мітіна, О.Е. Федорової, Ю.О. Токаревої
та О.В. Овчиннікова [5], Г.В. Тельнової [8] та інших.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для характеристики нетипових (відмінних від ста�

більних) умов діяльності підприємства використовують�
ся різні терміни: "кризова ситуація" ("кризове явище"),
"кризовий стан" і власне "криза". Так, С.А. Бурий,
Д.С. Мацеха, узагальнивши думки вчених щодо сутності
зазначених понять, дійшли висновку про те, що криза —
це момент вирішення протиріч, які неминуче і раптово
проявляються в процесі діяльності організацій, загрожу�
ють їх існуванню і вимагають швидкого прийняття рішень
при дефіциті ресурсів [1, с. 10]. Власне визначення кри�
зової ситуації та кризового стану автори не надають.
Однак, говорячи про загальні характеристики кризи
підприємства, дослідники називають серед них раптовість
кризових явищ. Отже, на їх думку, криза й кризове яви�
ще — синоніми.

Серед загальних характеристик кризи підприємства
С.А. Бурий та Д.С. Мацеха виділяють, зокрема, неминучість
і раптовість її настання і, крім того, пишуть про те, що кри�
за загрожує існуванню організації. Це означає, що криза
виникає в діяльності будь�якого підприємства, виникає тоді,
коли на неї не очікують і призводить до суттєвих усклад�
нень (збоїв) в діяльності підприємства.

У "Глосарії з курсу "Антикризове управління"
М.П. Мартіянова наводить лише визначення кризової си�
туації і не згадує про кризовий стан і кризу: кризова ситуа�
ція — переломний момент у функціонуванні будь�якої сис�
теми, у процесі якого вона піддається впливу ззовні чи зсе�
редини, що вимагає якісно нового реагування з боку цієї
системи [2, с. 10]. Ще раніше таке розуміння сутності кризи
було підтримане А.Д. Чернявським [3, с. 6]. Прикметно, що
поняття кризи автор розглядає в рамках підрозділу "Кри�
зові явища і ситуації", фактично стверджуючи цим, що кри�
за, кризові явища та кризові ситуації — синоніми.

У наведеному вище визначенні наголошується на при�
чинах виникнення кризової ситуації (кризи), які можуть
бути як зовнішніми, так і внутрішніми. Окремо вказано на
те, що кризова ситуація (криза) вимагає якісно нового реа�
гування від підприємства. Це означає, що для повернення
підприємства до стабільного стану розвитку не достатньо
буде обмежитися лише удаваними змінами (перейменуван�
ням посад зі збереженням попередніх функцій за тими ж
особами, прийняттям управлінських рішень за відсутності
контролю за їх виконанням і т. д.). Якісно нове реагування
— це структурні зміни і одночасний посилений контроль за
їх реалізацією, це усунення або мінімізація впливу тих фак�
торів, які призвели до кризового стану.

Л.О. Лігоненко зазначає, що кризові явища в діяльності
підприємства є моментом різкого загострення суперечностей,
які виникають у процесі взаємодії окремих елементів мікрое�
кономічної системи між собою та їх зовнішнім оточенням [4,
с. 12]. І далі: "Накопичення суперечностей призводить до по�
рушення рівноваги економічної системи та погіршення її за�
гального стану, тобто виникає ситуація, за якої зміна діючих
на систему зовнішніх, внутрішніх та вихідних параметрів взає�
мно не компенсується, а їхня сума не дорівнює нулю. Як на�
слідок, спочатку погіршується, а потім поступово втрачається
життєздатність підприємства, можливість повернення до
рівноважного стану, виникає дефіцит ресурсів або можливо�
стей підприємства для подальшого розвитку"  [4, с. 12].

Таким чином, кризове явище — це своєрідна межа між
стабільними умовами діяльності підприємства та умовами,
в яких його існування може ставитися під загрозу. Подо�
лання кризового явища означатиме повернення до ситуації,
коли вплив факторів взаємокомпенсується. Однак пробле�
ма — кризове явище — з різних причин (непрофесіоналізм
працівників, недбале ставлення до своїх обов'язків, шкідниц�
тво) може залишитися непоміченою. Відповідно, заходи
щодо вирішення цієї проблеми своєчасно не вживаються.
Проблема ж сама по собі нікуди не зникає. І через деякий
час перед підприємством стоїть вже не один виклик, а кілька,
що можна порівняти з лавиною. Ці кілька викликів (кризо�
вих явищ) призводять до більш серйозних загроз для діяль�
ності підприємства, що характеризує вже кризовий стан.

Таке бачення взаємозв'язку кризової ситуації (кризо�
вих ситуацій) і кризового стану підтримується також О.М.
Мітіним, О.Е. Федоровою, Ю.О. Токаревою і О.В. Овчинні�
ковим, на думку яких, кризовою ситуацією в організації є
будь�яке відхилення від звичного режиму функціонування
системи або окремого її елементу, що викликає стресові
реакції персоналу і характеризується необхідністю прий�
няття нестандартних рішень, мобілізації професійно�осо�

бистісного потенціалу та наявністю як негативних, так і по�
зитивних наслідків [5, с. 10]. А кризовий стан автори розг�
лядають, як явище, що характеризується ознаками необо�
ротності окремих процесів, викликаних кризовою ситуацією
і які потребують більш масштабного втручання з метою за�
побігання їх переродження в кризу [5, с. 10].

Отже, якщо кризова ситуація — це найбільш проста
проблема, з якою доводиться стикатися підприємству, і її
можна вирішити доволі легко, без особливих зусиль, то кри�
зовий стан — це не просто сума кількох кризових ситуацій,
а якісно нова загроза. Таку загрозу, на відміну від кризової
ситуації, вже не можна ігнорувати, так як вона порушує не
якийсь один елемент системи, а має "комплексний" негатив�
ний ефект і її негативний вплив є більш значним.

Кризові явища, з однієї сторони, порушують нормаль�
ну роботу підприємства, але, з іншого боку, є своєрідними
стрес�тестами: вони дозволяють своєчасно виявити й
ліквідувати вразливі місця системи. Відсутність реакції на
кризове явище або реакція запізніла чи нефахова призво�
дять до поглиблення проблеми, з якою зіткнулося підприє�
мство (система), в той час як правильне реагування на кри�
зове явище не просто дає можливість повернути систему в
попередній стабільний стан, а й "загартовує" її, фактично
унеможливлюючи (або знижуючи ймовірність) виникнення
такої ж загрози в майбутньому.

Наприклад, на меблевій фабриці кризове явище прояви�
лося у тому, що своєчасно не була поставлена сировина. Ви�
робництво меблів на деякий час зупинилося, а це в свою чер�
гу призвело до зриву виконання договорів з магазинами, що
здійснюють торгівлю меблями. Керівництво фабрики не дуже
серйозно поставилося до ситуації, що склалася: отримавши
від постачальника сировини інформацію про дату поновлен�
ня поставок, запевнило власників магазинів у тому, що найб�
лижчим часом договори будуть виконані. Договори дійсно
були виконані, хоча й із запізненням; керівництво меблевої
фабрики вважало інцидент вичерпаним (а кризове явище
ліквідованим). Насправді ж незабаром подібна ситуація по�
вторилася, але на меблевій фабриці зреагували на неї так, як
і попереднього разу. Через деякий час — знову повторення
такої ж ситуації, і знову "по�старому" реагує на неї керів�
ництво фабрики. В результаті таких недбалих дій керівницт�
ва фабрики договори з деякими магазинами були розірвані,
підприємство увійшло в доволі скрутне становище: репута�
цію було зіпсовано, нових контрагентів знайти не вдалося,
погіршилися показники діяльності, працівники почали
звільнятися. Перед нами — приклад переростання кризової
ситуації (явища) в кризовий стан. Але кризовий стан вини�
кає з "мовчазної згоди" керівництва: і не так кризове явище
завдає помітної шкоди системі, як вжиті у відповідь на нього
невмілі або не зовсім своєчасні кроки керівництва.

У ситуації, коли меблева фабрика вперше зіткнулася з
проблемами в постачанні сировини, керівництво мало обрати
інший шлях. Так, слід було розглянути можливість закупівлі
сировини в альтернативних постачальників. Звичайно, не по�
трібно відразу ж розривати договір з постачальником, який
"провинився", і укладати договір з іншим, оскільки в цьому
випадку меблева фабрика вчинить як ненадійний партнер.
Однак з метою убезпечити себе від такої ж ситуації у майбут�
ньому меблевій фабриці доцільно було б розробити "резерв�
ний" варіант постачання сировини. Наявність такого варіанту
служила б запорукою належного виконання договорів між
фабрикою і меблевими магазинами. За таких умов описана
вище кризова ситуація не переросла б у кризовий стан.

Умови кризового стану не є нормальними для діяльності
підприємства, водночас, як уже зазначалося, їх не можна
ігнорувати. Тому керівництво намагатиметься різними шля�
хами знайти вихід із цього стану. Так, виявлення причин,
через які підприємство опинилося в кризовому стані, і фак�
торів, розгортання яких призведе до подальшого погіршен�
ня становища системи, та вжиття своєчасних і ефективних
заходів дозволить подолати негативний етап у розвитку та
перейти до стабільного стану.

На меблевій фабриці, яка опинилася в кризовому стані,
заходи щодо повернення до стабільного стану можуть бути
такими. По�перше, слід усунути причину, що призвела до
"розгорання" кризового явища: перейти до нового постачаль�
ника сировини з бездоганною репутацією або ж диверсифі�
кувати поставки. По�друге, інша кадрова політика (зміна осіб,
через яких на підприємстві виник кризовий стан, і призна�
чення на їх місце фахівців з необхідним рівнем підготовки;
оцінка відповідності інших працівників займаним посадам і
т. д.). По�третє, необхідно вирішити проблему зі збутом про�
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дукції (активна маркетингова політика, формування власної
мережі збуту і т. д.). По�четверте, зміна організаційної струк�
тури, зокрема, створення консультативного органу при кер�
івництві підприємства, який би займався формуванням ан�
тикризової стратегії (виявленням слабких місць у системі,
розробкою "шаблонних" варіантів реагування на можливі
кризові явища, аналіз рішень керівництва (особливо, важли�
вих) на предмет їх негативного впливу на діяльність підприє�
мства). Реалізація зазначених заходів дозволить меблевій
фабриці вийти з кризового стану. Разом з тим неналежна ре�
акція на виклики, які ставить перед підприємством кризовий
стан (укладання договору про постачання сировини із поста�
чальником з сумнівною репутацією, зміна особи, винної в
допущенні кризового стану, з одночасним збереженням
інших працівників з низьким рівнем підготовки, пасивна мар�
кетингова політика, відсутність превентивної політики, спря�
мованої на запобігання кризовим явищам), призводить до
його переростання в кризу.

Криза, за визначенням О.М. Мітіна, О.Е. Федорової,
Ю.О. Токаревої та О.В. Овчиннікова, — це стан системи,
при якому вона стає нежиттєздатною [5, с. 11]. Як зазначає
Ю.О. Борох, сучасне значення слова "криза" найбільш час�
те застосування знаходить у Гіппократа й лікарів: і криза
означає вирішальну фазу розвитку хвороби; тобто про кризу
йдеться тоді, коли хвороба підсилює інтенсивність або пе�
реходить в іншу хворобу, або взагалі закінчується смертю
[6, с. 30]. На тому, що криза несе в собі загрозу для існуван�
ня підприємства, наголошує й А.Д. Чернявський: "Основна
особливість кризи полягає в загрозі руйнування системи"
[3, с. 6]. Отже, криза, як кінцевий етап в розгортанні кризо�
вої ситуації на підприємстві, може призвести до загибелі
системи.

Л.О. Лігоненко справедливо відзначає, що таке явище
як криза треба розглядати з позиції її "системного поход�
ження", тобто потрібно усвідомити кризу, по�перше, як яви�
ще, що породжується процесом життєдіяльності підприєм�
ства як мікроекономічної системи, по�друге, як похідного
від процесів циклічності в перебігу її (системи — Ю.О.) роз�
витку [4, с. 10]. Іншими словами, сама діяльність системи
рано чи пізно призводить до виникнення кризи. При цьому
криза є для системи небажаною (підприємство працює не
для того, щоб опинитися у такому стані).

Перебування системи у стані кризи не залишає для кері�
вництва часу на роздуми, оскільки слід боротися за вижи�
вання підприємства. Заходи щодо виходу з кризи мають бути
найбільш рішучими (недарма у словнику В.І. Даля слово "кри�
за" тлумачиться як перелом, переворот, рішуча пора пере�
хідного стану [7, с. 194]). Так, якщо подолання кризового ста�
ну можливе ще зі збереженням основних властивостей сис�
теми (загальних рис існуючої структури управління, наявних
ринків збуту, асортименту продукції та її якості і т. д.), то
подолання кризи вимагає вже якісної перебудови системи,
коли вона набуває суттєво нових характеристик, що "не впи�
суються" в її первинний стан. Зокрема, це може бути зміна
типу структури управління (перехід від лінійної до функціо�
нальної, від лінійно�функціональної до дивізіонної), переор�
ієнтація на випуск нової продукції, вихід на нові ринки збу�
ту, перехід системи на правах структурного підрозділу до
іншого підприємства і т. д. Не вживання дієвих антикризо�
вих заходів (при кризі) призводить вже до руйнації системи,
в той час, як навіть ігнорування кризового стану дозволяє
системі ще деякий час зберігати життєздатність.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, кризове явище (кризова ситуація), кри�
зовий стан та криза — різні поняття. Відмінність полягає в
глибині змін, до яких призводить їх розвиток, у тому числі
й напрямок цих змін: якщо при кризовому явищі можна оч�
ікувати на отримання не лише негативних результатів, але
й позитивних, то на наступних етапах (кризовому стані та
кризі) результати матимуть лише негативне спрямування.
Отже, розвиток кризових процесів на підприємстві відбу�
вається за наступним ланцюжком: кризове явище (кризова
ситуація) → кризовий стан → криза. Розрізнення цих етапів
дозволяє керівництву виявити нинішнє положення підприє�
мства (тобто, з'ясувати, на якому з етапів перебуває підприє�
мство) та вжити найбільш дієвих саме на ньому заходів.
Водночас ототожнення зазначених понять призводить до
розмивання меж між ними, не дає можливості повністю оц�
інити масштаби змін в системі і, відповідно, ускладнює об�
рання найбільш адекватних заходів реагування на ці зміни.

Проте не слід чекати, коли на підприємстві почне роз�
гортатися криза й ці процеси стануть необоротними. Рішен�
ня спрямовані на підтримку системи в життєздатному стані
повинні мати системний та безперервний характер. Тому
погоджуємося з Г.В. Тельновою у тому, що "…необхідно зро�
бити акцент у системі антикризового управління саме на пе�
редкризову (докризову) підготовку підприємства, профілак�
тичну роботу з недопущення кризи. Реалізація набору анти�
кризових процедур, а саме передкризова підготовка, дозво�
лить знизити ймовірність виникнення кризових ситуацій і
банкрутства, підвищити таким чином ефективність діяльності
підприємства та економіки в цілому" [8, с. 3].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На даному етапі техніко�економічного розвитку

гірничо�металургійного комплексу України (далі ГМК)
маємо повільне впровадження інноваційних технологій,
у порівнянні з провідними металургійними країнами, що
виявляється у занадто тонкому прокаті і профілі, і, в
свою чергу, позначається на рівні конкурентоспромож�
ності вітчизняної металургійної продукції. До того ж,
енерговитратність української тони сталі на 20—25% пе�
ревищує аналогічний загальносвітовий показник. Енер�
гомісткість виробництва української тони сталі досягає
840 кг умовного палива, на металургійних комбінатах
ЄС вона у 1,9 разів нижче (450 кг у.п.). В структурі со�
бівартості металургійної продукції України на витрати
паливно�енергетичних ресурсів припадає 50%, тоді як у
промислово розвинутих країнах даний показник дорів�
няє 20% [5, с. 13—24].

Слід також зазначити, що у світі розвиток металургії
рухається у напрямі розвитку електрометалургії, яка
замінює матеріально і морально застарілі мартенівські
печі, а також будівництва електрометалургійних мініза�
водів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням розвитку підприємств ГМК України і ви�

борі найкращого методу покращення їх техніко�еконо�
мічного стану присвячено не так багато наукових і при�

УДК 338.246.88

Н. В. Смирнова,
викладач Криворізького коледжу національного авіаційного університету, аспірант ДВНЗ
"Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Кривий Ріг

ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГІРНИЧО\МЕТАЛУРГІЙНОГО

КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

N. Smirnova,

teacher at Krivoy Rog College of National Aviation University,

post\graduate student of SHEE "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", Krivoy Rog

THE OBJECTIVE NECESSITY OF TECHNOLOGY TRANSFER AT THE ENTERPRISES
OF MINING\METALLURGICAL COMPLEX OF UKRAINE

У статті визначено глибинні причини кризових явищ у металургійній сфері. Проаналізовано тенденції

розвитку підприємств гірничо\металургійного комплексу України на основі аналізу динаміки викорис\

тання їх виробничих фондів і кінцевої результативності виробничо\господарської діяльності. Аналітич\

но обгрунтовано, що найкраще розвиваються ті підприємства, які систематично оновлюють матеріаль\

но\виробничу базу. Доведено, що з метою покращення фінансово\економічного стану підприємств ком\

плексу, нагальною необхідністю є здійснення трансферу металургійних технологій.

The article identifies the underlying causes of the crisis in the metallurgical field. The analysis of tendencies

of development of the enterprises of mining\metallurgical complex of Ukraine on the basis of analysis of the

dynamics of the use of their production assets and the results of production and economic activity. Analytically

proved that they better develop those businesses who regularly update the material and production base. Proven

to improve the financial and economic state of enterprises of the complex, is the need of the implementation of

transfer of technology.

Ключові слова: трансфер, технологія, трансфер технологій, гірничо�металургійний комплекс, виробничі фон�
ди, ефективність діяльності.

Key words: transfer, technology, technology transfer, metals and mining sector, productive assets, efficiency of activity.

кладних напрацювань. Існуючі на даний час підходи не
завжди є прийнятними на більшості металургійних
підприємств, оскільки стосуються проблематиці розвит�
ку конкретного промислового регіону, не приділяючи
належної уваги створенню єдиної системи стратегічно�
го розвитку технологічного переоснащення промисло�
вих об'єктів комплексу на основі трансферу металург�
ійних технологій. Зокрема, В. Мазур і М. Тимошенко
проводять аналіз причин техніко�економічного відста�
вання металургійних підприємств України від загально�
світових тенденцій розвитку металургії [5, с. 13—24].
В.Н. Майорченко, А.А. Романенко, В.А, Сиротенко кон�
статують наявність поодиноких фактів переоснащення
енергомістких підприємств ГМК Донбасу [6, с. 131—
134]. Натомість, Д.В. Сталінський, А.А. Павленко ви�
світлюють інноваційні рішення щодо технологічного пе�
реоснащення і модернізації металургійних виробництв,
здійснювані за рахунок купівлі нових або ремонту існу�
ючих потужностей але без використання трансферу тех�
нологій [7, с. 10—17].

З аналізу вищезазначених джерел, можна зробити
висновок, що фактично кожне підприємство комплек�
су з метою подолання кризи і забезпечення прибутко�
вості самостійно і на власний розсуд обирає техноло�
гію виробництва і об'єкти, що в першу чергу підлягають
модернізації, що є свідченням відсутності єдиної націо�
нальної системи трансферу технологій. До того ж, поки
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ще залишається не обгрунтованою доцільність його
практичного здійснення на підприємствах гірничо�ме�
талургійного комплексу України.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Зважаючи не те, що головною проблемою розвитку

ГМК є технологічне відставання його об'єктів від пріо�
ритетів світової металургії, актуальним і першочерго�
вим є пошук альтернативних варіантів поліпшення та�
кого стану речей. У відповідності до цього метою даної
статті є викладення результатів теоретико�аналітично�
го дослідження щодо визначення тенденцій розвитку
підприємств ГМК України з обгрунтуванням доцільності
трансферу технологій як єдино можливого методу по�
кращення їх поточного техніко�економічного розвит�
ку.

ВИКЛАД РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
ГМК України є провідним сектором національної

економіки, забезпечуючи 40% бюджетних надходжень,
але в той самий час його промислові потужності значно
відстають від тенденцій розвитку світового науково�тех�
нічного прогресу. Це проявляється в тому, що майже
половина металургійних виробництв в Україні на сьо�
годні використовують енерговитратну мартенівську піч
[3, с. 84—87]. Виробництво якісної сталі в електропечах
складає всього 3,65%, в той час як у світі майже третина
сталі виплавляється таким способом. Сумарне вироб�
ництво електросталі в країнах з розвинутою металур�
гією таких, як США, КНР, Японія, Південна Корея, Іта�
лія, Туреччина, Індія, Німеччина перевищує 224 млн т,
що складає понад 60% світового виробництва електро�
сталі. Всю іншу сталь виготовляють в конвекторах і роз�
ливають непереривним способом [8, с. 1—5].

Для більш детального з'ясування фінансово�еконо�
мічного стану підприємств ГМК виберемо з їх загаль�
ної кількості 15 виробничих об'єктів [10].

Це, зокрема, такі підприємства:
1 — ПАТ "Запорізький МК "Запоріжсталь";
2 — ПАТ "МК "Азовсталь";
3 — ПАТ "ЄВРАЗ — Дніпропетровський МЗ ім. Пет�

ровського";
4 — ПАТ "Дніпропетровський МЗ ім. Комінтерна";
5 — ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг";
6 — ПАТ "Алчевський МК";
7 — ПАТ "ММК ім. Ілліча";
8 — ПАТ "Єнакіївський МЗ";
9 — ПАТ "Макіївський МК";
10 — ПАТ "Донецький МЗ";
11 — ЕСПК "Інтертайп сталь";
12 — ПАТ "УКРЦИНК";
13 — ПАТ "ЕЗ "Дніпроспецсталь ім. А.С. Кузьми�

на";
14 — ПАТ "Кременецький завод порошкової мета�

лургії";

15 — ПАТ "Полтавський завод порошкової мета�
лургії".

Надамо характеристику фінансово�госпо�
дарській діяльності обраних підприємств на основі
аналізу динаміки: зношеності і рентабельності ос�
новних фондів; вартості і рентабельності оборотних
фондів і оборотних активів; чистого прибутку і
фінансової стійкості.

За розрахунковий період обрано 2006—2013 рр.
Для зручності заповнення табличних форм надамо

кожному з виробничих об'єктів ГМК порядковий номер
у відповідності з їх вище зазначеним переліком.

Проаналізуємо стан основних фондів підприємств
ГМК України на основі динаміки їх зношення і рента�
бельності (табл. 1—2).

Як видно з таблиці 1 найбільше зношення основних
фондів, порівняно з іншими об'єктами ГМК, мають такі
підприємства, як ПАТ "Макіївський МЗ" (0,9846 у 2006,
0,8728 — 2009, 0,9064 — 2011, 0,8989 — 2012, 0,9278 —
2013 р.), ПАТ "ЄВРАЗ — Дніпропетровський МЗ ім.
Петровського" (0,9067 — 2007, 0,8644 — 2008 р.), ПАТ
"ЕЗ "Дніпроспецсталь ім. А.М. Кузьмина" (0,8443 у 2010
р.), на яких протягом аналізованого періоду не прово�
дилося оновлення основних виробничих фондів. Най�
більше значення зношеності спостерігаємо на ПАТ "Ма�
кіївський МЗ" у 2006 р. на рівні 0,9846.

Натомість, підприємства, що систематично оновлю�
вали виробничу базу мають найменші значення даного
показника. Це такі, як ПАТ "Запорізький МК "Запорі�
жсталь", ПАТ "МК "Азовсталь", ПАТ "АрселорМіттал
Кривий Ріг", ПАТ "Єнакіївський МЗ". ЕСПК "Інтертайп
сталь", що, в свою чергу, пояснюється оновленням да�
ними підприємствами виробничих потужностей [7, с.
10—17].

З таблиці 2 видно, що найбільший рівень рентабель�
ності, порівняно з іншими промисловими об'єктами ком�
плексу, мають такі підприємства, як ПАТ "Запорізький
МК "Запоріжсталь" (0,1607 у 2006 р.), ПАТ "МК "Азов�
сталь" (0,3279 у 2007, 0,2357 — 2008), ПАТ "Донецький
МЗ" (0,0016 у 2009 р.), ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"
(0,0499 у 2010 р., 0,0851 — 2011), ЕСПК "Інтертайп сталь"
(0,4981 у 2012 р., 2,9186 — 2013), що пояснюється онов�
леннями даними підприємствами виробничих потужно�
стей [6, с. 131—134].

До того ж, у кризовому 2009 році найнижчий рівень
рентабельності основних фондів спостерігається май�
же на всіх підприємствах.

Отже, як видно з результатів аналізу даних таблиць
1—2, протягом 2006—2013 рр. найкраще, порівняно з
іншими, розвиваються ті підприємства ГМУ України, які
проводять модернізацію виробничих потужностей. А
саме такі з них, як ПАТ "Запорізький МК "Запоріж�
сталь", ПАТ "МК "Азовсталь", ПАТ "АрселорМіттал
Кривий Ріг", ПАТ "Алчевський МК", ПАТ "Єнакіївський
МЗ", ЕСПК "Інтертайп сталь".

№ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1 0,3411 0,4882 0,5369 0,5640 0,6025 0,5893 0,0000 0,1069 
2 0,9595 0,5982 0,5073 0,0015 0,0796 0,1605 0,0016 0,0960 
3 0,7353 0,9067 0,8644 0,7945 0,8183 0,8385 0,5693 0,5422 
4 0,5611 0,6305 0,6634 0,6717 0,6993 0,6368 0,6418 0,6557 
5 0,8541 0,8426 0,8148 0,7963 0,7755 0,7675 0,3018 0,3504 
6 0,4938 0,4155 0,4777 0,3891 0,4738 0,5129 0,5173 0,4925 
7 0,4640 0,5181 0,5350 0,5766 0,6240 0,1335 0,2466 0,0296 
8 0,8220 0,8351 0,0868 0,1339 0,0206 0,0577 0,1300 0,0106 
9 0,9846 0,8372 0,8504 0,8728 0,0908 0,9064 0,8989 0,9278 
10 0,6575 0,6383 0,6145 0,5808 0,5611 0,6977 0,8115 0,7962 
11 - - - - - - 0,0000 0,0001 
12 0,5782 0,6021 0,6348 0,6624 0,6741 0,6806 0,6837 0,6861 
13 0,8323 0,8269 0,8304 0,8323 0,8443 0,8493 0,8493 0,1906 
14 0,4456 0,4620 0,5166 0,5376 0,5545 0,5725 0,5725 0,6022 
15 0,3321 0,3415 0,3526 0,3758 0,3975 0,4123 0,4551 0,4735 

Таблиця 1. Динаміка зношеності основних фондів підприємств ГМК України

Джерело: складено за даними [10].
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Проведемо аналіз оборотних виробничих фондів
обраних підприємств ГМК України на основі динаміки
їх вартості і рентабельності (табл. 3 — 4).

Найбільшу вартість оборотних активів, у порівнянні
з іншими (табл. 3), мають такі підприємства ГМК, як ПАТ
"Запорізький МК "Запоріжсталь" (4807252 тис. грн. у 2006
р.) з динамікою спаду (2830348 тис. грн. у 2013 р.), ПАТ
"МК "Азовсталь" (2084614 тис. грн. у 2007 р., 1898016 тис.
грн. — 2008, 2058252 тис. грн. — 2009, 2712130 тис. грн. —
2010, 3684651 тис. грн. — 2011) зі спадаючою тенденцією,
ЕСПК "Інтертайп сталь" (357882 тис. грн. у 2012 р., 381161
тис. грн. — 2013). Такий стан справ пояснюється тим, що
дані підприємства є найбільшими виробниками гірничо�
металургійної продукції в Україні.

Найменше значення досліджуваного показника має
такий об'єкт малої металургії, як ПАТ "Кременецький
завод порошкової металургії", мала вартість оборотних
активів якого пояснюється його малими розмірами і
незначними обсягами виробництва, порівняно з іншими
підприємствами гірничо�металургійного комплексу.

Протягом аналізованого періоду найвищий рівень
рентабельності оборотних фондів, порівняно з іншими,
мають такі підприємства комплексу, як ПАТ "Арселор�
Міттал Кривий Ріг" (3,53 у 2006 р., 3,29 — 2007, 2,53 —
2008, 0,53 — 2010, 0,70 — 2011), ПАТ "Донецький МЗ"
(0,01 у 2009 р.), ЕСПК "Інтертайп сталь" (0,11 у 2012 р.,
0,27 — 2013), що пояснюється позитивно динамікою
оновлення даними підприємствами матеріально�сиро�
винної бази [7, с. 10—17].

Найнижчий рівень рентабельності оборотних
фондів мають майже всі аналізовані об'єкти ГМК 2009
році, що є наслідком кризи у галузі.

Отже, на основі проведення аналізу даних таблиць
3—4, можна зробити загальний висновок щодо динамі�
ки стану і показників використання оборотних вироб�
ничих фондів підприємств гірничо�металургійного ком�

плексу України протягом 2006—2013 рр. Найкращі зна�
чення досліджуваних показників, порівняно з іншими,
мають такі підприємства, як ПАТ "ММК ім. Ілліча", ПАТ
"Єнакіївський МЗ", ПАТ "ЄВРАЗ — Дніпропетровський
МЗ ім. Петровського", ПАТ "Алчевський МК), ПАТ
"АрселорМіттал Кривий Ріг", ЕСПК "Інтертайп сталь"
що пояснюється оновленням даними підприємствами ви�
робничих потужностей.

На противагу цьому, найгірший стан оборотних
фондів має ПАТ "Макіївський МК" — найбільш збит�
кове і не перспективне підприємство галузі.

Проведемо аналіз динаміки чистого прибутку
підприємств ГМК України (табл. 5).

За даними таблиці 5 бачимо, що найбільший рівень
чистого прибутку, відносно інших промислових об'єктів
ГМК, мають такі підприємства, як ПАТ "АрселорМіт�
тал Кривий Ріг" (17852421 тис. грн. у 2006 р., 3798477 тис.
грн. — 2007, 4676490 тис. грн. — 2008, 1209476 тис. грн.
— 2010, 2143053 тис. грн. — 2011), ЕСПК "Інтертайп
сталь" (69431 тис. грн. у 2012 р., 103567 тис. грн. — 2013)
з тенденцією до зменшення даного показника на пер�
шому з них і тенденцією до збільшення на другому. Та�
кий стан пояснюється тим, що дані підприємства є най�
більшими і виробниками металургійної продукції. До
того ж, ЕСПК "Інтертайп сталь" і найновішим.

Такі підприємства комплексу, як ПАТ "ЄВРАЗ —
Дніпропетровський МЗ ім. Петровського", ПАТ "УКР�
ЦИНК", ПАТ "Кременецький завод порошкової мета�
лургії", ПАТ "Полтавський завод порошкової мета�
лургії" протягом аналізованого періоду прибутку не
мали. На інших промислових об'єктах комплексу тен�
денція зміни рівня чистого прибутку періодично набу�
вала спадного або зростаючого характеру, що є на�
слідком загальної і системної кризи в ГМК України.

Проведемо аналіз показників фінансової стійкості
підприємств ГМК України (табл. 6).

№ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1 0,1607 0,1138 0,0095 0,0000 0,0468 0,0000 0,0000 0,0010 
2 0,0000 0,3279 0,2357 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
4 0,0289 0,0019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
5 0,1959 0,1802 0,2116 0,0000 0,0499 0,0851 0,0000 0,0000 
6 0,1302 0,0802 0,1654 0,0000 0,0000 0,0360 0,0000 0,1856 
7 0,0105 0,1618 0,1422 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
8 0,0966 0,0903 0,0000 0,0000 0,0000 0,0930 0,0228 0,0000 
9 0,1256 0,0917 0,0732 0,0000 0,0067 0,0092 0,0000 0,0000 
10 0,1226 0,2598 0,0000 0,0016 0,0181 0,0229 0,0000 0,0000 
11 - - - - - - 0,4981 2,9186 
12 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
13 0,1235 0,1346 0,0000 0,0000 0,0218 0,0024 0,0000 0,0000 
14 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
15 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Таблиця 2. Динаміка рентабельності основних фондів підприємств ГМК України

Джерело: складено за даними [10].

№ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1 4807252 716732 746121 635296 892423 1059806 1339975 2830348 
2 2260807 2084614 1898016 2058252 2712130 3684651 2544938 3519620 
3 186991 238502 22360 220520 318369 497925 3243604 783352 
4 41919 42089 39404 304036 318865 129858 165957 447878 
5 1186489 1155640 1850673 1767678 2286763 3043278 2776222 3897302 
6 415087 536950 454729 630012 663909 997129 978 2533 
7 144847 1323200 1511099 1368787 2071520 2218914 2228115 5379458 
8 177819 241238 280797 401458 513134 1036117 917880 2113237 
9 5617 5512 5601 5613 5608 5577 13516 13154 
10 48215 472153 412651 43242 42827 54494 67489 45481 
11 - - - - - - 357882 381161 
12 315 297,6 286,2 275,9 275 274,4 274 274 
13 479797 450171 347628 365648 583638 553170 871496 941978 
14 108,4 97,7 31,4 29,9 29,9 22,4 50 74 
15 710,2 100,1 47,8 58,7 74,1 64,7 78,1 83 

Таблиця 3. Динаміка вартості оборотних фондів підприємств ГМК України

Джерело: складено за даними [10].
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Найбільший показник фінансової стійкості (>1),
порівняно з іншими промисловими об'єктами комплек�
су, має ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (1,627 у 2012
р.). На більшості підприємств ГМК, маємо тенденцію до
зростання даного показника. Це, зокрема, такі об'єкти,
як ПАТ "Запорізький МК "Запоріжсталь", ПАТ "МК
"Азовсталь", ПАТ "ЄВРАЗ — Дніпропетровський МЗ ім.
Петровського", ПАТ "Дніпропетровський МЗ ім. Комі�
нтерна", ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", ПАТ "Ал�
чевський МК", ПАТ "Донецький МЗ", ЕСПК "Інтертайп
сталь".

Найменше значення аналізованого показника з тен�
денцією до зменшення має ПАТ "Макіївський МК" (з �
4,363 у 2006 р. до �6,470 у 2013), що є наслідком збитко�
вості даного підприємства протягом 2006 — 2013 рр.
через відсутність на ньому оновлення виробничих по�
тужностей.

Отже, підводячи підсумок аналізу результативності
підприємницької діяльності промислових об'єктів гірни�
чо�металургійного комплексу України, слід зазначити,
що позитивну тенденцію розвитку мали ті з них, які
оновлювали виробничі потужності. Це, зокрема, такі
підприємства, як ПАТ "МК "Азовсталь", ПАТ "Арсе�
лорМіттал Кривий Ріг", ПАТ "Алчевський МК", ПАТ
"Єнакіївський МЗ".

Відповідно, лідер збитковості ПАТ "Макіївський
МК", об'єкти кольорової і порошкової металургії внас�
лідок відсутності оновлення технологічної бази мають
найнижчі результати підприємницької діяльності.

Окрім цього, аналізуючи динаміку зміни технологій
гірничо�металургійними підприємствами, особливу ува�
гу слід звергнути на ЕСПК "Інтертайп сталь" — новітній
металургійний об'єкт, виробничо�технологічний процес
якого побудований на основі використання електроме�
талургійного способу виплавляння сталі і наявності на
власній виробничій базі електропідстанції і установки з

виробництва пиловугільного палива, що позбавляє
підприємство необхідності імпорту енергоносіїв і зде�
шевлює собівартість кінцевої продукції.

Дане підприємство є унікальним, має позитивні тен�
денції подальшого розвитку і у майбутньому його тех�
нологічні напрацювання можуть бути взяті за основу
модернізації всього гірничо�металургійного комплексу
України.

Досягти цього можна, використовуючи передовий
світовий досвід у сфері трансферу технологій, обравши
у якості його розробника (передавача технології) ЕСПК
"Інтертайп сталь", а у якості замовників (приймачів тех�
нологій) — інші підприємств гірничо�металургійного
комплексу України [1. с. 28—37: 2, с. 31—34].

 Найбільш доцільною у даному випадку є японська
модель трансферу технологій [4, с. 14—30]. Адаптував�
ши її до вітчизняних умов і виключивши урядове фінан�
сування, отримаємо модель зображену на рис. 1.

Основна сутність даної моделі зводиться до форму�
вання на базі ЕСПК "Інтертайп сталь" науково�техноло�
гічного відділу трансферу технологій, до функцій якого
входитиме надання розробникам інноваційних продуктів
інформації щодо потреб технологічного ринку з подаль�
шою комерціоналізацією розробки на ньому.

Але, в даному випадку слід зауважити, що позитив�
ний результат такого техніко�організаційного рішення
буде досягнутий лише за умови наявності відповідного
імплеметаційного механізму забезпечення трансферу
технологій на металургійних підприємствах [9, с. 89—
102].

ВИСНОВКИ
Гірничо�металургійний комплекс України є страте�

гічним сектором економіки, але його сучасне техніко�
економічне становище є незадовільним. На міжнарод�
ному ринку металопродукції українських товаровироб�

№ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1 0,16 0,77 0,06 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 
2 0,00 1,02 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 0,21 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 3,53 3,29 2,53 0,00 0,53 0,70 0,00 0,00 
6 0,90 0,61 1,20 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 
7 3,25 1,07 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8 0,88 0,63 0,00 0,00 0,00 0,24 0,08 0,00 
9 0,46 0,87 0,39 0,00 0,08 0,16 0,00 0,00 
10 0,65 0,13 0,00 0,01 0,08 0,55 0,00 0,00 
11 - - - - - - 0,11 0,27 
12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
13 0,73 0,77 0,00 0,00 0,10 0,01 0,00 0,00 
14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Таблиця 4. Динаміка рентабельності оборотних фондів підприємств ГМК України

Джерело: складено складена за даними [10].

№ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 782920 553779 47655 0 241166 0 0 8191 
2 0 2122712 1959072 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 8765 1334 0 0 0 0 0 0 
5 17852421 3798477 4676490 0 1209476 2143053 0 0 
6 374812 324985 682517 0 0 291159 0 0 
7 4192967 1417212 1362139 0 0 0 0 0 
8 156537 150845 0 0 0 249280 36758 0 
9 47521 32358 0 0 3624 17632 0 0 
10 31217 61217 24581 0 62123 29566 0 0 
11 - - - - - - 69431 103567
12 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 352147 344683 0 0 57348 6394 0 7499 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 

Таблиця 5. Динаміка чистого прибутку підприємств ГМК України

Джерело: складено складена за даними [10].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

125www.economy.in.ua

ників вже давно не чекають. До того ж, у світі вже дав�
но перейшли на електроплавильну виплавку сталі на міні
електрометалургійних заводах, замінивши нею мартен.
В Україні даний метод поки ще не є домінантним.

Попри негативні явища у гірничо�металургійному
комплексі, позитивною тенденцією розвитку промисло�
вих об'єктів є оновлення деякими з них виробничих по�
тужностей. Це, зокрема, такі підприємства, як ПАТ "За�
порізький МК "Запоріжсталь", ПАТ "МК "Азовсталь",
ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", ПАТ "Алчевський
МК", ЕСПК "Інтертайп сталь", ПАТ "Єнакіївський МЗ".

Натомість, лідером у техніко�економічному відста�
ванні, порівняно до інших, є ПАТ "Макіївський МК", а
також частково об'єкти кольорової і порошкової мета�
лургії.

Як можливий варіант зміни ситуації на краще, до�
цільним є впровадження системи трансферу технологій
між підприємствами ГМК України, обравши у якості їх
розробника найбільш технологічно сучасне з них, а у
якості замовників — інші промислові об'єкти комплексу.
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№ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1 0,737 0,899 0,786 0,845 0,777 0,657 0,454 0,883 
2 0,712 0,892 0,727 0,604 0,480 0,707 0,646 0,996 
3 0,109 0,369 0,372 0,386 0,194 0,337 0,502 0,716 
4 0,464 0,479 0,393 0,470 0,500 0,554 0,464 0,470 
5 0,611 0,754 0,728 0,401 0,470 0,479 1,627 0,897 
6 0,684 0,701 0,695 0,369 0,337 0,400 0,375 0,832 
7 0,759 0,769 0,799 0,879 0,861 0,651 0,517 0,423 
8 0,352 0,358 0,750 0,096 0,172 0,171 0,526 0,059 
9 -4,363 -4,058 -3,152 -5,367 -6,060 -6,137 -6,344 -6,470 
10 0,312 0,442 0,105 0,860 0,780 0,720 0,755 0,657 
11 - - - - - - 0,362 0,608 
12 0,058 -0,153 -0,266 -0,320 -0,415 -0,442 -0,476 -0,511 
13 0,133 0,129 0,043 0,042 0,039 0,141 0,371 0,121 
14 0,992 0,987 0,985 0,995 0,984 0,982 0,986 0,794 
15 0,872 0,846 0,871 0,864 0,867 0,861 0,857 0,575 

Таблиця 6. Динаміка фінансової стійкості підприємств ГМК України

Джерело: складено складена за даними [10].

Рис. 1. Вітчизняна модель трансферу технологій

Авторська розробка
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні економічні системи на різних рівнях націо�

нальної економіки спрямовані на забезпечення нагаль�
них суспільних потреб населення. З матеріального боку
такі потреби забезпечують виробничі підприємства. А
оскільки у нашому суспільному житті все ширше вико�
ристовуються засоби механізації й автоматизації, тому
динаміка розвитку підприємств, які виготовляють елек�
тродвигуни, є адекватною потребам національної еко�
номіки щодо власного промислового розвитку, а також
залежною від ефективності такого промислового роз�
витку. За таких умов наявність кризових процесів у на�
ціональній економіці буде стримуючим фактором у
ефективній діяльності підприємств з виробництва елек�
тродвигунів. Поява кризових процесів на цих підприє�
мствах, у свою чергу, буде знижувати ефективний роз�
виток національного господарства, а у певних ситуаціях
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EXTENT OF RECESSIONARY PROCESSES IN PRODUCTION OF ELECTRIC MOTORS

Статтю присвячено викладенню результатів дослідження кризових явищ у діяльності українських

підприємств з виробництва електродвигунів, ключовими проблемами яких є їхня невисока виробничо\

технологічна дисципліна, відсутність повторюваності виробів, наявність застарілого парку електротех\

нічного обладнання, стан техніко\технологічної бази, зменшення зовнішнього попиту, зменшення об\

сягів виробництва, наявність значної кредиторської та дебіторської заборгованості, погіршення фінан\

сових результатів, відсутність фінансових ресурсів для покращення технічних параметрів виготовлюва\

ної продукції. Наведено результати аналізу узагальнених показників діяльності підприємств, виявлено

ознаки утворення кризових процесів на підприємствах, виявлено залежність господарювання

підприємств від динаміки функціонування національної економіки, встановлено масштаби імовірних

кризових процесів на них. Наголошено на необхідності впровадження на підприємствах енергозберіга\

ючого електротехнічного обладнання і комплексних заходів з управління їх енергоефективністю. Зроб\

лено висновок про необхідність проведення комплексів робіт з ефективної антикризової діяльності.

The article is dedicated to investigation of recessionary phenomena in the activity of Ukrainian manufacturers

of electric motors, which key problems are their low production and technological discipline, no product

repeatability, outdated stock of electrical equipment, poor conditions of the technical and technological base,

reduction in external demand, decline of overall production, significant accounts payable and accounts receivable,

deterioration of financial results, the lack of financial resources required to improve the technical specifications

of manufactured products. We have analyzed the generalized indicators of enterprises' activity, found the signs

of appearance and the dynamics of recessionary processes in enterprises, found the dependence of the enterprise

activity results from the dynamics of the national economy, and determined the likely extent of recessionary

processes in them. We have emphasized the necessity to implement the energy\saving electrical equipment and

extensive measures for management of energy efficiency in these enterprises. We draw the conclusion that

complex works on effective anti\recessionary activities are required.

Ключові слова: кризові процеси, результативність діяльності, виробництво електродвигунів.
Key words: recessionary processes, effectiveness of activity, production of electric motors.

і провокувати кризові процеси загальнонаціонального
масштабу. Саме тому необхідно досліджувати резуль�
тативність діяльності підприємств�виробників електрод�
вигунів в Україні, встановлювати наявність і масштаби
імовірних кризових процесів у даному напрямі еконо�
мічної діяльності підприємницьких структур.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематиці розробки ефективного інструмента�

рію ідентифікації, оцінювання кризи та подолання їх
негативних наслідків присвячено значну кількість за�
рубіжних і вітчизняних робіт, серед яких З. А. Айвазян,
В.В. Кириченко, З.Є. Шершньова, В.П. Кукоба, А.Г. Гряз�
нова, Л.О. Лігоненко, П. Перерва та інші науковці, які
досліджують кризові явища, кризовий стан підприєм�
ства, кризові прояви, методи визначення глибини і мас�
штабів кризових явищ тощо. Проте потребують подаль�
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шого дослідження раннє розпізнавання ознак кризових
ситуацій та шляхи подолання кризових ситуацій в су�
часних економічних умовах господарювання.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є аналіз результативності

діяльності підприємств�виробників електродвигунів в
Україні та виявлення чинників здатності підприємств
щодо протидії кризовим процесам.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сьогодні наявність кризових явищ в економіці Ук�
раїни спонукає до встановлення потенційної можли�
вості національних підприємств самотужки визначати
кризові прояви, їх локалізацію і своєчасну ліквідацію.
Особливо це стосується підприємств електротехнічної
галузі, які входять до складу машинобудівного комплек�
су України і формують базу подальшого промислового
комплексу.

Не викликає заперечень той факт, що електротех�
нічна промисловість України займає важливе місце се�
ред підгалузей національного машинобудування.
Підприємства електротехнічної промисловості Украї�
ни випускають широкий спектр продукції — понад 70
тисяч найменувань виробів різного призначення. Спо�
живачами продукції цієї промисловості є всі без виклю�
чення сфери суспільства, починаючи від електроенер�
гетики, машинобудування, транспорту, сільського гос�
подарства і закінчуючи побутом окремих громадян дер�
жави.

Значну частку електротехнічної продукції займа�
ють вироби електротехнічного машинобудування (70%
в обсязі виробництва електротехнічної продукції), а се�
ред них більшість становлять електродвигуни (70,2%).
Це відбувається тому, що дві третини електричної
енергії, використовуваної в промисловості, викорис�
товується для забезпечення роботи систем приводу з
електричними двигунами. При цьому щорічні темп зро�
стання придбання електродвигунів у світі складають
4%.

Цікавими з точки зору дослідження тенденцій зміни
у сфері виробництва електродвигунів є періоди падіння
обсягів випуску (1992—1998 рр. та 2007—2009 рр.). При�
чин падіння обсягів виробництва декілька:

1. Різке і суттєве скорочення обсягів державних за�
мовлень на електротехнічну продукцію.

2. Технічні характеристики вітчизняних електрод�
вигунів багато в чому гірші за імпортні аналоги, випра�
вити даний стан не дозволяла низька техніко�техноло�
гічна оснащеність підприємств.

3. На більшості підприємств повністю відсутні мар�
кетингові стратегії.

4. Гіперінфляція 1993—1996 рр. вимила оборотні
кошти підприємств.

5. Держава майже перестала фінансувати виробниц�
тво і науково�дослідні та дослідно�конструкторські роз�
робки, а інвестицій з боку приватного капіталу довгий
час не було.

Також значну роль в зниженні обсягів виробництва
зіграло зменшення закордонних поставок сировини, ма�
теріалів, енергоресурсів, напівфабрикатів та комплек�
туючих, входження на ринок більш дешевої та якісної
імпортної продукції, втрата платоспроможних ринків
збуту.

Ключовою проблемою українських підприємств з
виробництва електродвигунів є їхня невисока виробни�
чо�технологічна дисципліна. Дотримання цієї дисцип�
ліни на достатньому рівні вимагає залучення нових і
якісних, навіть автоматизованих, засобів виробництва,
новітніх матеріалів і коплектуюючих, але коштів на
придбання всього цього бракує. Лише інвестування у
переозброєння цих підприємств, закупівля сучасних
матеріалів і комплектуючих дозволить досягнути цілко�

витої ідентичності кожного виробу, гарантувати його
високі властивості, що записані у всіх нормативних до�
кументах.

Крім цього, в Україні досі існує конкуренція між
національними виробниками в групах однакових типо�
розмірів електричних двигунів. Це відбувається тому, що
частина клієнтів просто звикла купувати продукцію пев�
ного виробника, і цю "звичку" споживачі не хочуть
змінювати. Відсутність повторюваності виробів поки не
дозволяє споживачу об'єктивно порівнювати якість
вітчизняної продукції.

На даний час парк електротехнічного обладнання
більшості підприємств України вважається застарілим і
таким, що відпрацював свій ресурс. Тому є нагальна по�
треба замінити основне електротехнічне обладнання ба�
гатьох машинобудівних, транспортних, металургійних
підприємств, міського комунального господарства, а
також у побутовій сфері. На багатьох підприємствах
слід підвищити ступінь автоматизації виробництва і
впровадити прогресивні технології керування та конт�
ролю. Крім того, у сучасних жорстких умовах підвищен�
ня цін на енергоносії особливо важливим є впроваджен�
ня на підприємствах енергозберігаючого електротехні�
чного обладнання і комплексних заходів з управління
їх енергоефективністю.

Аналіз узагальнених показників діяльності під�
приємств з виготовлення електротехнічної продукції, у
тому числі й електродвигунів, показує що в останні роки
хоча й відбувалися позитивні зміни, але негативна спад�
на тенденція ефективності господарювання цих
підприємств залишається домінуючою. Показовими є
результати діяльності за останні 10 років, коли до 2009
року відбувалося зростання обсягів виробництва та
ефективності господарювання підприємств. Однак
світова фінансова криза 2008—2010 рр. суттєво підірвала
промисловий потенціал виробництва електродвигунів в
Україні. Найбільше серед машинобудівних підприємств
України постраждали виробники електродвигунів. Че�
рез зменшення зовнішнього попиту відбулося знижен�
ня експорту електротехнічної продукції, зменшення
обсягів виробництва та збільшення кількості готової
продукції на складах, погіршення фінансових резуль�
татів.

Показовою характеристикою потенційних вироб�
ничих можливостей підприємств з виробництва елект�
родвигунів в Україні є частка собівартості у реалізо�
ваній продукції. Рівень даного показника вказує на по�
тенційні можливості подальшого розвитку підприємств
за рахунок власного прибутку, а разом з показником
обсягів доходу він вкаже на масштаби цих потенцій�
них можливостей. Аналіз даних загального рівня час�
тки собівартості у сумі доходів від реалізації продукції
досліджуваних підприємств дозволяє констатувати той
факт, що даний показник у основному коливається у
межах 75—85%. Його підвищення ближче до рівня у
100% вказує на зменшення потенційних можливостей
власного розвитку підприємств, а зниження — відпов�
ідно підвищення таких можливостей. У цьому контексті
слід звернути увагу на те, що з усіх підприємств�ви�
робників електродвигунів лише ТДВ "Першотравневий
електромеханічний завод ім. К. Маркса" має найнижчі
поточні витрат (собівартість) у загальному обсязі до�
ходів підприємств. Інші підприємства, окрім ПАТ
"Електромашина", мають значно більшу частку со�
бівартості при тенденції до її збільшення протягом
останнього десятиліття. Лише ПАТ "Електромашина"
здійснено суттєві кроки із зниження рівня витрат у
реалізованій продукції з 81,60% (у 2007 р.) до 66,65%
(у 2012 р.).

 Важливим чинником у здатності підприємств щодо
протидії кризовим процесам у аспекті ефективного
господарювання є його техніко�технологічна база, на
основі якої здійснюються всі виробничі процеси [6, с.
117]. Базовими показниками, що характеризують
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здатність підприємств за допомогою машин і ме�
ханізмів виготовляти конкурентну продукцію, є показ�
ники придатності основних засобів, а також їхня фон�
довіддача.

У процесі взаємопов'язаного аналізу показників
придатності і фондовіддачі основних засобів вста�
новлено, що найгірший рівень стану техніко�техно�
логічної бази має місце у ВАТ "Дніпропетровський
електромеханічний завод" (рівень придатності ос�
новних засобів знижувався протягом останнього де�
сятиліття з 0,223 до 0,097). При цьому фондовіддача
зростала, що вказує на спроби випуску продукції за
рахунок виконання суто ручних операцій на застар�
ілому обладнанні. Така політика призвела до банк�
рутства і ліквідації даного суб'єкта господарюван�
ня.

Найбільш ефективну підприємницьку стратегію ви�
користання засобів виробництва обрали ПАТ "Завод
"Електродвигун" (м. Красноармійськ), ПАТ "Ужго�
родський завод "Електродвигун" і ПАТ "Харківський
електротехнічний завод "УКРЕЛЕКТРОМАШ", які хоч
і не збільшували суми основних засобів, але і не знижу�
вали їх суттєво, що дозволило їм балансувати у межах
поточної ефективності діяльності й певним чином на�
ростити рівень фондовіддачі. Лише ПАТ "Харківський
електротехнічний завод "УКРЕЛЕКТРОМАШ" трива�
лий час займався розвитком власних основних засобів,
що дозволило йому протягом лише 2012 р. суттєво
збільшити власну фондовіддачу.

Важливою ознакою утворення кризових процесів у
зовнішньому для підприємств середовищі є показник
дебіторської заборгованості. З аналітичних даних
підприємств�виробників електродвигунів можна зроби�
ти висновки про те, що перед початком процедури бан�
крутства в 2011 р. і ліквідації в 2012 р. у ВАТ "Дніпро�
петровський електромеханічний завод" в 2009 р. виник�
ла значна, що не відповідала тенденціям попередніх
років, сума дебіторської заборгованості. У поєднанні з
подальшим утворенням кредиторської заборгованості
у даного підприємства виникли суттєві фінансові про�
блеми, що призвели до визнання його банкрутом і
ліквідації.

Схожі тенденції на даний час має ПАТ "Харківсь�
кий електротехнічний завод "УКРЕЛЕКТРОМАШ", яке
з 2008 р. значно збільшило рівень дебіторської забор�
гованості. Через пасивність у роботі щодо повернення
заборгованості у цього підприємства можуть виникну�
ти проблеми аналогічні ВАТ "Дніпропетровський елек�
тромеханічний завод". Інші підприємства досліджува�
ної групи хоча і нарощують обсяги дебіторської забор�
гованості, але це зростання вкладається в середньорічні
тенденції, які враховують й інфляційні зміни цін на ре�
сурси та продукцію підприємств.

Слід зазначити, що конкуренція між вітчизняними
виробниками електродвигунів у даний час досить слаб�
ка, що обумовлено вузькою спеціалізацією українських
підприємств. Кожне підприємство орієнтоване на ви�
пуск певних видів двигунів, і, відповідно, знаходить для
них ніші збуту. Паралельне виробництво двигунів різних
типів на одному заводі вимагає значних капітальних
вкладень. Багато підприємств працюють під конкретне
замовлення, відмовившись від серійного виробництва.
Можливості експорту електродвигунів на західні рин�
ки незначні, зважаючи на існуючу жорстку конкурен�
цію.

ВИСНОВКИ
Отже, аналіз окремих показників підприємницької

діяльності підприємств, які займаються виготовленням
електродвигунів в Україні показав, що вони суттєво за�
лежать від динаміки функціонування національної
економіки. Покращення і спади у показниках діяльності
даних суб'єктів господарювання волатильні до тих про�
цесів, які відбуваються в українській промисловості.

При цьому у зв'язку із неможливістю покращувати
технічні параметри виготовлюваної продукції підприє�
мства галузі скорочують обсяги експорту, що унемож�
ливлює застосування ними новітніх світових виробни�
чих технологій та сучасних матеріалів, а це призводить
і до зниження конкурентоспроможності їхньої про�
дукції.

Слід наголосити, що основна частина підприємств
галузі знаходяться у стадії латентних кризових процесів
з наявністю виробничих, технічних та комерційних кри�
зових проявів.

Підприємницька діяльність виробників електродви�
гунів в Україні тривалий час здійснюється у край неста�
більних макроекономічних умовах. Дана нестабільність
суттєво відбивається на результатах такої діяльності,
найчастіше негативно. Тому проведення комплексів
робіт з ефективної антикризової діяльності — головна
складова будь�якого підприємства, у тому числі й серед
виробників електродвигунів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Беручи до уваги складну політичну та економічну

ситуацію в державі, сфера сільського господарства з
року в рік показує гарні результати. Саме сільське гос�
подарство — це, мабуть, єдина галузь, де можна поба�
чити позитивну динаміку, доволі стрімке зростання та
розвиток. Так, в останні роки в ній відбувається наро�
щення виробництва сільськогосподарської продукції,
оскільки завершився процес формування структури ви�
робництва в процесі аграрної реформи.

Однак такі позитивні результати виробничих та
інших процесів на вітчизняному ринку сільського гос�
подарства недостатні для ефективного його розвитку
та функціонування. Аграрна та земельна реформи в
Україні ще не завершені, тому в сфері сільського госпо�
дарства існує низка проблемних питань, які гальмують
її перспективний розвиток.

Вищезгадане обумовлює актуальність дослідження
сучасного стану вітчизняного аграрного ринку, вивчен�
ня його проблем та їх вирішення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемні питання ефективного функціонування та

розвитку вітчизняного ринку сільськогосподарської

УДК 631.115.8
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THE CURRENT STATE OF THE REGIONAL AGRICULTURAL MARKET OF UKRAINE
AT THE EXAMPLE OF LVIV REGION

У статті досліджено сучасний стан аграрного ринку України в контексті Львівської області, подано

об'єктивну оцінку його розвитку. Також розкрито сутність низки проблем, які гальмують ефективне фун\

кціонування та розвиток аграрного ринку, а отже, й економіки держави теж. У результаті представлено

авторські рекомендації щодо підвищення ефективного та стрімкого розвитку ринку сільськогосподарсь\

кої продукції, які не є вичерпними, однак вкрай важливими та необхідними для кожного такого регіо\

нального ринку та АПК в цілому.

In the article the current state of the agricultural market in the context of Ukraine, Lviv region, filed an

objective assessment of its development. Also the essence of a number of problems that hamper the effective

functioning and development of the agricultural market, and thus the state's economy too. As a result, the author

presents recommendations for improving the effective and rapid development of agricultural markets, which are

not exhaustive, but the edge of the important and necessary for each of the regional market and agriculture in

general.

Ключові слова: АПК, сільське господарство, сільськогосподарська продукція, аграрний ринок, підприєм�
ства, регіональний ринок.

Key words: Agriculture, agricultural products, agricultural market, enterprise, regional market.

продукції досліджували ряд вчених, а саме: Варчен�
ко О.М., Власенко Н.С., Зубець М.В., Саблук П.Т., Ме�
сель�Веселяка В.Я., Федорова М. М., Пасхавер Б.Й.,
Шубравська О.В., Молдован Л.В., Лупенко Ю. О., Хве�
сик А.М., Лисецький А.С. та інші.

Однак, зважаючи на достатньо велику кількість роз�
робок, все ж актуальності набуває об'єктивна оцінка су�
часного стану вітчизняного аграрного ринку на регіо�
нальному рівні, поглиблене дослідження його проблем
та розробка перспективних шляхів його розвитку.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження сучасного стану та вис�

вітлення перспектив розвитку регіонального ринку
сільськогосподарської продукції, на прикладі Львів�
ської області.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Дивлячись на сучасний стан економіки України, мо�
жемо сказати, що на сьогодні найкращі результати ро�
боти демонструє лише сільськогосподарський сектор.

Так, за підсумками 2014 року індекс сільськогоспо�
дарського виробництва показував зростання на 2,8% в
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порівнянні з 2013 роком. Хоча за підсумками 2013 року
зростання індексу сільськогосподарського виробницт�
ва було на рівні 13,6%. Але нехай буде хоч би таке зрос�
тання, чим взагалі ніякого. Це офіційні показники Дер�
жавної служби статистики, де пораховано сільськогос�
подарське виробництво без урахування Криму.

Сільське господарство значною мірою визначає со�
ціально�економічний розвиток області, рівень життя на�
селення, забезпечення його продуктами харчування, а
промисловість — сировиною. За обсягом виробництва
на Львівщині воно посідає четверте місце після промис�
ловості, транспорту і зв'язку та торгівлі. Його частка у
загальнообласній валовій доданій вартості складає
більше 10%. У сільському господарстві працює 16% зай�
нятого населення [5, c. 3].

Сільськогосподарський сектор економіки області
займає достойне місце в рейтингу областей України. В
усіх категоріях господарств області на 2,8% сільсько�
господарських угідь створюється 4,3% валової про�

дукції сільського господарства від
загального її обсягу в Україні. Гос�
подарства області формують 5,9%
виробництва молока, наявне поголі�
в'я худоби, свиней і птиці забезпечує
частку в обсягах виробництва м'яса
в Україні на рівні 5,7 відсотка. За тем�
пами виробництва валової сільсько�
господарської продукції Львівщина
посіла дев'яте місце серед регіонів
України. Від 90 до 97% молока, яєць,
картоплі, овочів, плодів і ягід вироб�
ляється господарствами населення.
Основними гравцями на ринку зер�
на, цукрових буряків, ріпаку є
сільськогосподарські підприємства
[4, c. 1].

У січні — березні 2015 р. індекс обсягу сільськогос�
подарського виробництва області порівняно з січнем —
березнем 2014 р. становив 94,9%, у тому числі у сільсько�
господарських підприємствах — 96,1%, у господарствах
населення — 94,2%. Частка сільськогосподарських
підприємств у валовій продукції сільського господар�
ства становила 36,3%, господарств населення — 63,7%
(рис. 1.) [4, c. 2].

За січень — березень 2015 року господарства усіх
категорій виробили 32,4 тис.т м'яса (реалізація худоби
та птиці на забій у живій вазі), 88,6 тис. т молока, 110,4
млн шт. яєць від птиці усіх видів. Відносно січня — бе�
резня 2014 року виробництво м'яса зменшилось на 0,3
тис. т (на 0,9%), молока — на 5,2 тис. т (на 5,5%), яєць —
на 3,4 млн шт. (на 3,0%) (рис. 2.) [4, c. 3].

Наведені дані в таблиці свідчать про те, що серед
продукції тваринництва вагоме місце займають яйця.
Тобто їх виробництво у 2015 році зросло в порівнянні із
2014 роком на 97,0% і становило110,4 млн штук. Най�
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Рис. 1. Динаміка обсягу сільськогосподарського виробництва Львівської області, %

Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Львівській області.

40,7 39,2

93,7

68,7

86,3

32,2

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

М'ясо Молоко Яйця

Львівська область

Україна

Рис. 2. Частка господарств населення у загальному обсязі виробництва
основних продуктів тваринництва за січень — березень 2015 року, у %

Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Львівській області.

Таблиця 1. Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції на одну особу у Львівській області

Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Львівській області.

Види продукції 

Період

2013 р. 

У % до 
відповідного 
періоду  

2012 року 

2014  р. 

У % до 
відповідного 
періоду  

2013 року 

Січень –
березень 
2015 р. 

У % до 
відповідного 
періоду  

2014 року 
М’ясо, тис. т 188,3 108,2 176,3 93,6 32,4 99,1 
Молоко, тис. т 619,4 99,8 601,0 97,0 88,6 94,5 
Яйця, млншт 530,8 102,1 619,3 97,8 110,4 97,0 
Зернові та зернобобові 
культури (у вазі після 
доробки), тис. т 

1186,1 111,3 1421,9 119,9 - - 

Цукрові буряки 
(фабричні), тис. т 

653,7 78,3 780,8 119,4 - - 

Насіння соняшнику (у 
вазі після доробки), 
тис. т 

18,5 382,3 28,9 156,2 - - 

Картопля, тис. т 1573,4 85,9 1798,9 108,6 - - 
Овочі, тис. т 456,7 96,9 480,0 105,1 - - 
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меншу частку займає м'ясо, оскільки в продовж січня
— березня 2015 року, виробництво цього продукту ста�
новило 32,4 тис. т, тобто зменшилось в порівнянні із
попереднім періодом на 99,1%.

Що стосується виробництва продукції рослинниц�
тва, зауважимо, що у зв'язку із відсутністю даних по
2015 році, в 2014 році найбільшу частку серед всієї про�
дукції рослинництва займала картопля. Так, її вироб�
ництво сягало 1798,9 тис. т, що на 108,6% більше ніж у
2013 році. Найменший показник продемонструвало на�
сіння соняшнику (у вазі після доробки), а саме: 28,9 тис.
т, тобто зменшилось на 156,2% в порівнянні із 2013 ро�
ком.

Пріоритетним напрямом у розвитку аграрного ви�
робництва є тваринництво. Позитивну динаміку розвит�
ку забезпечує галузь птахівництва. Станом на 1 квітня
2015 року в усіх категоріях господарств Львівської об�
ласті відносно 1 квітня 2014 року зросло поголів'я сви�
ней; зменшилась чисельність великої рогатої худоби (у
тому числі корів), овець та кіз (табл. 2).

У господарствах населення утримується переважна
більшість поголів'я тварин області. На 1 квітня 2015р. у
них нараховувалось 92,1% загальної кількості великої
рогатої худоби (на 1 квітня 2014 р. — 92,6%), у тому числі
корів — 93,9% (94,2%), свиней — 49,4% (54,2%), овець
та кіз — 88,6% (89,0%), птиці — 67,5% (58,5%). У струк�
турі реалізації сільськогосподарськими підприємства�
ми (крім малих) худоби та птиці на забій частка птиці
всіх видів становила 56,5% (у січні — березні 2014 р. —
61,2%), свиней — 38,2% (32,3%), великої рогатої худоби
— 5,3% (6,3%) [4, c. 4].

За даними органів статистики за січень — листо�
пад 2014 року обсяг експорту сільськогосподарської
продукції та продуктів харчування Львівської області
зріс у порівнянні з аналогічним періодом минулого
року на 3,2 % і склав 277,1 млн дол. США. Відбулося
поступове збільшення обсягів експорту рослинниць�
кої продукції та продуктів її переробки підприємства�
ми Львівщини. Провідними культурами був ріпак, фу�
ражна пшениця, кукурудза, картопля, соя, сублімо�
вані і заморожені овочі та фрукти, а також соняшни�
кова олія. Одним із провідних виробників та експор�
терів регіону є компанія "Агро ЛВ Лімітед". Менедж�
мент компанії на чолі з Андреа Бянко веде прозорий
бізнес за європейським стилем на науковій основі.
Компанія спеціалізується на вирощуванні пшениці,
ячменю, кукурудзи, сої, ріпаку, цукрових буряків,
картоплі і моркви, залучаючи новітні енергозберіга�
ючі безпечні для довкілля технології обробітку грун�
ту, живлення і захисту рослин та зберігання вироще�
ної продукції. Компанія входить в трійку найбільших
виробників картоплі в Україні. Спільно з ринком "Шу�
вар" налагоджено експорт картоплі на ринки ЄС, зок�
рема в Іспанію. Підприємство з року в рік поглиблює
інтеграцію в економіку Львівщини та планує збільшу�
вати експорт рослинницької продукції і, в тому числі
в країни ЄС.

Разом із тим, експортний потенціал сільського гос�
подарства використовується не повністю. Основними

факторами, що стримують розкриття експортного по�
тенціалу українського агровиробництва, є:

— неефективне та недосконале регулювання з боку
держави операцій з експорту та імпорту товарів
сільськогосподарського призначення;

— технічне обмеження в транспортуванні товарів
портовим шляхом;

— відсутність заходів стимулювання сільськогоспо�
дарських підприємств в експорті своєї продукції за кор�
дон;

— гальмування виходу вітчизняної сільськогоспо�
дарської продукції на міжнародний ринок через неста�
більну політично�економічну ситуації в державі.

Крім цього, існує ряд інших негативних моментів та
проблем, які гальмують перспективний його розвиток.
До таких проблем ми можемо віднести:

— зменшення кількості сіл та селищ, неналежні умо�
ви життя сільських мешканців;

— забрудненість земель та низька інвестиційна при�
вабливість регіонів;

— "старіння" кадрів, які здійснюють сільськогоспо�
дарську діяльність;

— виснаженість чорноземів та проблеми права влас�
ності на землю;

— недосконала нормативно�правова база;
— відсутність науково обгрунтованих реформ;
— незахищеність вітчизняних виробників;
— відсутність необхідного рівня державної підтрим�

ки;
— низька конкурентоспроможність продукції та

ефективність підприємств;
— зношена технологічна база;
— висока собівартість виробництва [8, c. 4].
Вирішення досліджених проблем вітчизняного рин�

ку сільськогосподарської продукції та ліквідація нега�
тивних факторів впливу на його стан і розвиток, як на
регіональному, так і на національному рівнях, можлива
шляхом:

— забезпечення вітчизняних сільгоспвиробників
новітньою технікою, яка дозволить, збільшити доходи
підприємства, підвищити продуктивність праці, знизи�
ти витрати на одиницю продукції та забезпечити її кон�
курентоспроможність на ринку;

— удосконалити нормативно�правову базу розвит�
ку галузі;

— розробити систему заходів, які б забезпечили
охорону грунтів;

— збільшити масу добрив, що призведе до поліпшен�
ня якості землі;

— боротьба зі шкідниками і хворобами сільськогос�
подарських культур, що дає змогу зберегти понад 20%
вирощеного врожаю;

— скоротити до мінімуму втрати сільськогосподар�
ської продукції у процесі її збирання, транспортуван�
ня та зберігання;

— інтенсифікація сільського господарства шляхом
механізації та комп'ютеризації виробництва, хімізації,
меліорації, інтенсивного розвитку біотехнології у рос�
линництві;

 

Усі категорії 
господарств 

У тому числі 
Сільськогосподарські 

підприємства 
Господарства 
населення 

Тис. 
голів 

У % до 
1 квітня 
2014 р. 

Тис. 
голів 

У % до
1 квітня 
2014 р. 

Тис. 
голів 

У % до  
1 квітня 
2014 р. 

Велика рогата худоба 277,3 88,8 22,0 95,7 255,3 88,3 
у т. ч. корови 139,0 93,4 8,5 97,7 130,5 93,1 
Свині 391,7 107,6 198,3 118,9 193,4 98,0 
Вівці та кози 42,1 88,8 4,8 92,3 37,3 88,4 
Птиця 6940,4 85,0 2252,2 66,4 4688,2 98,2 

Таблиця 2. Поголів'я основних видів худоби та птиці на 1 квітня 2015 року

Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Львівській області.
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— у тваринництві інтенсифікація досягається зав�
дяки використанню досягнень генетики і селекції, по�
ліпшення кормової бази тощо;

— формування спеціалістів високоосвічених та про�
фесіоналів своєї справи.

Таким чином, можемо в підсумку сказати, що стан
регіонального ринку сільського господарства впливає
на ефективне функціонування і розвиток аграрної сфе�
ри та національної економіки в цілому. Так, аграрний
сектор забезпечує близько 60% фонду споживання на�
селення, займає друге місце серед секторів економіки у
товарній структурі експорту і залишається практично
єдиною галуззю, яка багато років поспіль забезпечує
позитивне зовнішньоторгівельне сальдо, економічні
можливості його використовуються не повністю. Тому
для його процвітання потрібно вирішити багато проблем
і затратити неабияких зусиль.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Результати дослідження сучасного стану аграрно�
го ринку Львівської області свідчать про позитивну ди�
наміку його розвитку, однак у процесі дослідження ви�
явлено низку проблемних питань, які заважають ефек�
тивному його функціонування та розвитку та запро�
поновано шляхи їх розв'язання, а саме: усунення по�
середницьких ланок, скорочення витрат та збільшен�
ня прибутку, забезпечення фінансової сталості учас�
ників інтеграційної системи; диверсифікації сільсько�
господарського виробництва шляхом розвитку про�
мисловості та переробки; покращення соціальної сфе�
ри села, підвищення зайнятості та доходів населення;
створення сприятливого інвестиційного клімату в аг�
рарному секторі; підвищення конкурентоспромож�
ності аграрної продукції в контексті еко� та біорозвит�
ку.

Лише комплексне виконання поданих рекомен�
да ці й дас ть мо жливі сть  в иве ст и в іт чиз няну
сільськогосподарську продукцію на міжнародний
рівень та забезпечить стрімкий розвиток аграрно�
го ринку як на регіональному, так і на національно�
му рівнях.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Державні і муніципальні облігації є значимою ланкою рин�

ку цінних паперів сучасної України та чинять вирішальний
вплив на його динамічний розвиток. Ринок державних цінних
паперів має недооцінений потенціал як додаткове джерело
фінансування бюджетного дефіциту. Активність держави на
фінансовому ринку знижує потреби в прямій емісії грошей,
дозволяє уникати нагромадження зовнішніх боргів, знижує
витрати на їх обслуговування. З іншої сторони, державні об�
лігації дозволяють знижувати ризиковість ринків, уникати
інвестиційних втрат, мають стабілізуючий ефект щодо таких
фінансових інституцій, як страхові компанії, недержавні
пенсійні фонди, інститути спільного інвестування. За таких
умов ринок державних і місцевих цінних паперів потребує де�
тального наукового вивчення, створення правової, інформац�
ійної та організаційної бази для його розбудови.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Враховуючи нерозвиненість інституту субсуверенного

кредиту України в порівнянні із ринком державних боргів і по�
зик корпоративного сектору, проблематика муніципальних
облігацій вузько представлена в працях вітчизняних вчених.
Дослідження українських науковців С. Юрія, В. Федосо�
ва, А. Крисоватого, О.  Кириленко, О. Білоуса, Н. Кравчук, В. Ба�
зилевича охоплюють проблематику функціонування ринку
державних цінних паперів, а вивчення ринку муніципальних
облігацій відходить на другий план. Місцеві облігації ви�
ступають другорядним, а не самостійним об'єктом досліджень,
зокрема, не приділяється увага виявленню можливих джерел
для розвитку власне ринку субнаціональних цінних паперів.
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THE SUB\SOVEREIGN BORROWING MARKET OF UKRAINE: THE RESOURCES FOR DEVELOPMENT

Розглянуто сучасний стан ринку муніципальних облігацій в Україні, охарактеризовано його структуру та
динаміку розвитку. Наголошено на критичній залежності прогресу місцевих запозичень від наявності і достат\
ності ресурсної бази. Проаналізовано активи домогосподарств, приватні перекази та заощадження населення,
оцінено фонди інституціональних інвесторів України в якості перспективних джерел фінансових ресурсів для
формування та провадження муніципальної боргової політики територіально\адміністративних одиниць. Де\
терміновано основні деструктивні чинники: законодавчі обмеження, відсутність преференційного оподатку\
вання для доходів від місцевих цінних паперів. Встановлено позитивний взаємозв'язок між розвитком ринку
місцевих боргів та суміжних ринків капіталу. Запропоновано стратегічні вектори удосконалення фіскальної
політики в напрямі створення преференційного режиму оподаткування доходів інвесторів від вкладень у місцеві
облігації.

The current state of the municipal bond market in Ukraine is examined, its structure and the dynamics of development
are described. The critical dependence on the availability and the adequacy of the resource base for sub\sovereign
borrowing progress is emphasized. The assets of households, private remittances and savings are analyzed, the assets of
institutional investors Ukraine are evaluated as a perspective source of financial resources for the formation and realization
of municipal debt policy of territorial\administrative units. Legal restrictions, lack of preferential taxation for income
from municipal securities are determined as the main destructive factors. The positive correlation between the development
of the local debt market and related capital markets is confirmed.The strategic vectors for fiscal policy improvement are
outlined: towards a preferential regime of taxation for income from investments in local bonds.

Ключові слова: муніципальні кредити, субсуверенні запозичення, ринок субнаціональних цінних паперів,
борг муніципалітетів, ефективність муніципальної боргової політики, місцевий борг.
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Водночас західні вчені та практики Т. Тер�Мінасян,
Б. Даффлон, П. Дворакова протягом двох останніх деся�
тиліть інтенсивно вивчають проблематику субнаціональних
боргових зобов'язань, в тому числі на прикладі постсоціал�
істичних країн Східної та Центральної Європи. В їхніх пра�
цях наголошується на ефективності муніципального креди�
ту як інструменту структурних та технологічних перетво�
рень в економіках регіонів. На жаль, через недоступність
узагальненої інформації, а також невідповідність міжнарод�
них і вітчизняних статистичних стандартів щодо цього сек�
тору Україна не є об'єктом таких досліджень.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою даного дослідження є аналіз інформації щодо

сектору муніципальних облігацій України за 2003—2014
роки, оцінка сучасного стану розвитку ринку місцевих
цінних паперів, детермінація наявних проблем і тенденцій
боргової політики. Важливим є також дослідження потен�
ціалу суміжних ринків інститутів спільного інвестування,
недержавних пенсійних фондів, коштів домогосподарств в
якості джерел фінансового ресурсу для активізації розвит�
ку ринку муніципальних облігацій, а також вивчення харак�
теру взаємозв'язку між ринками.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Незважаючи на стійку дефіцитність місцевих бюджетів,

в Україні упродовж останніх двох десятиліть субнаціональні
позики як альтернативне джерело доходів органів місцево�
го самоврядування не одержали належного поширення. Ос�
новною тенденцією ринку муніципальних облігацій в Україні
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є його нерівномірне зростання та структуризація, а також
повільне просування практики місцевих запозичень з цент�
ру на периферію. Так, 21 муніципалітетом та АР Крим у
2003—2014 роках здійснено 67 емісій місцевих облігацій на
загальну суму 11020,6 млн грн. [1; 2]. Якщо порівняти за�
гальний обсяг емітованого місцевого боргу у вигляді обліга�
ційних позик за 2003—2014 роки із сумарним обсягом до�
ходів місцевих бюджетів за аналогічний період, а саме: 791,7
млрд грн., то облігаційні позики становитимуть 1,4 % до�
ходної бази місцевого самоврядування [3]. Обсяги емісії
муніципальних цінних паперів до показника ВВП у 2014 році
складають 0,7 % [4]. Це надзвичайно мало, адже досвід цен�
трально� і східноєвропейських країн із транзитивною еко�
номікою таких, як Чехія, Польща, Словаччина, Естонія
свідчить про можливість досягнення місцевими запозичен�
нями рівня 2—5% ВВП без суттєвих загроз для фінансової
стабільності [5, с. 307].

Кількість і обсяги емісії істотно коливаються в окремих
періодах — від повної відсутності місцевих запозичень у 2010
і 2013 роках до пікових — 5,68 млрд грн. у 2012 р. і 2,63 млрд
грн. у 2014 р. [1, 2]. Середній обсяг емісії облігацій становить
164,5 млн грн., що могло б свідчити про успіхи місцевої бор�
гової політики в Україні. Якщо ж виключити із загального
обсягу внутрішніх емісій місцевих цінних паперів облігаційні
позики Києва (8,19 млрд грн. або 74,3% ринку) — найбільшого
і найдосвідченішого гравця, то обсяг позики на 1 емісію для
решти позичальників скоротиться до 48,8 млн грн. Отже,
інструмент муніципального кредиту в умовах гострої дефі�
цитності місцевих бюджетів України залишається нестабіль�
ним і фрагментарним джерелом фінансування інвестиційних
проектів. Водночас саме за рахунок позикових коштів фор�
мується суттєва частка доходів місцевих бюджетів європейсь�
ких країн — 10% у Франції та Іспанії, 13% — у Бельгії [5, с.
307; 6, с. 159—162].

Глибина регіонального проникнення муніципальних
облігацій теж невисока: серед 19 емітентів лише 17 му�
ніципалітетів (без АР Крим та Києва) на фоні загалом 184
міст обласного значення в Україні або 9,2%. Серед емітентів
переважають адміністративні і потужні промислові центри:
Київ, Львів, Одеса, Харків, Запоріжжя, Вінниця та ін. Май�
же не представлені на ринку малі міста.

Процес розбудови ринку місцевих запозичень в Україні
є одним з невідкладних завдань в контексті імплементації
інституту місцевого самоврядування. За умов надшвидкого
зростання суверенного та субсуверенного боргу та загалом
переддефолтного стану економіки України постає надваж�
ливе питання: хто може виступити позичальником і якою
буде вартість запозичень? Україна та її муніципалітети не
можуть залучити кошти на зовнішніх ринках з огляду на
чинні кредитні рейтинги, збройний конфлікт на сході дер�
жави, оскільки ймовірність одержати кошти невисока, а
вартість ресурсу надмірна. Залишається надія лише на
співпрацю із міжнародними фінансовими організаціями.
Україна та її муніципальні одиниці готові одержувати кош�
ти від іноземних донорів, не зробивши при цьому жодних
кроків із залучення коштів від власних громадян.

Як свідчить динаміка обсягів приватних переказів і зао�
щаджень населення (табл. 1), вони можуть виступити дже�
релом інвестиційного ресурсу всередині країни. Приватні
грошові перекази� це міжнародні перекази та потоки ре�
сурсів до домогосподарств (у грошовій та натуральній
формі), що надходять з інших країн та пов'язані з тимчасо�
вою або постійною міграцією населення.

Як видно з таблиці 1, приватні перекази громадян в Ук�
раїну протягом 2009—2012 років майже дорівнювали обся�

гу прямих іноземних інвестицій, а у кризо�
вих 2009, 2013, 2014 роках перевищували
їхній рівень. Причому якщо у 2013—2014
рр. прямі іноземні інвестиції демонструють
рекордний спад, то приватні перекази про�
довжують зростати на 14—15 %% щороку.
Згідно з статистикою НБУ співвідношення
обсягів грошових переказів до ВВП у 2014
р. становило 4,1% [9, с. 2]. Динаміка гро�
шових переказів за 2014 рік об'єктивно
зменшилася у порівнянні із 2013 р. на 24%
до 6489 млн доларів США, проте все ж пе�
ревищує обсяги прямих іноземних інвес�
тицій за аналогічний період більше, як у 15
разів. Таким чином, приватні перекази з�за
кордону для домашніх господарств є стаб�
ільним джерелом доходів у валюті, яке

об'єктивно не залежить від кризових ситуацій в Україні.
Як бачимо, залишок коштів населення у банківських

установах протягом 2008—2014 років теж активно зростає
— з 217,9 млрд грн. станом на 01.01.2009 р. до 418,1 млрд
грн. на 01.01.2015 р. або майже удвічі. Зрозуміло, що кошти
фінансових установ поповнюються в тому числі і з приват�
них переказів з�за кордону. Водночас муніципалітети Ук�
раїни в умовах постійно триваючої незбалансованості бюд�
жетів спромоглися залучити у 2008—2014 рр. лише 10,24
млрд грн. (табл. 1) за рахунок місцевих облігаційних позик,
що складає 2,4 % від наявних коштів населення в банках за
станом на 01.01.2015 року. Причому муніципальні облігації
реалізовувалися виключно юридичним особам без залучен�
ня коштів домогосподарств і населення. Отже, муніципальні
органи влади недооцінювали і продовжують недооцінюва�
ти потенціал фінансового ресурсу власних громадян.
Замість пасивного очікування запозичень від світової
спільноти місцевим радам доцільно здійснювати зважені
кроки на внутрішньому ринку капіталу.

На макроекономічному рівні формування та успішну
імплементацію муніципальної боргової політики слід про�
вадити в таких векторах:

— створення транспарентної інформаційної політики
щодо умов придбання цінних паперів, емітованих місцеви�
ми органами влади, їх обігу та гарантій погашення, наприк�
лад, через спеціальні веб�стандарти поширення інформації

— подолання недовіри приватних інвесторів до інсти�
туту місцевого самоврядування, в тому числі муніципаль�
них позик, за рахунок запровадження державних гарантій
для населення (наприклад, виплата в межах 200 тис. грн. як
для банківських депозитів).

Другий напрямок слід реалізувати у вигляді преференц�
ійної моделі оподаткування, а саме: звільнення доходів, от�
риманих у вигляді відсотків за муніципальними облігаціями,
від податків на доходи для населення. Новації будуть особ�
ливо актуальними з огляду на Закон України "Про внесення
змін до Податкового кодексу України", яким з 03 серпня 2014
р. була запроваджена 15�відсоткова ставка податку на дохо�
ди фізичних осіб, отриманих у вигляді процентів на банківські
вклади (депозити). Такі нововведення, а також загальна не�
стабільність банківської системи вже призвели до суттєвого
відтоку депозитів домогосподарств упродовж 2014—2015
років. У 2015 році ставка податку для пасивних доходів зако�
нодавчо збільшена до 20 % від суми доходу, що в сумі із 1,5%�
вим військовим збором зменшує доходи особи вже на 21,5%.
Запропонований підхід до перерозподілу податкового наван�
таження між видами інвестиційних інструментів наразі не
вплине на доходи бюджету — адже приватні інвестори не
вкладають у боргові цінні папери місцевих органів влади. За�
кономірно, що при зростанні таких інвестицій втрати бюд�
жету також пропорційно зростатимуть.

Залучення інвестицій від фізичних осіб є доволі трудо�
містким та складним процесом, який вимагає значних часо�
вих і рекламних затрат до настання моменту окупності про�
екту. Тому для швидкого поступального розвитку ринок му�
ніципальних цінних паперів потребує наявності інституціо�
нальних інвесторів, якими на глобальних ринках капіталу є
інвестиційні фонди — інститути спільного інвестування (ІСІ)
та недержавні пенсійні фонди (НПФ). Такі інвестори з'яви�
лися на українському ринку у 2004 році після запроваджен�
ня відповідного законодавства, яке регулює процеси інвес�
тування. Інвестиційні регулятивні правила і обмеження, вста�
новлені Законами України для різних типів інституціональ�
них інвесторів, які впливають на їхні інвестиції у муніципальні
облігації, потребують окремого дослідження.

 Період
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Прямі іноземні інвестиції в 
Україну, млн дол. США 10913 4816 6495 7207 8401 4499 410 

Приватні перекази з-за 
кордону, млн дол. США 6177 5370 5862 7019 7526 8537 6489  

Кошти населення в банках 
на кінець року, млрд грн. 217,9 210,0 270,7 306,2 364,0 433,7 418,1 

Обсяг емітованих місцевих 
запозичень (облігації), 
млрд грн. 

0,98 0,37 0 0,58 5,68 0 2,63 

Таблиця 1. Порівняльна динаміка джерел фінансових ресурсів із обсягами
місцевих облігацій України за 2008—2014 рр.

Джерело: складено автором на основі даних Національного банку України, На�
ціональної комісії з цінних паперів і фондового ринку України [7; 8; 9].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

135www.economy.in.ua

Заклавши десять років тому законодавчий механізм ство�
рення та розвитку нагромаджувальної складової системи
пенсійного забезпечення, який загалом відповідає Директи�
вам ЄС, Україна ще очікує на політичні зміни, які б запрова�
дили накопичувальний рівень державної пенсійної системи.
Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсій�
не страхування" хоч і запроваджує 10%�ву межу від загаль�
ної вартості пенсійних активів на інвестиції Накопичуваль�
ного фонду в муніципальні облігації, але досі не працює. В
свою чергу, формування сучасної пенсійної системи теж не�
можливе без сталого економічного зростання та розвитку
фондового ринку для забезпечення широких можливостей
ефективного управління пенсійними активами.

Норми статті 49 Закону України "Про недержавне пен�
сійне забезпечення" обмежують інвестиції недержавних
пенсійних фондів (НПФ) в муніципальні облігації 20 відсот�
ками загальної вартості пенсійних активів [10, с. 4]. Метою
інвестування пенсійних активів є, в першу чергу, збережен�
ня пенсійних заощаджень громадян. Тому стратегія інвес�
тування НПФ є консервативнішою у порівнянні з іншими
фінансовими установами. Особливого значення набуває
вибір інвестиційних інструментів, використовуючи які НПФ
забезпечуватимуть захист грошових коштів населення. Так,
станом на 01.01.2015 р. сегмент недержавного пенсійного
забезпечення України представлений 76 НПФ [11]. Глиби�
на проникнення на ринок незначна: НПФ представлені у 9
регіонах, в тому числі у м. Києві зареєстровано 75 % всіх
учасників ринку. Загальна вартість нагромаджених у НПФ
упродовж 2004—2014 рр. пенсійних активів непринципова
для фінансової системи і становить 2,47 млрд грн. або
0,2 % ВВП [11]. Розглянемо підсумки інвестиційної актив�
ності НПФ упродовж 2006—2014 рр. в таблиці 2.

У відповідності до чинного законодавства вкладення
інвестактивів у цінні папери, виплати за якими гарантують�
ся АР Крим та місцевими радами, не можуть перевищувати
494 млн грн. (20% від 2,47 млрд грн.) у 2014 р. Натомість
фактично такі вкладення досягають лише 2,7 млн грн. або
0,1 % від вартості активів НПФ. Максимальні обсяги інвес�
тування та їхня періодичність у 2009, 2011, 2013 роках відпо�
відає пікам активності місцевих рад щодо емісії облігацій
упродовж 2008, 2011—2012 рр.

Як випливає з аналізу, цінні папери муніципалітетів не
складають конкуренції облігаціям уряду. Так, інвестиції
НПФ в урядові і місцеві облігації за 2006—2007 роки не пе�
ревищували 1,5 % вартості пенсійних активів, причому у 2007
р. вкладення у муніципальні цінні папери навіть незначно
переважали над урядовими. Тенденція до збільшення част�
ки державних облігацій спостерігається з 2008 року, що
пов'язано зі світовою фінансовою кризою та активізацією
емісії державних облігацій України. З того часу спостері�
гаємо ефект витіснення місцевих запозичень з ринку НПФ

— урядові облігації охоплю�
ють до 16,4% від пенсійних
активів на противагу 0,1—
0,8%% у місцевих позик.
Щоправда, вкладення НПФ в
облігації українських емі�
тентів (корпоративний сек�
тор) і банківські депозити є
значно вагомішими — в су�
купності близько двох третин
ринку (табл. 2).

Отже, норма закону про
20%�ву межу вкладень НПФ в
субнаціональні облігації на�
разі існує формально і не
впливає на ринок муніципаль�
ного кредиту — не обмежує,
не регулює, але й не стимулює.
На нашу думку, це є свідчен�
ням незацікавленості та пев�
ної упередженості інвесторів.
Негативну роль відіграє і фак�
тор географічного розташу�
вання: біржі та інвестори
сконцентровані у столиці, а
муніципалітети — емітенти
розпорошені по всій території
України. Також це наслідок
непредставленості цінних па�
перів місцевих органів влади
на організованих торгівель�

них майданчиках, біржових торгах тощо. Так, у 2014—2015
роках на ринку в обігу практично немає облігацій, виплати
за якими гарантуються міськими радами. Більшість емітова�
них позик закінчилися по термінах у 2012—2013 роках, а нові
не випускалися. Загалом домінування короткотермінових об�
лігацій (70% обсягу терміном від 1 до 3 років) на ринку місце�
вих цінних паперів гальмує його розвиток. А дефіцит цінних
паперів, що вільно обертаються на ринку, та операцій з ними
перешкоджає установленню їхньої об'єктивної вартості та
доходності, провокує недостатнє використання потенціалу
цінних паперів як інструменту ліквідної застави. Натомість
для успішної реалізації локальних і регіональних інфраструк�
турних проектів ринок потребує довгострокових запозичень,
терміном хоча б від 5 років.

З метою підтримки розвитку ринку корпоративних об�
лігацій та облігацій місцевих позик Національний банк Ук�
раїни зберігає за ними статус фінансових інструментів, які
можуть використовуватись як застава під час здійснення
операцій із рефінансування банків НБУ.

Таким чином, ринок муніципального кредиту упродовж
2004—2014 рр. втратив можливість залучення 0,5 млрд гри�
вень на ринку фондів недержавного пенсійного забезпечен�
ня і спрямування їх в розвиток місцевої інфраструктури.
НПФ у глобальній економіці є безцінним джерелом т.зв.
"довгих" і відносно недорогих грошей — саме тих, яких го�
стро потребують муніципальні інвестиції. В свою чергу,
місцеві запозичення могли б знизити ризиковість інвестицій
НПФ. Все ж кошти недержавного нагромаджувального пен�
сійного забезпечення залишаються перспективним джере�
лом для розвитку ринку субнаціональних позик в Україні.
Значення муніципальних цінних паперів особливо зроста�
тиме в умовах сучасної кризи банківського сектору, коли
запроваджено 50 тимчасових адміністрацій у комерційних
банках України, що загрожує НПФ втратою значної суми
активів громадян, розміщених в банківських депозитах.

Щодо інститутів спільного інвестування (ІСІ), попе�
редньо закон накладав виключно кількісні обмеження у
розмірі 10%�вої межі від загальної вартості активів, інвес�
тованих фондами, для розміщення в облігаціях місцевих
позик. Станом на 01.01.2013 р. облігації місцевих позик у
зведеному портфелі цінних паперів ІСІ становили 12,4 млн
грн. або 0,02 % загальної вартості портфеля ІСІ України
[12], а могли б посідати 10% або 5,16 млрдгрн. Сукупна
вартість цінних паперів у портфелях ІСІ на початок 2013
року становила 51,62 млрд грн. [12].

Протягом 2013 р. в структурі активів ІСІ відбуваються
разючі зміни — вартість облігацій місцевих позик спадає до
нерепрезентативного 1,2 млн грн. або 0,002% загальної вар�
тості портфеля ІСІ. Це пояснюється новою редакцією статті
48 Закону "Про ІСІ", що фактично унеможливлює співпрацю
обох ринків з 01 січня 2014 р. [13, с. 3]. Обмеження стосуються

Таблиця 2. Розподіл інвестиційних активів сектору НПФ між джерелами,
2006—2014 роки

Джерело: розраховано автором за даними Національної комісії, що здійснює державне регу�
лювання у сфері ринків фінансових послуг [11].

Період 

Закумульовані 
активи НПФ на 
кінець періоду, 

млн грн. 

Межа 
інвестицій – 

20%, млн грн. 

Фактичні 
вкладення в 
муніципальні 
ЦП, млн грн. 

Інші інвестиції до загальних активів, %% 

ЦП Уряду банківські 
депозити 

облігації 
корпоративного 

сектору 

2006 137,4 27 1,4 1,5 34,1 39,1 

2007 280,6 56 4,1 1,3 38,6 24,0 

2008 612,2 122 6,7 3,6 56,3 22,6 

2009 857,9 172 7,0 16,4 40,0 18,9 

2010 1 144 229 5,1 14,9 34,7 15,4 

2011 1 387 277 7,4 15,1 29,5 25,0 

2012 1 660 332 3,2 11,9 34,5 31,2 

2013 2 090 418 10,7 11,5 36,4 31,0 

2014 2 469 494 2,7 15,3 38,6 27,6 
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відразу декількох площин: не можна інвестувати в муніци�
пальні цінні папери більше 40 % загальної вартості активів ІСІ
при одночасній забороні інвестувати понад 10 % загальної вар�
тості активів ІСІ у цінні папери органів місцевого самовряду�
вання одного випуску. До складу активів спеціалізованого
фонду грошового ринку можуть входити боргові ЦП або об�
лігації місцевих позик, строк погашення яких не перевищує
двох календарних років. Загальна вартість облігацій місцевих
позик та облігацій підприємств не може перевищувати 30
відсотків загальної вартості активів спеціалізованих інвест�
фондів. Спеціалізованим фондам грошового ринку заборо�
няється інвестувати в облігації місцевих позик, кредитний рей�
тинг яких не відповідає інвестиційному рівню, визначеному
міжнародним рейтинговим агентством за Національною рей�
тинговою шкалою [13, с. 3]. На жаль, експоненціально зроста�
ючі суверенні запозичення України створили державний борг,
який вже поставив країну на межу дефолту. Так, в лютому 2015
р. міжнародна рейтингова агенція Fitch знизила довгостроко�
вий рейтинг України в іноземній валюті з рівня "ССС" до "СС",
незважаючи на прогнозовану фінансову допомогу з боку МВФ
[15, с. 1]. Відповідно будуть переглянуті і субсуверенні рей�
тинги українських муніципалітетів — позичальників, які й без
того далекі від інвестиційного.

Результати таких нововведень не забарилися і миттєво
знайшли відображення у кількісних показниках ринку ІСІ
— вже станом на 30.09.2014 р. облігації місцевих позик ско�
ротилися до 476 тис. грн. або 0,0009% у зведеному портфелі
цінних паперів ІСІ [12]. Політична нестабільність, криза
державності, військова агресія на сході, анексія окремих
територій, падіння економіки та необхідність кардинальних
структурних реформ тільки ускладнюватимуть умови діяль�
ності ІСІ в Україні надалі.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження підтвердило нестабільність та

фрагментарність інструменту муніципальних кредиту в умо�
вах гострої дефіцитності місцевих бюджетів України. Пер�
шопричиною цього є відсутність визначеної стратегії і місце�
вої боргової політики, що спричиняє проблеми не лише у
становленні інституту муніципального кредиту, але й зага�
лом у розбудові інституту місцевого самоврядування в Ук�
раїні. Іншими перешкодами є суттєві законодавчі обмежен�
ня, відсутність преференційного оподаткування для фінан�
сових інвестицій, неналежна робота позичальників щодо
пошуку інституціональних інвесторів та залучення коштів
від домогосподарств. Муніципалітети України зосередили�
ся на пасивному очікуванні коштів від міжнародних донорів
і не намагаються провадити власну боргову політику.

Як наслідок, ринок муніципальних облігацій упродовж
2004—2014 років втратив можливість залучення "довгих"
грошей у інституціональних інвесторів: на ринках фондів
недержавного пенсійного забезпечення і фондів спільного
інвестування для спрямування їх в розвиток місцевої інфра�
структури. Натомість місцеві запозичення могли б знизити
ризиковість вкладень інституціональних інвесторів.

Зважаючи на позитивний світовий досвід, муніципальні об�
лігаційні позики залишаються перспективним інструментом для
фінансування об'єктів регіональної інфраструктури України.
Значення муніципальних цінних паперів як низькоризикових ак�
тивів зростатиме в умовах сучасної кризи фінансового сектору,
що загрожує інституціональним інвесторам втратою коштів, роз�
міщених в банківських депозитах і облігаціях корпорацій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Застосування інституціонального підходу до інно�

ваційного розвитку економіки зумовлено необхідністю
пошуку нових механізмів і методів взаємодії всіх учас�
ників інноваційного процесу. Зростаючий інтерес до
різних аспектів інноваційної діяльності економічних
суб'єктів вимагає розробки різних форм і методів
управління. Успішне формування цілісної інституціо�
нальної системи інноваційного розвитку економіки
дасть можливість сконцентруватися на інвестуванні в
інновації та дозволить створити умови для реалізації
інноваційної діяльності економічних суб'єктів в умовах
конкуренції. Це вимагає глобального інституціонально�
го перетворення, яке в свою чергу дозволить забезпе�
чити розвиток нових прогресивних форм інноваційної
діяльності та сформувати нові бізнес�моделі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні основи інноваційного розвитку відоб�

ражені в роботах Й. Шумпетера, М.Д. Кондратьєва,
М. Портера, П. Друкера. Питання інноваційної політи�
ки, формування концепцій національних інноваційних
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У статті визначено актуальність застосування інституціонального підходу у дослідженні інновацій\

ного розвитку. Виділена необхідність визначення елементів інституціонального середовища інновацій\

ної діяльності. Запропоновано розгляд інституціонального середовища як функціональної системи, що

включає інститути, інституції та інституціональні умови. Інститути виступають основним елементом

інституціональної системи. В результаті їх функціонування формуються інституції як організаційні фор\

ми суспільних відносин і виникають інституціональні умови як фактори господарської діяльності. У статті

визначено ключові інститути інноваційної діяльності, їх роль у формуванні інноваційної системи та вплив

інституціональних умов на діяльність суб'єктів господарювання.

The paper defines the relevance of the institutional approach to the study of innovative development. It is

necessary to identify elements of the institutional environment of innovation. Review of the institutional

environment as a functional system, which includes institutions and institutional conditions is proposed. The

institutions are the main element of the institutional system. As a result, its functioning formed institutions as

the organizational forms of social relations and institutional conditions as factors of economic activity. The article

defines the key institutions of innovative activity, their role in forming of the innovation system and the influence

of institutional conditions on the activity of economic entities.
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систем відображені в дослідженнях К. Фрімена, Е. Тоф�
флера, Г. Менша, Б. Лундвалла, Г. Іцковіца, Л. Лейдес�
дорфа, К. Перес, С. Глазьєва, О. Голіченко. Досліджен�
ням інституціональних умов господарювання присвячені
роботи таких вчених, як Д. Норт, Дж. Ходжсон, А. Олій�
ник, А. Аузан, А. Гриценко, О. Яременко, В. Геєць,
І. Федулова та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Інноваційний напрям розвитку є перспективним

шляхом формування конкурентоспроможної економі�
чної системи. Інституціональний підхід до вивчення
інноваційної системи є актуальним напрямком аналізу
умов формування та її інфраструктури. Визначення ос�
новних елементів інституціональної середи інновацій�
ного розвитку дозволить обрати ефективні методи реа�
лізації державної політики і побудувати конкуренто�
спроможну національну економіку.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ ДОСЛІДЖЕННЯ
В економічній науці інституціоналізм приділяє особ�

ливе значення емпіричному аналізу інституціонально�
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го середовища, зокрема впливу інститутів на ефек�
тивність використання обмежених ресурсів і на забез�
печення економічного зростання. Провідна ідея теорії
інституціоналізму — зосередження уваги на позаеко�
номічній суті рушійних сил суспільного розвитку, тоб�
то, крім технологічного, головними факторами соціаль�
но�економічного прогресу є політичні, соціальні, мо�
рально�етичні, національні, нормативно�цільові та ад�
міністративні. Життєдіяльність суб'єктів господарюван�
ня регулюється не тільки ринковими перевагами користі
і вигоди, але і різноманіттям економічних, політичних,
соціальних і моральних інститутів та інституціональних
умов, що формують інституціональне середовище. Юри�
дичні закони, державна політика, мораль і ділова етика
як елементи інституціонального середовища впливають
на вибір мети, сенсу і спрямованості соціально�еконо�
мічного життя. Це свідчить про те, що інституціональне
середовище виступає важливим чинником інноваційно�
го розвитку економіки.

Під інституціональним середовищем доцільно розу�
міти чіткий, упорядкований набір інститутів та інститу�
ціональних умов, які визначають обмеження для еко�
номічних суб'єктів, що формуються в межах тієї чи іншої
системи координації господарської діяльності. В даний
час різноманіття інститутів та інституціональних умов
визначається особливістю моделі інституціонального
середовища, яка відображає рівень розвитку економі�
ки, науки, соціальні, культурні та історичні особливості.
Інституціональне середовище не має єдиного загальноп�
рийнятого трактування. А. Олійник припускає, що ін�
ституціональне середовище (економічна конституція,
інституційна структура економіки, інституціональні
рамки) відображає характеристики зовнішнього сере�
довища, значимі для економічної діяльності, сукупність
цінностей, формальних і неформальних норм, які впли�
вають на співвідношення стимулів у діяльності і обумов�
люють досягнення мінімального згоди між людьми [9,
с. 401]. Е. Фуруботн і Р. Ріхтер представляють його як
"елементарні конституційні та операціональні правила
економіки, складові її структури, які направляють інди�
відуальну поведінку" [11, с. 335]. Конституційні прави�
ла базуються на принципах недоторканності приватної
власності. Операціональні — правила загального харак�
теру, основне призначення яких полягає в зниженні
трансакційних витрат. О.Уільмсон відносить до інсти�
туціонального середовища "звичаї, норми, політику,
судову систему, право власності і контрактне право —
варіативні параметри, що змінюють конкурентні витра�
ти управління" [2, с. 36]. На думку Д. Норта, інституціо�
нальне середовище є об'єктом дослідження на мак�
рорівні, тоді як на мікрорівні досліджуються інституці�
ональні угоди [8, с. 6]. Дж. Окслі інституціональне се�
редовище трактує як "набір політичних, економічних,
соціальних та юридичних (законних) угод, які визнача�
ють основу для виробництва та обміну" [1, с. 283].

На основі вище представлених визначень ми пропо�
нуємо трактувати інституціональне середовище як фун�
кціональну систему інститутів, інституцій та інститу�
ціональних умов, що визначають (встановлюють) норми
і правила діяльності суб'єктів господарювання у певній
економічній системі. Інституціональне середовище
включає: інститути — правові та не правові традиційні
засади певного порядку господарювання (правила, нор�
ми, традиції, звичаї, звички, закони); інституції — орга�
нізаційні форми суспільних відносин, що формуються в
результаті функціонування інститутів; та інституціо�
нальні умови — сукупність факторів, породжених фун�
кціонуванням інститутів, що виникають у зовнішньому
середовищі і відносяться до суб'єктів господарювання.
Частина елементів інституціонального середовища но�
сить досить динамічний характер і служить засобом
впливу на реальний стан інноваційного процесу (наприк�
лад, закони, нормативні акти, угоди та ін.). При цьому
інша частина є об'єктивною за змістом і сприяє визна�
ченню економічних відносин (наприклад, ринок, конку�
ренція, власність та ін.), тобто слабо піддається впливу.

Інститути за своєю структурою є неоднорідними. На
сучасному етапі розвитку інституціональної теорії їх
можна умовно розділити на формальні інститути, які
можуть впливати на економічну діяльність шляхом
прийнятих законів, нормативно�правових актів. У струк�
турі формальних інститутів виділяються: політичні

інститути; економічні інститути; системи контрактації
(способи і порядок укладення контрактів, регульовані
правовими нормами та законами). Розглядаючи фор�
мальні правила в рамках окремих організацій, можна
виявити, що формування відносин виникає при укла�
денні ділових контрактів. Формальні правила і норми
затверджуються і регулюються певними інституціями і
фіксуються в якості нормативно�правових актів або
письмових розпоряджень.

Неформальні інститути — встановлюють нефор�
мальні норми, вони формуються на основі звичаїв і тра�
дицій, що встановилися в процесі історичного і куль�
турного розвитку суспільства. Неформальні обмежен�
ня, як правило, не мають автора. Такі відносини доку�
ментально не регламентуються. У разі документально�
го підтвердження таких правил, вони не обов'язкови�
ми до виконання і носять лише формальний характер.
Таким чином, під інститутами розуміємо систему: а)
формальних і неформальних норм і правил у вигляді
стандартів поведінки, звичок, рутини, традицій, зви�
чаїв, що визначають домінуючий спосіб мислення ок�
ремої соціальної групи в економічній, соціальній, пол�
ітичній або будь�який інший сфері; б) сукупності за�
конів, контролюючих певні соціальні відносини шля�
хом формування механізму вирішення конфліктів між
господарськими суб'єктами, виконуючи функцію регу�
лятора суспільних явищ. А в якості інституцій будемо
розглядати організаційні форми громадських та соц�
іально�економічних відносин (банки, корпорації, дер�
жавні установи, організації).

Інституціональне середовище економічної діяль�
ності являє собою упорядкований набір інститутів, що
регламентують (визначають правила, стійкі зразки, мо�
делі), які координують економічну життєдіяльність су�
спільства. Вона складається з суспільних неформальних
(засад, традицій, звичаїв) і формальних (правових) норм
і правил, що визначають функціонування відповідного
типу економічної системи. Ключовим завданням інсти�
тутів є створення сигналів про потреби суспільства, тоб�
то генерування інформації в поєднанні з одночасним
вирішенням виникаючих проблем, і підтримкою збалан�
сованості інтересів усіх членів суспільства. Оскільки
слабкі інститути ведуть до нерівності, надають можли�
вості виникнення диктаторського устрою, то формальні
і неформальні інститути покликані перешкодити кон�
центрації ресурсів у руках певних верств населення.
Інститути завдяки контролю за розподілом цінностей,
доходів і витрат в суспільстві є стимулом економічної
активності і підтримують ефективність економічних
угод.

Функціональне призначення інститутів полягає у
визначенні рамкових умов реалізації економічної моти�
вації і поведінки господарюючих суб'єктів, економічних
виборів, відносин і процесів. Наявність системи, правил
і санкцій створює необхідний рівень громадського по�
рядку, робить економічне життя більш стабільним і пе�
редбачуваним [4, с. 64]. Інститути виникають і існують
завдяки тому, що формують умови протікання процесів
взаємодії людей, з яких складається життєдіяльність
суспільства. Неправомірно зводити інститути до орга�
нізаційних утворень, що виникають через необхідність
реалізації економічної діяльності найбільш ефективним
способом [5, с. 145]. Соціальні та економічні інститути
характеризуються як формальні і неформальні норми
та правила поведінки і комунікацій господарюючих
суб'єктів, що визначають соціальну спрямованість еко�
номічної діяльності та формують стандарти якості со�
ціально�економічного життя з адекватними механізма�
ми стимулювання і примусу, що забезпечують узгоджен�
ня приватних і суспільних інтересів. У цьому зв'язку
аналіз інноваційного економічного розвитку з точки
зору інституціонального підходу є актуальним в теоре�
тичному і практичному аспектах.

Застосування інституціонального підходу до інно�
ваційного розвитку дозволяє реалізувати ряд важливих
завдань функціонування економічних інститутів:

— виявити і проаналізувати всі види взаємодії (по�
літичні, економічні, соціальні), спрямовані на стимулю�
вання ефективного розвитку;

— впливати на економіку шляхом створення необ�
хідних умов для проведення технологічних та галузевих
перебудов, створюючи платформи, що забезпечують
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безперервну генерацію інновацій, прогресивних техно�
логій, а також їх впровадження в різні сфери діяльності;

— показати діалектику взаємин мікро� і макрорівнів;
— сформувати теоретико�модельні уявлення про

взаємозв'язок між сутністю інноваційного розвитку,
економічною ситуацією і подальшим прогресивним роз�
витком;

— визначити механізми для успішного загальнона�
ціонального розвитку;

— виявити умови і чинники формування інновацій�
ного відтворення, шляхом визначення основних на�
прямів впливу державної політики даного процесу;

— генерувати, освоювати, поширювати, впроваджу�
вати інновації найбільш раціональними способами інно�
ваційної діяльності (сукупність діяльності спеціалізова�
них наукових організацій, промислових підприємств,
фінансових компаній і держави).

Інституціональний підхід розглядає складні проти�
річчя і способи їх подолання через підвищення ефек�
тивності функціонування інститутів інноваційної сис�
теми. Більш детальне взаємодія інститутів дозволить
ідентифікувати результати їх діяльності в рамках реа�
лізації стратегічних і програмних розробок, що регулю�
ють інноваційні процеси. Таким чином, інституціональ�
не середовище впливає на технічну, координаційну та
розподільну ефективність економічної системи. Тому
неузгоджені і мінливі норми і правила господарської
діяльності знижують економічну ефективність шляхом
зміни структури інвестиційних пріоритетів, скорочую�
чи ресурси для продуктивної діяльності, сповільнюючи
прийняття рішень, створюючи невизначеність і знижу�
ючи оперативну гнучкість діяльності фірм [10].

Розглянемо більш докладно вплив елементів інсти�
туціонального середовища на інноваційну діяльність.
Пріоритет інституціонального середовища ставиться
при аналізі ступеня захисту контрактів, особливо тих
видів, які стосуються захисту прав на інтелектуальну
власність. Ступінь захищеності прав власності на інте�
лектуальний продукт впливає на інноваційну активність:
чим вище бар'єри для не правової імітації, тим сильніше
стимули у інноваторів [5, с. 148]. Інституціональне се�
редовище впливає на якість здійснення захисту прав і,
отже, на розмір трансакційних витрат, які визначають
характер контрактних відносин, структуру власності,
стратегії розвитку і, в кінцевому рахунку, ефективність
як окремих інноваційних проектів, так і національної
економіки в цілому. У концепціях інституціонального
змісту відзначається опосередкованість інновацій інсти�
туціональним середовищем. Дане поняття охоплює су�
купність основних соціальних, політичних, юридичних
та економічних правил, що визначають рамки людської
поведінки і утворюють базис для виробництва, обміну і
розподілу. В результаті функціонування інститути фор�
мують умови, які сприяють (не сприяють) інноваційній
діяльності. Розвиненість соціально�економічних інсти�
тутів, якість функцій, які ними виконуються, суттєво
впливають на формування очікувань підприємців, а отже,
і на інновації.

Важливою особливістю економіки інноваційного
типу є формування нової інституціональної архітектон�
іки і конфігурації. На зміну підприємствам�гігантам прий�
шли малі та середні підприємства. Зростання кількості
малих підприємств в економіці робить її більш динаміч�
ною, сприйнятливою до інновацій, підвищує здатність
оперативно реагувати на ринковий попит і його зміни.
Малі підприємства, таким чином, формують своєрідний
ресурс розвитку всієї економіки, дозволяючи, з одного
боку, перейняти на себе більшу частину підприємниць�
кого ризику і задовольняти внутрішній попит, а з іншого
— звільняють великі підприємства від роботи на внутрі�
шньому ринку [7]. Таким чином, підприємництво як інсти�
тут інноваційної сфери є способом реалізації інновацій�
ної діяльності, "носієм" інноваційного моменту (нововве�
дення в різних його формах).

У свою чергу, стимулюючим фактором інноваційної
діяльності є конкуренція, а, отже, однією з основних
умов переходу бізнесу до інноваційного розвитку є ство�
рення в економіці конкурентного ринкового середови�
ща. Конкуренції відводиться особливе місце в інститу�
ціональній системі, оскільки конкуренція як інститут
ринку, з одного боку, обумовлює ефективність функ�
ціонування інших інститутів, а з іншого боку, допомагає

економічним суб'єктам правильно реагувати на ринкові
сигнали при виборі стратегії інноваційного розвитку.
Конкуренція залежить від інституціональної організації
суспільства, яка визначає сукупність економічних ме�
ханізмів взаємодії господарюючих суб'єктів в умовах
інноваційної економіки. Загострення конкуренції сти�
мулює збільшення інвестицій у НДДКР, використання
інновацій, підвищує якість інноваційної продукції і веде
до зниження витрат. Ступінь конкуренції залежить від
рівня розвитку інституціонального середовища, яке
включає норми і правила інноваційної діяльності, що
визначають поведінку учасників інноваційного проце�
су, а також діючі механізми, що забезпечують дотри�
мання цих норм і правил. Розвиток конкуренції є най�
важливішим чинником формування інноваційної пове�
дінки суб'єктів господарювання на ринку: зміна конку�
рентних відносин ставить перед підприємствами завдан�
ня розробки і застосування нового підходу для реалі�
зації стратегії інноваційного розвитку на основі пошу�
ку нових методів дослідження, нових способів реалізації
інноваційних ідей, нових мотиваційних механізмів пе�
реходу до інноваційних змін (саме ці напрями іннова�
ційної діяльності і були закладені Й. Шумпетером).

Слідом за стимулюючим впливом конкуренції, про�
цес створення інновацій вимагає глибокої і продуманої
державної політики, формування повного спектру за�
ходів і механізмів, спрямованих на підтримку суб'єктів
інноваційної діяльності на всіх стадіях її реалізації.
Інноваційна поведінка підприємств і організацій багато
в чому визначається заходами державної політики в га�
лузі інновацій, що спрямовані не тільки на пряму фінан�
сову підтримку, а й на формування інститутів і ме�
ханізмів системи державної підтримки і розвитку інно�
ваційної діяльності. В результаті, для ефективної інно�
ваційної діяльності необхідна конструктивна взаємодія
інноваційних та ринкових структур з урахуванням фор�
мальних і неформальних інституціональних складових,
що забезпечує режим максимального сприяння для
інтенсивної реалізації інноваційного сценарію розвит�
ку економіки. Одним з визначальних критеріїв для реа�
лізації інноваційної діяльності є ефективне використан�
ня і створення інституціонального середовища для за�
лучення капіталу.

Аналіз інституціонального середовища з точки зору
макроекономічного підходу включає особливості веден�
ня бізнесу в окремій взятій країні. Це можуть бути як
економіко�правові, так і соціокультурні чинники. На�
приклад, закони, що регулюють придбання передачу
прав власності, оподаткування, ліцензування окремих
видів діяльності, терміни та плата за організацію бізне�
су та ін. Макропідхід до аналізу інституціонального се�
редовища обумовлений необхідністю вдосконалення
національного законодавства та інституціональної
структури в цілому для формування середовища, що
відповідає потребам інноваційної економки. Націо�
нальні інституціональні структури створюють основу
для розвитку інноваційної діяльності та експансії ради�
кальних інновацій за межі країни. Оновлення інститу�
ціональної бази сприяє створенню сприятливого інвес�
тиційного клімату, формування стійкого макроеконо�
мічного середовища, притоку іноземного капіталу. Та�
ким чином, національне законодавство має бути погод�
жене з міжнародними програмами, що забезпечують
розвиток інноваційної діяльності на макрорівні в умо�
вах глобалізації економіки та "стирання" національних
кордонів при здійсненні економічної (зокрема, іннова�
ційної) діяльності.

Як елемент державної політики у формальній сфері
правове середовище є важливою умовою інноваційної
діяльності. Отримання інноваційної ренти стає немож�
ливим без установки і надійного захисту прав власності.
Інноваційний продукт як об'єкт інноваційної діяльності
— це нова або вдосконалена продукція, розробка тех�
ніки і технології, тобто матеріальна форма інновації, як
результату інноваційної діяльності. З іншого боку, інно�
ваційний продукт це, насамперед, результат інтелек�
туальної діяльності, що одержав застосування на ринку,
або спеціально розробляється для включення в ринко�
вий обіг. Таким чином, правове регулювання об'єктів
інноваційної діяльності, в більшій частині, пов'язане з
результатами інтелектуальної діяльності, однак воно не
вичерпується правом інтелектуальної власності. Це обу�
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мовлено різноманіттям видів інновацій. Інновації мо�
жуть виступати об'єктом авторських прав. Наприклад,
твори науки (тобто будь�який твір, основний зміст яко�
го полягає у виробленні та систематизації об'єктивних
знань про дійсність) як джерело появи нововведення або
основа фундаментального дослідження на першому
етапі створення інновації. Більшість інновацій на стаді�
ях створення (НДР, ДКР) є об'єктами патентного пра�
ва, а саме: винаходом, корисною моделлю чи промисло�
вим зразком. Критерії патентоспроможності даних
об'єктів (новизна, промислова придатність та ін.) є ос�
новними ознаками інноваційного продукту. Також важ�
ливе значення має інститут охорони нетрадиційних
об'єктів інтелектуальної власності. Найчастіше іннова�
ційний продукт в силу своїх новаторських якостей в
правовому аспекті відноситься саме до даного виду
об'єктів інтелектуальної власності (наукове відкриття,
службова і комерційна таємниця, секрет виробництва,
раціоналізаторська пропозиція і т.д.).

Результатом інноваційної діяльності є створення і
практична реалізація нововведень, що призводять до
комерційного успіху на ринку. А це означає, що голов�
на споживча якість об'єктів інноваційної діяльності по�
лягає в здатності приносити прибуток. Саме тому, ви�
бираючи законодавчі орієнтири, слід виходити з того,
що формування концепції інноваційної діяльності — це,
насамперед, ринковий проект, й інноваційна система має
бути органічно "вбудована" в інституціональне середо�
вище. Тому відносини у цій сфері повинні базуватися на
принципах конкурентоспроможності, ефективності,
прибутковості, а вироблений інноваційний продукт з
необхідними споживчими властивостями повинен бути
орієнтованим на конкретного замовника (споживача).

ВИСНОВКИ
Інституціональний підхід до інноваційної теорії знач�

но впливає на формування пріоритетів розвитку еконо�
мічної теорії, оскільки відображає характерні особли�
вості сучасної економіки. Кожному національному сус�
пільству відповідає певний набір формальних і нефор�
мальних інституціональних обмежень, які радикально
відрізняються один від одного. Еволюція суспільства
змінила існуючі погляди на інновації, відзначила особ�
ливу роль не тільки технологічного фактора, а й соціаль�
но�психологічних, правових і політичних чинників. Інно�
ваційна діяльність стає можливою при певних інституці�
ональних умовах. Економічний розвиток супроводжуєть�
ся інституційними інноваціями, пов'язаними з трансфор�
маціями системи економічних відносин і суспільних інсти�
тутів. Підприємець�новатор виступає одним з провідних
суб'єктів інноваційної діяльності, в якості організатора
нових інституціональних угод, що зменшують невизна�
ченість і формують основу консенсусу суперечливих інте�
ресів. Інститут держави в свою чергу виконує координу�
ючу і регулюючу функції, забезпечуючи правомірні умо�
ви реалізації інноваційної діяльності. Конкуренція як
інститут ринку стимулює суб'єктів господарювання до
розвитку інноваційної діяльності, при цьому вона (інно�
ваційна діяльність) у свою чергу породжує конкуренцію.
Інститут власності створює умови для захисту прав на
результати інтелектуальної діяльності та інноваційні роз�
робки спонукає. Для забезпечення ефективної реалізації
інноваційної діяльності необхідно побудувати функціо�
нальну національну інноваційну систему, яка забезпечить
узгоджену взаємодію всіх інститутів інноваційної сфери
діяльності.

Література:
1. Oxley J.E. Institutional environment and the

mechanism of governance: The impact of intellectual
property protection on the structure of inter�firm alliances
/ J.E. Oxley // Journal of Economic Behavior & Orga�
nization. — 1999. — № 38. — P. 283—309.

2. Williamson O. The Evolving Science of Organization
/ O. Williamson // Journal of Institutional and Theoretical
Economics. — 1993. — № 149�1. — P. 36—63.

3. Аузан А.А. Институциональная экономика: новая
экономическая теория / А.А. Аузан. — М.: Инфра�М.
— 2006. — 416 с.

4. Гайдай Т.В. Институция как инструмент институ�
ционального экономического анализа / Т.В. Гайдай //
Экономическая теория. — 2006. — № 2. — С. 53—64.

5. Деревянко В.М. Некоторые проблемы формиро�
вания институциональной структуры экономики России
/ В.М. Деревянко // Вестник Санкт�Петербургского
университета ГПС МЧС России. — 2009. — №2. — С.
144—148.

6. Егорова А.А. Институциональные аспекты фор�
мирования инновационного потенциала в современной
экономике России [Электронный ресурс] / А.А. Егоро�
ва // Вестник Челябинского государственного универ�
ситета. Экономика. — 2012. — № 24 (278) — С. 9—14. —
Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/
institutsionalnye�aspekty�formirovaniya�innovatsionnogo�
potentsiala�v�sovremennoy�ekonomike�rossii#ixz�
z3ag8CoeXQ

7. Кириленко К.В. Малое предпринимательство как
институт рыночной экономики / К.В. Кириленко // Ус�
пехи современного естествознания. — 2008. — № 6 —
С. 151—152.

8. Норт Д. Институты, институциональные измене�
ния и функционирование экономики / Д. Норт; пер. с
англ. А.Н. Нестеренко. — М.: Фонд "Начала", 1997. —
180 с.

9. Олейник А.Н. Институциональная экономика:
учеб. пособие. / А.Н. Олейник. — М.: ИНФРА�М, 2000.
— 416 с.

10. Рябов И.В. Влияние институциональных факто�
ров на экономический рост / И.В. Рябов, О.О. Смирно�
ва, Е.В. Агапова // Экономика: вчера, сегодня, завтра.
— 2013. — № 5—6. — С. 39—46.

11. Фуруботн Э.Г. Институты и экономическая тео�
рия: достижения новой институциональной экономи�
ческой теории / Э.Г. Фуруботн, Р. Рихтер; пер. с англ.
под ред. В.С. Катькало, Н.П. Дроздовой. — СПб.: Из�
дат. дом СПб. гос.ун�та, 2005. — 702 с.

References:
1. Oxley, J. E. (1999), "Institutional environment and

the mechanism of governance: The impact of intellectual
property protection on the structure of inter�firm alliances",
Journal of Economic Behavior & Organization, vol. 38, pp.
283—309.

2. Williamson, O. (1993), "The Evolving Science of
Organization", Journal of Institutional and Theoretical
Economics, vol. 149, no. 1, pp. 36—63.

3. Auzan, А.А. (2006), Institutsionalnaia ekonomika:
novaia ekonomicheskaia teoriia [Institutional economics:
new economic theory], Infra�M, Moscow, Russia�М.

4. Gaidai, T.V. (2006), "The institution as an instrument
of institutional economic analysis", Ekonomicheskaia
teoriia, vol. 2, pp. 53—64.

5. Derevianko, V.M. (2009), "Some problems of
formation of the institutional structure of the Russian
economy", Vestnik Sankt�Peterburgskogo universiteta GPS
MChS Rossii, vol. 2, pp. 144—148.

6. Egorova, A.A. (2012), "The institutional aspects of
the formation of innovative potential in the modern Russian
economy", Vestnik Cheliabinskogo gosudarstvennogo
universiteta. Ekonomika, [Online] vol. 24 (278), pp. 9—14,
available at: http://cyberleninka.ru/article/n/institu�
tsionalnye�aspekty�form irovaniyainnovatsionnogo�
potentsiala�v�sovremennoy�ekonomike�rossii# ixzz
3ag8CoeXQ

7. Kirilenko, K.V. (2088), "Small business as the institute
of market economy", Uspekhi sovremennogo estestvoz�
naniia, vol. 6, pp. 151—152.

8. North, D. (1997), Instituty, institutsionalnye izme�
neniia i funktsionirovanie ekonomiki [Institutions,
Institutional Change and Economic Performance], А.N.
Nesterenko (Ed.), Fond "Nachala", Moscow, Russia.

9. Oleinik, A.N. (2000), Institutsionalnaia ekonomika
[Institutional Economics], INFRA�M, Moscow, Russia.

10. Riabov, I.V. Smirnova, O.O. Agapova, E.V. (2013)
"Influence of institutional factors on economic growth",
Economics: yesterday, today, tomorrow, vol. 5—6, pp. 39—
46.

11. Furubotn, E. G. Richter, R. (2005), Instituty i eko�
nomicheskaia teoriia: dostizheniia novoi institutsionalnoi
ekonomicheskoi teorii [Institutions and Economic Theory:
The Contribution of the New Institutional Economics], V.S.
Katkalo (Ed.), Izd. dom SPb gos. univer., Saint�Petersburg,
Russia.
Стаття надійшла до редакції 01.06.2015 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

141www.economy.in.ua

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Відомо, що рівень розвитку економіки в регіонах

вимірюють у розмірі валового регіонального продукту
(ВРП). Валовий регіональний продукт (ВРП) Республі�
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РЕКРЕАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС —

ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТА
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RECREATIONAL COMPLEX PREREQUISITE OF EFFECTIVE DEVELOPMENT AND FUNCTIONING
OF THE ECONOMY OF THE REGION AND UKRAINE AS A WHOLE

Автономна Республіка Крим є одним із тих регіонів України, для яких проблеми диспропорцій у со\

ціально\економічному розвитку є найактуальнішими. Особливий статус АР Крим і географічні особли\

вості півострова створюють певні економічні переваги й можливості для розвитку рекреаційного комп\

лексу ефективність його функціонування могли б стати передумовами успішного розвитку, стійкого

функціонування економіки суттєво вплинути на підвищення якості життя, а також були б визначальним

фактором залучення інвестицій [2, с. 12—27]. На даному етапі рекреаційну сферу охопили негативні тен\

денції, які в першу чергу спричинені відсутністю ефективної комплексної системи управління рекреа\

ційною галуззю України та загальним зниженням платоспроможного попиту на національний рекреацій\

ний продукт. Актуальність статті полягає в дослідженні рекреаційного комплексу, на основі показників

діяльності, а саме, санаторно\курортних установ, туристичних та готельних організацій, та встановленні

факторів, що впливають на стійке функціонування рекреаційного комплексу в цілому. Стійке функціо\

нування рекреаційного сектору забезпечить стійкий розвиток економіки АР Крим та України, зокрема

дасть можливість функціонувати на рівні з Європейськими країнами за організаційними, екологічними

нормами та надаванням рекреаційних послуг на рівні світових стандартів. Таким чином, стаття присвя\

чена дослідженню функціонування рекреаційного комплексу АР Крим та його впливу на розвиток еко\

номіки регіону та України в цілому.

ARC is one of the regions of Ukraine, for whom the problem of disparities in social and economic development

is most urgent. The special status of Crimea peninsula and geographical features create certain economic benefits

and opportunities for the development of a recreational complex effectiveness of its functioning would be

prerequisites for the successful development of sustainable functioning of the economy significantly affect the

quality of life and would have been a determining factor in attracting investments. At this stage, covered

recreational area of the negative trends that are primarily caused by the lack of an effective integrated system of

Ukraine and recreational industry overall decline of effective demand for national recreational product. Relevance

of the article is to study the recreational complex, based on performance indicators such as spa facilities, tourist

and hotel organizations, and establish the factors that affect the stable operation of a recreational complex in

general. Stable operation of the recreational sector provides a stable economy Crimea and Ukraine in particular

will make it possible to operate at the level of European countries by organizational, environmental standards

and provision of recreational services at international standards. Thus article investigates the functioning of the

recreational complex Crimea and its impact on the economy of the region and Ukraine as a whole.

Ключові слова: рекреаційний комплекс, санаторно�курортна галузь, туристичні організації, готельні
установи, стійке функціонування.

Key words: recreational complex, sanatorium�resort industry, tourism organizations, hotel establishments, stable
functioning.

ки Крим за підсумками 2013 р. склав 44 млрд 536 млн
гривень. Частка автономії у ВВП України становила 3,8.
Дослідження стану національного санаторно�курортно�
го комплексу підтверджує, що він прямо впливає на роз�
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виток рекреаційної діяльності України. Рекреаційний
комплекс АР Крим включає в себе не тільки санаторно�
курортні організації, а й туристичні та готельні устано�
ви [3, с. 1—12]. Щоб мати уявлення про тенденції ринку
санаторно�курортних послуг доцільно проаналізувати
інфраструктуру послуг всіх рекреаційних підприємств,
що дозволить встановити проблеми забезпечення ком�
плексного розвитку та стійкого функціонування рек�
реаційного комлексу різних установ (рис. 1).

У 2009 р. у Криму налічувалося 451 санаторно�ку�
рортних (оздоровчих) закладів з загальним ліжковим
фондом 160,4 тис. ліжок (місць) у місяць максимально�
го розгортання. Протягом аналізованого періоду спос�
терігається динаміка росту дитячих оздоровчих установ
та санаторіїв зі збільшенням ліжкового фонду на
114,3%, санаторіів з лікуванням на 104,11% та незнач�
ним зменьшенням ліжкового фонду — 99,08%, що по�
вязано з відсутністю або недостатністю державного
фінансування на поліпшення матеріально�технічної
бази даних установ [4, с. 1—20]. Стійка тенденція росту
спостерігається для будинків та баз відпочинку на

103,67%, зі збільшенням ліжкового фонду 106,88%, що
говорить про стійку конкурентну позицію із залучен�
ням прямих інвестицій. Кількість закладів санаторно�ку�
рортного комплексу республіки у порівнянні з 2012 ро�
ком збільшилась на 25 одиниць, а у порівнянні з попе�
реднім роком зменшилась на 4 оздоровчих заклади.
Майже 13% таких закладів не надавали своїх послуг у
2010/11 рр.; так, тільки з причини відсутності коштів на
експлуатацію не працювало 29% загального числа, які
не працювали протягом звітного періоду.

На рекреаційному ринку постійно зростає попит на
послуги санаторно�курортного комплексу. Але, як ба�
чимо, в 2009 р. та протягом 2012—2013 рр. спостеріга�
лося скорочення обсягів наданих рекреаційних послуг
практично всіма видами організацій, винятком є дитячі
оздоровчі установи та санаторії а також бази від�
починку: санаторії з лікуванням — через застарілість ос�
новних засобів, невідповідністьоснащення лікувальної
бази європейським стандартам, невідповідність ціни та
якості наданих послуг; санаторії�профілакторії — че�
рез відсутність державного фінансування, застарілість

Рис. 1. Структура аналізу ринку рекреаційних послуг АР Крим

Таблиця 1 Динаміка наданих рекреаційних послуг
в санаторно<курортних закладах АР Крим за 2009—2013рр., тис.ос.

За даними Міністерства курортів та туризму АРКрим.
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матеріальної бази, відсутність маргетингових інстру�
ментів залучення клієнтів, пансіонати відпочинку — че�
рез сезонність наданих рекреаційних послуг, не�
відповідність показника ціна�якість.

Світова економічна криза 2008—2009 рр. торкну�
лася ринку рекреаційного комплексу про, що свідчить
доволі низький індикс наданих рекреаційних послуг АР
Крим, який в 2009 становить 65,6%. З одного боку,
відбулося підвищення цін на дані послуги з незмінним
оснащенням матеріальної бази це можна пояснити
відсутністю належного державного фінансування. Рек�
реанти вибирали більш дешеві види оздоровлення такі
як, пансіонати відпочинку — 68% та бази оздоровлен�
ня — 71%.

Доволі високий індекс завантаження санаторно�
рекреаційного комплексу спостерігався протягом
2010—2011 рр. — 103; 101. З одного боку, це можна по�
яснити економічною та політичною стабільністю
країні, підвищенням рівня життя населення (незначним
зростанням доходів), з другого боку інвестиційною
привабливістю, яка дозволила удосконалити матері�
ально�технічний стан санаторно�рекреаційного комп�
лексу, тим самим залучити більше рекреантів, а також
доступною ціновою політикою по відношенню до за�
кордонної.

Посилення процесів глобалізації та інтеграції у
світовій економіці безумовно впливає на розвиток як
світового, так і національного ринку рекреаційних по�
слуг, зокрема торгівля послугами розвивається більш
динамічно ніж торгівля товарами в цілому, що і обумов�
лює доцільність аналізу структури експорту рекреацій�
них послуг підприємствами АР Крим (табл. 2).

Структура експорту рекреаційних послуг підприє�
мствами АР Крим протягом аналізованого періоду
свідчить про розширення рекреаційних послуг у 2009—
2011 рр. за всіма оздоровчими закладами, зокрема пи�
тома вага санаторно�курортного комплексу становила
відповідно 36,2%; 36,8% та 37,4%, туристичного комп�
лексу — 34,5%; 34,9%; 35, 3%, готельного комплексу —
у 2009 р. — 29,2%; а в 2010 р. — 28, 3% та 2011 р. знизи�
лася до 27,32%.

Зниження обсягів експорту рекреаційних послуг у
2012 р. було характерним для загальної рекреаційної си�
стеми: показник становив 321,3 млн дол. США, що на
10,45% нижче, ніж у попередньому 2011 р. Окрім впливу
зовнішньої конкуренції, що обумовила зниження обсягів
рекреаційних послуг, знизився і рівень конкурентоздат�
ності кримських рекреаційних підприємств, під впливом
внутрішньої конкуренції, а також пожорсткішала подат�
кова політика, що свідчить про необхідність комплекс�
ного вирішення проблем, що стримують, у тому числі, і
розвиток всього рекреаційного комплексу [1, с. 416].

Інвестиційна активність у рекреаційному комплексі
АРК залишається низькою і не може забезпечити ефек�
тивну реструктуризацію та посилення конкурентних
позицій Криму на міжнародному ринку рекреаційних
послуг. Обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) ста�
ном на 01.01.2010 р. досяг 150,0 млн дол. США, або 20,9%
загального обсягу капіталовкладень в АР Крим. У струк�
турі ПІІ стійко переважають інвестиції Білорусі,
Віргінських Британських островів, Кіпру; питома вага
прямих інвестицій Російської Федерації в секторі сана�
торно�курортних і готельних послуг має тенденцію до
зниження.

Заклад оздоровлення Експорт, млн.дол.США
2009 2010 2011 2012 2013 

Рекреаційний комплекс в тому 
числі: 

279,1 316,4 341,9 321,3 334,6 

Санаторно-курортний комплекс 101,03 116,44 127,87 122,5 124,7 

Туристичний комплекс 96,29 110,42 120,69 119,2 121,1 

Готельний комплекс 81,49 89,54 93,41 79,6 88,8 

Таблиця 2. Структура експорту рекреаційних послуг підприємствами АР Крим за 2009—2013 рр.

Джерело: за даними Державного комітету статистики АР Крим.

Вид рекреаційного комплексу Обсяг рекреаційних послуг млрд грн. 
2009 2010 2011 2012 2013 

Рекреаційний комплекс в тому числі: 4,2 4,9 5,3 5,17 х 
Санаторно-курортний комплекс 1,56 1,81 2,03 2,15 х 
Туристичний комплекс 1,38 1,70 1,84 2,01 х 
Готельний комплекс 1,08 1,39 1,42 1,01 х 

Таблиця 3. Структура обсягу наданих рекреаційних послуг підприємствами
АР Крим за 2009—2013 рр.

Джерело: за даними Державного комітету статистики АР Крим.

Рис. 2. Динаміка прямих іноземних інвестицій в рекреаційно<туристичний комплекс АР Крим, млн дол. США
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Основним реципієнтом ПІІ в Криму залишається
В. Ялта (101. 5 млн дол. США). З інших регіонів інвес�
тиційно привабливими є Євпаторія та Алушта (сана�
торно�курортне господарство), Сімферополь і Фео�
досія (готельне господарство), Алушта і Судак (ту�
ризм).

У регіонах Криму відсутні стратегічні плани залу�
чення інвестицій в сферу рекреації, тому характерне
переважання дрібних нецентралізованих ділянок, не�
придатних для комплексних масштабних інвестиційних
проектів.

Актуальними є дослідження обсягів наданих рек�
реаційних послуг АР Крим та даних про прибут�
ковість різних галузей рекреаційного комплексу
(табл. 3, 4).

Обсяг наданих рекреаційних послуг АР Крим за дос�
ліджений період в 2009 становив 4,2 млрд грн. а в 2013 р.
зріс на 123,8%. З 2009—2011 рр. спостерігається зрос�
тання обсягу рекреаційних послуг за рахунок санатор�
но�курорної галузі питома вага якої становила 37,1%; в
2010 р. знизилась до 36,9%; а в 2011 р. становила —
38,4%, питома вага туристичної галузі становила 32,8%;
34,7%; 34,8%, готельної галузі — 25,5%, 28,4%, а в 2011
р. зниження питомої ваги — 26,8%.

Збільшення обсягів рекреаційних послуг 2009—2011
рр. всіма видами рекреаційного комплексу свідчить про
перспективність цих ресурсів. Їхнє ефективне викорис�
тання сприятиме, з одного боку, економічному зростан�
ню АР Крим та України в цілому, залучати додаткові
фінансові кошти, а з іншого — підвищенню своїх позицій
серед інших країн�рекреантів [5, с. 11—16]. Для цього
необхідно модернізувати рекреаційний комплекс, зок�
рема санаторно�курортну галузі, шляхом підвищення
якості наданих послуг, що дозволить збільшити обсяги
рекреаційних послуг та надходжень до бюджету АР
Крим та України.

Як бачимо, протягом 2009—2011 рр. спостерігало�
ся постійне зростання доходу від реалізації рекреац�
ійного потенціалу відповідно на 104,62; 102,07 лише у
2012 році незначне зменшення даного показника
99,70% порівняно з попередніми роками. Отже, країна
мала позитивний прибуток від рекреаційних послуг,
зокрема, мала частина належала туристичній та го�
тельній галузі, в той час як санаторно�курортна галузь
дійсно забезпечувала відчутний дохід від реалізації
рекреаційного потенціалу. Низький рівень надход�
женнь до бюджету від готельної галузі повязаний з
тіньовим сектором готельних послуг, що говорить про
необхідність законодавчо�нормативних документів, які
б могли б здійснювати державнй контролю в даній га�
лузі.

ВИСНОВКИ
Для утвердження АР Крим як рекреаційного півос�

трова та складову частину рекреаційного комплекса
України важливе значення мають усі складові рекреа�
ційного комплексу: санаторно�курортна галузь, тури�
стична галузь та готельна галузь. Тому для зростання
стійких позицій функціонування рекреаційного комп�
лексу необхідно: зменьшити вплив сезоних факторів за

Таблиця 4. Дохід (надходження до бюджету) від рекреаційного комплексу
та надання рекреаційних послуг за 2009—2013 рр., млн грн.

Джерело: за даними Державного комітету статистики АР Крим.

Вид рекреаційного 
комплексу 

Надходження до бюджету млн грн.
2009 2010 2011 2012 2013 

Рекреаційний комплекс в 
тому числі: 256,87 268,75 274,31 273,47 х 

Санаторно-курортна 
галузь 103,47 98,45 105,3 104,95 х 

Туристична галузь 91,42 101,4 101,8 101,5 х 

Готельна галузь 61,98 68,9 67,21 67,02 х 

рахунок додаткових послуг, підвищити якість наданих
послуг, які б відповідали ціновій політиці, підвищити
конкурентоздатність рекреаційних підприємств за ра�
хунок інвестиційних проектів та власних розробок щодо
підвищення якості послуг, аналізу доцільного викорис�
тання маркетингових, виробничих та фінансових ре�
сурсів, які сформують позитивну стійку іміджеву по�
літику функціонування рекреаційного комплексу. Ефек�
тивне управління цим комплексом має не лише підви�
щити привабливість національного ринку для іноземних
інвесторів, а й необхідна умова розвитку країни в ціло�
му.

Література:
1. Багрова Л.А., Бережна І.В., Богданов Н.Н. Кон�

цепція розвитку курортно� рекреаційного і туристсь�
кого комплексу Криму // Економіка Крима. — 2004. —
416 с.

2. Банчева А.А. Оценка рыночного потенциала орга�
низации / А. Банчева // Маркетинг предприятия. — 2007.
№3. — С. 90—103.

3. Гаврилюк С.П. Конкурентні переваги як основа
розробки стратегії туристських підприємств / С.П. Гав�
рилюк // Економіка та розвиток підприємств. — 2001.
— № 4. — С. 76—80.

4. Левковська Л.М. Стан і перспективи розвитку ту�
ризму та санаторно�курортного комплексу в Криму /
Л.М. Левковська // Економіка України. — 2009. — № 4.
— С. 11—14.

5. Цьохла С.Ю. Трансформація рекреаційної діяль�
ності та розвиток регіональних ринків курортно�рекре�
аційних послуг (методологія, аналіз і шляхи вдоскона�
лення) / Цьохла С.Ю. // Економіка Крима, 2008. — №4.
— 44 с.

6.Яковенко И.М. Стратегическое видение развития
туристко�рекреационного комплекса АР Крым / И.М.
Яковенко // Экономика Крыма. — 2010. — № 3. — С.
11—16.

References:
1. Bagrova, L.A.Berezhnaya, I.V. and Bogdanov, N.N.

(2004), "Concept development of resort and recreational
and tourist complex in Crimea ", Ekonomika Crima, vol. 3,
pp. 11—16.

2. Bancheva, А.А. (2007), "Evaluation of the market
potential of the organization", Marketing Company, vol. 3,
pp. 90—103.

3. Gavrilyuk, S.P. (2001), "Competitive advantages as a
basis for developing strategies of tourism enterprises",
Еkonomіka ta rozvitok companies, vol. 4, pp. 76—80.

4. Levkovska, L.M. (2009), "State and prospects of
development of tourism and resort complex in Crimea",
Ekonomіka Ukraine, vol. 4, pp. 11—14.

5. Tsohla, S.Y. (2008), "Transformation of recreational
activities and development of regional markets resort and
recreational services ", Ekonomika Crima, vol. 4, pp. 44.

6. Yakovenko, I. M. (2010), "The strategic vision of the
development of tourist and recreational complex of
Crimea", Ekonomika Crima, vol. 3, pp. 11—16.
Стаття надійшла до редакції 02.06.2015 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

145www.economy.in.ua

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Актуальність розвитку процесів міжнародної еко�

номічної інтеграції визначається сучасними умовами
розвитку світової економіки. Міжнародна економічна
інтеграція надає переваги країнам, оскільки відбуваєть�
ся раціоналізація її можливостей прискореного зрос�
тання. Актуальна ця проблема і тому, що міжнародна
економічна інтеграція дозволяє підприємствам заощад�
жувати на виробництві, а також здобувати нові конку�
рентні переваги. З 70�х років почали активно народжу�
ватися ТНК, які сприяли розвитку міжнародної інтег�
рації, що в свою чергу призводило до збільшення об�
сягів експорту, імпорту та збільшенню суспільного про�
дукту. Саме міжнародна економічна інтеграція сприяє
кращому економічному розвитку країн з різними мож�
ливостями. Компанії у пошуках більшого прибутку на�
правляють прямі іноземні інвестиції по всьому світу.
Протягом тривалого часу Україна не була учасником
процесів міжнародної економічної інтеграції, оскільки
була однією з соціалістичних республік СРСР, яка була
представником командно�адміністративної економіки,
яка в свою чергу заперечувала будь�які відносини з ка�
піталістичними країнами з ринковими економіками. З
1991 року Україна незалежна країна, і як всі прогресивні
країни вона прагне створити ринку економіку, яка буде
в змозі інтегруватися з економіками інших держав. На
сьогоднішній день Україна знаходиться у стані пере�
хідної економіки, яка інтенсивно інтегрується у світове
господарство. Для детального аналізу процесів міжна�
родної економічної інтеграції ми аналізуватимемо краї�
ну — Мексику, яка є яскравим представником процесів
економічної інтеграції. Мексика з 1994 року є учасни�
ком Північно�американської зони вільної торгівлі (НА�
ФТА). Досвід Мексики є дуже корисним для України,
оскільки Мексика та Україна схожі.
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СТУПІНЬ РОЗРОБЛЕНОСТІ
Дослідженням цієї проблеми займалося багато

вітчизняних та зарубіжних економістів таких, як: Б. Бал�
лас, Дж.Вайнер, В.Н. Харламова, О. Кучик, Д.Г. Лук'ян�
ченко.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження ефектів економічної

інтеграції в межах досвіду NAFTA, з метою оцінки по�
милок та здобутих переваг за умова симетричної інтег�
рації, що важливі для прийняття Україною стратегічно
важливих рішень при розробці стратегії інтеграції з ЕС.

ДОСЛІДЖЕННЯ
— Чинники й передумови інтеграційних процесів в

рамках NAFTA.
Зміна політичної і економічної ситуації в світі в кінці

80�х років, активізація інтеграційних процесів в Європі
і Азіатсько�тихоокеанському регіоні, зростаюча конку�
ренція з боку Японії, соціально�політичні реформи в
країнах Латинської Америки знову підняли питання про
економічну взаємозалежність США, Канади і Мексики,
про необхідність "повернення" американського бізнесу
в Західну півкулю і зрештою про створення Північно�
американської зони вільної торгівлі.

Для Мексики НАФТА була необхідна для успішно�
го виконання економічних реформ, модернізації еконо�
міки. У минулому Мексика була країною, залежною від
експорту нафти, сьогодні вона є чистим експортером
промислових товарів, що забезпечує стійке економічне
зростання. У ході переговорів Мексика домоглася за�
безпечення надійного доступу на найбільший у світі ри�
нок (з перспективою витіснення звідти "азіатських
тигрів"), збільшення потоку інвестицій, включаючи по�
вернення мексиканських капіталовкладень, а також зни�
ження рівня захисту ринку США. Участь Канади в пе�
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реговорах надавала для Мексики можливість відкриття
нового експортного ринку і джерела інвестицій. Крім
того, створення зони вільної торгівлі може забезпечи�
ти більш надійний інвестиційний клімат в Мексиці, а зна�
чить, залучить капітали і з третіх країн.

— Мета створення NAFTA та договірні умови
Учасники НАФТА проголосили своєю головною

метою створення не спільного ринку західноєвропейсь�
кого зразка, а зони вільної торгівлі, яка дала б мож�
ливість кожній країні�інтегранту без перешкод і обме�
жень розвивати економічні відносини з іншими держа�
вами та регіонами.

Мова йде не про погодження торгово�економічної
політики кожного з членів НАФТА з наднаціональни�
ми структурами. Більше того, створення подібних струк�
тур не планується.

Виходячи з угоди про Північноамериканську зону
вільної торгівлі, намічено: поетапне, протягом 15 років,
скасування митних тарифів, а також нетарифних обме�
жень у взаємній торгівлі; забезпечення високого рівня
захисту інтелектуальної власності; розробка спільної
програми боротьби із забрудненням довкілля. Пере�
лічені напрями діяльності розширюють традиційні уяв�
лення про початковий етап інтеграційного процесу в
"класичному" його визначенні. Угода дає можливість
практичного розв'язання важливих питань не лише
торгівлі, а й усього взаємного співробітництва, зокре�
ма:

— у митній сфері: згідно з угодою країни�інтегран�
ти зробили суттєвий крок до скасування митних обме�
жень — США на 84 % і Канада на 79 % мексиканського
експорту (за винятком нафтопродуктів); Мексика
ліквідувала митні обмеження на 43 % товарів із США і
на 41 % товарів із Канади. Через 15 років такі обмежен�
ня будуть узагалі ліквідовані;

— в інвестиційній сфері: запроваджений інвести�
ційний механізм не передбачає будь�яких обмежень у
діяльності іноземних інвесторів; при цьому гарантують�
ся конвертованість національної валюти і можливість
вільного переказу коштів за кордон;

— у виробничій сфері: угодою передбачено створен�
ня режиму найбільшого сприяння місцевим фірмам; зі
сфери дії угоди вилучені галузі, які відповідно до Кон�
ституції перебувають у виключній компетенції держа�
ви;

— у невиробничій сфері: запроваджено режим най�
більшого сприяння у взаємовідносинах між державами�
інтегрантами;

— у фінансовій сфері: вся система розрахунків за�
лишається під контролем держав; під дію угоди про
НАФТА не підпадають політика грошового обігу та об�
міну валют, а також діяльність із соціального страху�
вання та капітального будівництва.

Угода про NAFTA не залишила поза увагою питан�
ня вирішення суперечок між країнами�членами, встано�
вивши 3 етапи здійснення арбітражу: на першому етапі
проводяться переговори між сторонами з метою задов�
ільного вирішення суперечок; якщо протягом першого
раунду переговорів не вдасться дійти згоди, то справа
переходить на розгляд Комісії; якщо Комісія не зможе
врегулювати суперечку, то вона розглядається групою
спеціалістів, яка складається з 5 членів і гарантує спра�
ведливе вирішення проблеми. Деякі важливі витяги з
угоди про Асоціацію:

Правила походження виробу. Товари вважаються
північноамериканського виробництва, якщо вони по�
вністю північноамериканські або настільки трансфор�
мовані в регіоні NAFTA, що зазнають конкретних змін
у тарифних класифікаціях (у такому випадку частка
північноамериканського компоненту у переробці това�
ру залежно від методу повинна становити не менше 50�
60 %).

Сільське господарство. Після набуття угодою чин�
ності Мексика та Сполучені Штати Америки негайно
скасовують усі нетарифні бар'єри в торгівлі сільсько�
господарською продукцією, перетворюючи їх у квоти
або звичайні тарифи. Значна кількість тарифних бар'єрів
між Мексикою та США були ліквідовані після введення
в дію угоди. Мексика та Канада поступово усунуть усі
бар'єри у торгівлі більшістю сільськогосподарських про�
дуктів.

Автотранспортні засоби. Перешкоди у торгівлі та
інвестиційні обмеження в автотранспортних товарах
усуватимуться протягом десятирічного перехідного пе�
ріоду. Щоб підпадати під преференційний тарифний
режим, автотранспортні засоби повинні містити певний
відсоток північноамериканського виробництва: від 60,
0 до 62, 5 %. Мита на текстиль та одяг, вироблені у Пів�
нічній Америці, які відповідають правилам походження
NAFTA, буде ліквідовано відразу.

— Показники інтеграційного процесу. Отримані
ефекти від інтеграції для країн�членів

 Асиметрія відносин полягаю у потужностях,
точніше їх різниці між економіками країн�членів НА�
ФТА, оскільки ВВП США більше за ВВП Мексики у 15
разів, що є дуже значною різницею, а отже, це може
мати як позитивні, так і негативні ефекти для економі�
ки Мексики. Угода про зону вільної торгівлі, на сьо�
годнішній день вивела Мексику на якісно новий рівень
інвестиційної привабливості, оскільки інвестори отри�
мали доступ та деякі пільги для ринків�партнерів Мек�
сики, що складають більше 60% світового ВВП. Також
Мексика завдяки автомобільним гігантам з Японії,
Європи та США забезпечує більшу частину потреб у ав�
томобілях для США, Канади та країн Латинської Аме�
рики, і сьогодні посідає 8 місце у світі за кількістю ви�

Загальний експорт 2001 2005 2009 2013 % зміна за весь період 

Канада 261,1 360,6 315,2 471,5 59,9 

Мексика 158,4 214,2 229,7 385,6 143,4 

США 731,0 904,3 1056,7 1607,4 119,8 

Разом 1150,5 1479,1 1601,6 2464,5 114,2 

Загальний імпорт 2001 2005 2009 2013 % зміна за весь період 

Канада 221,6 314,4 321,2 480,9 117,0 

Мексика 168,4 221,8 234,4 385,5 128,9 

США 1180,1 1732,3 1601,9 2427,1 105,7 

Разом 1570,1 2268,6 2157,5 3293,5 109,8 

Таблиця 1. Загальні обсяги експорту та імпорту країн членів NAFTA,
млрд дол.

Джерело: складено автором за даними [11].
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роблених автомобілів. Україна та�
кож має великий потенціал для роз�
витку автомобілебудування, авіа�
космічного будування та інших га�
лузей. Україна може забезпечувати
значну частку попиту на промислові
товари, але лише за умови залучен�
ня іноземних інвестицій, оскільки
власних коштів у достатній
кількості вона не має. Іноземні інве�
стиції, а тобто прихід ТНК можуть
неоднозначно вплинути на ситуацію
в Україні. Це підтверджується на
економіці Мексики. З приходом
ТНК до Мексики близько 3 тис.
мексиканських підприємств, припи�
нили своє існування оскільки, та�
кож низькокваліфіковані спеціалі�
сти конкурували тепер не тільки
між собою, а й з спеціалістами з
США, та Канади. Але із приходом
ТНК рівень кваліфікації мексиканських робітників по�
чав підвищуватися. Кількість бідного населення складає
50 млн чол. Оскільки це близько 50% населення, то це є
дуже високим показником. Важливо зазначити, що за�
робітна плата в Мексиці сьогодні так і залишилася низь�
кою.

Про масштаби економічного взаємозв'язку США,
Канади і Мексики на основі взаємної торгівлі і руху ка�
піталу можна судити за наступними даними. В США ре�
алізовується близько 70—85% канадського експорту
(19% ВВП Канади). В США прямує близько 70% мекси�
канського експорту, а звідти поступає 65% мексикансь�
кого імпорту. Частка США в загальному притоці пря�
мих іноземних інвестицій до Мексики перевищує 60%.
ВВП США в 9 раз перевершує ВВП Канади і в 14 разів —
Мексики.

Імпорт США, за період 2001—2013, зріс загалом на
105, 7%, а з країнами NAFTA на 79%. Так, імпорт США
з Канади, за період з 2001 по 2013 рік зріс на 56%, а з
Мексики на 123%. Канада та Мексика для США, на сьо�
годні, є третім та четвертим за обсягами торгівлі парт�
нером, поступаючись тільки Китаю.

Експорт США за цей період зріс загалом на 119, 8%,
а з країнами NAFTA — на 97, 3%. Канада та Мексика
для США на сьогодні є найбільшими імпортерами аме�
риканської продукції. Так, експорт США до Канади, за
період з 2001 по 2013 р. зріс на 100%, а у Мексику — на
85%.

За період з 2001 по 2013 рр. відбулося збільшення
номінального ВВП США на 54%, Канади на 153%, Мек�
сики на 62%. Реальний ВВП Канади зріс на 24%, США

на 23%, Мексики на 30%. Обсяг інвестицій з США до
Мексики, за розглянутий період, зріс на 251%, а до
країн, які не є членами NAFTA, тільки на 154%. Інвес�
тиції Мексики в економіку США, за даний період, зрос�
ли на 237%, в той час як до інших країн на 140%.

З 2001 року кількість зайнятих в межах NAFTA
збільшилась майже на 18%, що становить 25, 7 млн ро�
бочих місць.

У той же час, рівень безробіття зріс в США та Мек�
сиці на 4, 2% та 2, 3% відповідно.

Як бачимо з таблиці 3, зовнішньоторговельні відно�
сини поміж країнами�членами NAFTA у відносному ви�
раженні зменшились. З цього можна зробити висновок
про дезінтеграційні процеси в межах об'єднання, але
треба розуміти, що ці показники спричинені тільки втру�
чанням однієї країни — Китаю.

Як бачимо, відбулось незначне зростання відношен�
ня внутрішньої торгівлі до ВВП кожної країни, але в
останні роки є тенденція до падіння, що знову підтвер�
джує гіпотезу про дезінтеграційні процеси.

З цього рисунку видно, якими темпами погіршу�
вались інтеграційні зв'язки між країнами�членами в
середині 2000�х років. Так, Канада і Мексика скоро�
тили свій обсяг торгівлі у % вимірі майже вдвічі, по�
рівняно з 2001 роком. При цьому, США залишали
свою частку у відсотковому вимірі на однаковому
рівні, і нарощували обсяги торгівлі з країнами NAFTA
такими ж темпами, як і з усіма іншими експортерами
й імпортерами.

Проаналізувавши динаміку індексу внутрішньо�
галузевої торгівлі, можна побачити, що країни по�

Експорт в межах NAFTA 2001 2005 2009 2013 % зміна за весь період 

Канада 229,0 305,0 240,7 356,9 55,85 

Мексика 139,6 188,1 193,7 311,1 122,8 

США 265,2 331,5 333,7 523,2 97,3 

Разом 633,9 824,5 768,1 1191,2 87,9 

Імпорт в межах NAFTA 2001 2005 2009 2013 % зміна за весь період 

Канада 148,8 192,6 181,7 273,4 83,7 

Мексика 118,3 125,1 120,1 203,4 72,0 

США 352,9 464,3 405,9 631,8 79,0 

Разом 620,0 782,1 707,7 1108,6 78,8 

Таблиця 2. Обсяги експорту та імпорту країн<членів NAFTA
між країнами<членами об'єднання, млрд дол.

Джерело: складено автором за даними [10].

Частка експорту до країн NAFTA 

 2001 2005 2009 2013 % зміна за весь період 

Канада 88 85 76 86 -2 

Мексика 88 88 84 81 -7 

США 36 37 32 33 -3 

В цілому 55 56 48 48 -7 
Частка імпорту з країн NAFTA 

 2001 2005 2009 2013 % зміна за весь період 

Канада 67 61 57 57 -10 

Мексика 70 56 51 53 -17 

США 30 27 25 26 -4 

В цілому 39 34 33 34 -5 

Таблиця 3. Динаміка частки зовнішньої торгівлі з країнами<членами NAFTA, %

Джерело: складено автором за даними [11].
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глиблюють внутрішньогалузеву торгівлю, хоча Мек�
сика ще має більшу тенденцію до міжгалузевої
торгівлі.

У таблиці 4 подано товарні групи, внутрішньогалу�
зева торгівля якими найзначніше змінилась протягом
2001—2013 рр. Так, для Мексики значно зросла внутрі�
шньогалузева торгівля в сфері суднобудування, вироб�
ництві какао, видобування та переробки природного
палива, виробництва м'яса та тютюнових виробів. Зни�
зилась внутрішньогалузева торгівля передусім в маши�
нобудуванні (автомобілебудування, важке машинобуду�
вання) та фармацевтиці.

ВИСНОВКИ
Зусилля Мексики спрямовані на лібералізацію її

ринку, що продовжуються, особливо в сферах енерге�
тики, банківської справи, телекомунікацій і транспор�

ту, продовжують відкривати перед експортерами з Ка�
нади і США всі нові можливості. З розвитком і поси�
ленням мексиканської економіки, попит на товари і по�
слуги ростиме, і партнери Мексики по NAFTA цілком
здатні задовольнити ці потреби.

Підписання NAFTA привело до більш значних змін
в русі капіталу між Канадою і Мексикою. Канадські інве�
стиції до Мексики значно збільшилися, концентруючись
в таких сферах, як гірничодобувна промисловість, бан�
ківській справі і телекомунікації, тоді як спостережу�
ване зростання мексиканських інвестицій до Канади,
хоча і носить постійний характер, але все ще значно
відстає в розмірах.

Аналізуючи економіку Мексики, можна дійти вис�
новку, що вона перейшла на якісно новий рівень за пе�
ріод 1993—2013 років, а саме: підписання угоди НАФТА,
а також виконанню ряду завдань для покращення інве�
стиційного клімату. ВВП, експорт, імпорт зросли при�
близно у 2 рази, що є дуже потужним результатом. З'я�
вилися підприємства "макіладорас", які створили більше
10 млн робочих місць, та майже вирішили проблему без�
робіття, але, на жаль, сьогодні у Мексиці існує пробле�
ма нерівномірності розвитку регіонів, оскільки "макіла�
дорес" знаходяться на півночі вздовж кордонів з США,
а отже, південна частина зайнята в більшому ступені
сільським господарством, що не є дуже високоприбут�
ковим заняттям. Отже, Україні під час розгляду стра�
тегії інтеграції та залучення прямих іноземних інвес�
тицій слід враховувати, що може початися нерівномір�
ний розвиток і аналогічно Мексиці південні регіони бу�
дуть зайняті лише у сільському господарстві. Звичайно
ж, коли Мексика почала укладати угода про зону вільної
торгівлі, на сьогоднішній день вивела Мексику на якіс�
но новий рівень інвестиційної привабливості, оскільки
інвестори отримали доступ та деякі пільги для ринків�
партнерів Мексики, що складають більше 60% світово�
го ВВП. Також Мексика завдяки автомобільним гіган�
там з Японії, Європи та США забезпечує більшу части�
ну потреб у автомобілях для США, Канади та країн Ла�
тинської Америки, і сьогодні посідає 8 місце у світі за
кількістю вироблених автомобілів. Україна також має
великий потенціал для розвитку автомобілебудування,
авіакосмічного будування та інших галузей. Україна
може забезпечувати значну частку попиту на промис�
лові товари, але лише за умови залучення іноземних
інвестицій, оскільки власних коштів у достатній
кількості вона не має. Іноземні інвестиції, а тобто прихід
ТНК можуть неоднозначно вплинути на ситуацію в Ук�
раїні. Це підтверджується на економіці Мексики. З при�
ходом ТНК до Мексики близько 3 тис. мексиканських
підприємств, припинили своє існування оскільки, також
низько кваліфіковані спеціалісти конкурували тепер не
тільки між собою, а й з спеціалістами з США, та Кана�
ди. Але із приходом ТНК рівень кваліфікації мекси�
канських робітників почав підвищуватися. Отже, інтег�
раційні процеси є дуже неоднозначними. Кількість
бідного населення складає 50 млн чол. Оскільки це
близько 50% населення, що є дуже високим показни�
ком. Важливо зазначити, що заробітна плата в Мексиці
сьогодні так і залишилася низькою.
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Сьогоденні умови функціонування вітчизняної еко�
номіки та існування України взагалі однією з фундамен�
тальних категорій активного економіко�політичного
тезаурусу актуалізують безпеку, причому безпеку на
всіх рівнях — від окремої людини до держави в цілому.
Частковим видом безпеки, наявність якого є передумо�
вою довгострокового успішного сталого функціонуван�
ня суб'єктів економічних відносин, є безпека економіч�
на, яка представляє інтерес як на рівні національної еко�
номіки, так і на рівні окремого підприємства.

Питання економічної безпеки підприємства частко�
во в українській науці є розглянутими, але значна
кількість таких питань потребує свого подальшого ви�
вчення та дослідження. Зокрема, представляють інтерес
питання економічної безпеки підприємства з урахуван�
ням його галузевої прив'язки. Тому тема дослідження
М.І. Копитко, за результатами якого написано відпові�
дну монографію, сьогодні є актуальною та заслуговує
на подальше розкриття з урахуванням тих загроз, які є
актуальними для вітчизняних підприємств та необхід�
ності пошуку шляхів подолання таких загроз.

У монографії М.І. Копитко "Економічна безпека
підприємств з виробництва транспортних засобів" роз�
глянуто сукупність важливих в контексті вибраної теми
питань та вирішено важливі завдання:

— проведено грунтовний історичний та контент�
аналіз поняття економічної безпеки та економічної без�
пеки підприємства зокрема;

— проведено аналіз понятійно�категоріального апа�
рату екосесента;

— надано авторський погляд на структуризацію
формування системи економічної безпеки підприємства;

— сформовано організаційно�управлінський ме�
ханізм забезпечення економічної безпеки підприємств
транспортного машинобудування;

— викладено пропозиції щодо формування систе�
ми економічної безпеки підприємства транспортного
машинобудування;

— проведено аналіз світового та вітчизняного дос�
віду забезпечення економічної безпеки підприємства;

— представлено результати аналізу стану економі�
чної безпеки вітчизняних автомобілебудівних під�
приємств;

— проведено аналіз чинників формування системи
економічної безпеки на підприємстві транспортного ма�
шинобудування;

— здійснено моделювання впливу внутрішніх та
зовнішніх загроз на економічну безпеку підприємства;

— проведено аналіз впливу персоналу як одного з
впливових чинників економічної безпеки підприємства;

— розглянуто загрози економічній безпеці підпри�
ємств транспортного машинобудування;

— представлено та розкрито тінізацію економічних
процесів як вагомий чинник впливу на систему економічної
безпеки підприємств транспортного машинобудування;

— проведено аналіз рейдерства як соціально�еко�
номічного явища, яке створює загрози для економічної

безпеки національних підприємств;
— проаналізовано зарубіжний досвід протидії за�

грозам економічній безпеці підприємств на макрорівні;
— сформовано авторський погляд на адаптацію

функціонування системи економічної безпеки підприє�
мства з виробництва транспортних засобів до умов зов�
нішнього середовища;

— сформовано пропозиції щодо оцінювання рівня
економічної безпеки підприємства з виробництва транс�
портних засобів;

— запропоновано рекомендації щодо вибору стра�
тегії управління процесом забезпечення системи еконо�
мічної безпеки підприємства;

— сформовано авторський погляд на пошук шляхів
підвищення ефективності системи економічної безпеки
підприємства.

У монографії М.І. Копитко розглянуто значну
кількість питань, які мають відношення до проблемати�
ки економічної безпеки підприємства, приділено увагу
як внутрішнім питанням забезпечення такої безпеки
(аналіз внутрішніх загроз та побудова системи еконо�
мічної безпеки підприємства), так і зовнішнім питанням
(аналіз умов функціонування вітчизняних підприємств,
дослідження впливу явищ рейдерства та корупції на еко�
номічну безпеку). В цілому ряді випадків надано ав�
торський погляд на питання оцінювання та забезпечен�
ня економічної безпеки підприємства.

Позитивною рисою дослідження, результатом яко�
го стала монографія М.І. Копитко, є використання знач�
ної кількості методів та прийомів наукового пізнання.
Висновки та пропозиції автора, які представлено у мо�
нографії, отримані із використанням математичного
апарату нечіткої логіки, диференційних рівнянь, теорії
графів, методу аналізу ієрархій, ординальних шкал, ло�
гічних операндів та мультиплікативно�адитивних моде�
лей. Використання такого значного за обсягом інстру�
ментарію свідчить на користь грунтовності представле�
них у монографії результатів та наукової обізнаності
автора монографії, володіння автором сучасними
інструментами наукового дослідження.

Структура викладеного матеріалу у монографії
М.І. Копитко, його обсяг, широке коло аналізованих
питань та процесів, глибина опрацювання окремих пи�
тань, наявність авторського погляду на досліджувані
питання свідчать про доцільність ознайомлення науко�
вої спільноти із результатами дослідження.

Отже, підсумовуючи сказане, слід зазначити, що мо�
нографія М.І. Копитко, яка присвячена питанням еко�
номічної безпеки підприємств з виробництва транспор�
тних засобів, розвиває сучасні напрацювання з питань
економічної безпеки суб'єктів господарювання з ура�
хуванням внутрішніх та зовнішніх загроз їхній еко�
номічній безпеці, містить сукупність цікавих напрацю�
вань у сфері економічної безпеки, висловлює авторсь�
кий погляд на досліджуване коло питань, поглиблює
теоретичні та інструментальні основи екосесента й тому
заслуговує на публікацію.
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РЕЦЕНЗІЯ
НА МОНОГРАФІЮ "ВЗАЄМОДІЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ І

БАНКІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ"
(АВТОРИ —  ПІКУС Р. В., ОЛІЙНИК Г.І.)*

Втрата конкурентних позицій суб'єктами ринку
фінансових послуг і посилення ризикованості ринково�
го середовища вимагає пошуку нових шляхів розширен�
ня ринкової частки і джерел отримання додаткових до�
ходів фінансовими посередниками. Разом з цим, зрос�
тає попит клієнтів на новітні фінансові продукти, які
носять універсальний характер, поєднуючи у собі де�
кілька класичних фінансових послуг. Взаємодія між
страховими компаніями і банками сприяє частковому
вирішенню даної проблематики. Не дивлячись на знач�
ну кількість наукових публікацій, присвячених інтеграції
страховиків і банків, відкритими залишаються такі ак�
туальні та проблемні питання як формування механіз�
му взаємодії страхових компаній і банків з урахуванням
сучасної економічної ситуації в Україні, об'єктивна
оцінка сучасного стану сектору вітчизняного банкост�
рахування, визначення перспективних форм взаємодії
страхових компаній і банків, виокремлення основних
етапів створення новітніх фінансових послуг.

Із вищезазначеного зрозуміло, що тема монографії
"Взаємодія страхових компаній і банків на ринку фінан�
сових послуг України", є як ніколи своєчасною. У до�
слідженні обгрунтовано авторський підхід до вирішення
наукових задач, основними серед яких є: узагальнення
наукових підходів до співпраці та конкуренції страхових
компаній і банків на ринку фінансових послуг; розробка
механізму взаємодії страхових компаній і банків з ура�
хуванням сучасних тенденцій та особливостей українсь�
кого ринку фінансових послуг; підвищення ефективності
діяльності фінансового супермаркету як перспективної
форми банківсько�страхової взаємодії шляхом розроб�
ки бізнес�плану і стратегії його розвитку.

Як справедливо зазначено авторами монографії,
розвиткові ефективної взаємодії вітчизняних фінансо�
вих посередників перешкоджає ряд факторів економіч�
ного, організаційного і політико�правового характеру.
Існування обмежень взаємодії страхових компаній і
банків в Україні обумовлює можливість формування
зв'язків між фінансовими посередниками лише у формі
агентського договору, що, у порівнянні із зарубіжним
досвідом, є однією з найпростіших, а отже, й найменш
ефективних форм взаємодії страхових компаній і банків.
Саме тому у дослідженні, висвітленому в монографії, в
теоретичному плані і прикладних аспектах авторами
розроблені відповідні пропозиції та практичні рекомен�
дації щодо розширення можливостей фінансових посе�
редників у контексті поглиблення їх зв'язків та розроб�
ки ефективного механізму їх взаємодії.

Серед здобутків авторів, що представляють науко�
вий інтерес та мають безсумнівну наукову новизну,
особливої уваги заслуговують наступні: авторами об�
грунтовано, що механізм взаємодії страхових компаній
і банків в Україні має незавершений, обмежений харак�
тер та включає лише окремі, початкові організаційні
складові і, через нормативно�правові перешкоди, не пе�
редбачає можливостей для формування складних пра�
вових, інституційних та економічних форм партнерства
між цими суб'єктами; удосконалено формулювання сут�
ності поняття "фінансовий супермаркет" як системи
економічних відносин між усіма учасниками такого ут�
ворення, а також між їх об'єднанням та клієнтами з при�
воду надання їм фінансових послуг в єдиному місці та
під єдиним брендом для більш якісного задоволення їх
потреб; визначено методичні підходи до розробки
бізнес�плану фінансового супермаркету, який є ефек�

тивним інструментом управління, що дозволяє перед�
бачити можливі ризики реалізації проекту і оцінити його
економічну ефективність з урахуванням відмінних рис
цього фінансового посередника; виокремлено наукові
підходи до формування стратегії розвитку фінансово�
го супермаркету на ринку фінансових послуг України,
що дає можливість удосконалити і посилити механізм
взаємодії страхових компаній, банків та інших учасників
фінансового супермаркету.

Слід віддати належне послідовності викладення ма�
теріалу монографії. Автори розпочинають досліджен�
ня з теоретичних засад і економічних передумов взає�
модії страхових компаній і банків. Далі розкриваються
практичні аспекти роботи, а саме: специфіка формуван�
ня механізму взаємодії страхових компаній і банків в
Україні, особливості законодавчого регулювання
співпраці вітчизняних фінансових посередників, його
прогалини та шляхи удосконалення. У завершальному
розділі автори висвітлюють концепцію фінансового су�
пермаркету як найбільш перспективної форми взаємодії
страхових компаній і банків.

Віддаючи належне своїм попередникам, автори роз�
межовують поняття "банківсько�страхової інтеграції"
та "взаємодії страхових компаній і банків". У результаті
проведеного дослідження встановлено, що оскільки
повна інтеграція між страховою компанією та банком є
неможливою, більш доречним є використання поняття
"взаємодія страхових компаній і банків", яке трактуєть�
ся авторами як "співпраця двох фінансових посеред�
ників, з можливістю об'єднання та оптимізації деяких
їх підрозділів, що передбачає здійснення ними спільної
діяльності для досягнення поставлених цілей".

Безсумнівною перевагою роботи необхідно визна�
ти масштабний аналіз ринків банкострахування Захід�
ної Європи, на основі якого автори роблять висновок
про значну популяризацію банківських каналів дистри�
буції при просуванні страхових послуг зі страхування
життя. Разом з тим, зазначено, що поліси ризикового
страхування у банківських відділеннях користуються
набагато нижчим попитом і частіше реалізуються через
класичні канали збуту, що пояснюється наявністю в
більшості розвинених країн пільгового податкового
режиму, який застосовується до середньострокових та
довгострокових накопичувальних програм.

Окрема частина монографії присвячена формам
взаємодії фінансових посередників, які систематизовані
авторами від найпростіших, що характеризуються най�
слабшими взаємозв'язками, до найскладніших — повно�
го об'єднання двох фінансових посередників в єдину
структуру. Серед основних форм взаємодії страховиків
і банків виділяються наступні: форма взаємних послуг,
агентського договору, перехресної участі у капіталі,
спільного підприємства, злиття/поглинання та фінан�
сового супермаркету.

До вагомих наукових висновків авторів можна відне�
сти визначення механізму взаємодії страхових компаній
і банків як невід'ємної складової організації співпраці
зазначених фінансових посередників. Сукупність по�
слідовних етапів механізму взаємодії страхових ком�
паній і банків, визначених в роботі, сприяє об'єднанню
інформаційних, культурних та управлінських елементів
діяльності страховика і банку з подальшою можливістю
отримання останніми значних конкурентних переваг.

У монографії обгрунтовано, що механізм взаємодії
страхових компаній і банків може відповідати як про�
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стим, так і складним формам взаємодії фінансових по�
середників, з тією різницею, що, чим нижчою є форма
взаємодії, тим менше етапів включає в себе механізм.
Для проведення більш розгорнутого дослідження, ме�
ханізм розглянуто на прикладі злиття/поглинання стра�
хової компанії і банку, що включає в себе методи, прин�
ципи та п'ять послідовних етапів: постановка завдання і
розробка стратегії злиття/поглинання, оцінка сучасної
ринкової ситуації та пошук серед претендентів потен�
ційного партнера для злиття/поглинання, всебічне дос�
лідження компанії, проведення переговорів і укладан�
ня угоди про злиття/поглинання, реальне об'єднання
компаній. Визначено, що ускладнення форм взаємодії
страхових компаній і банків Україні можливе за умов
удосконалення та розширення нормативно�правової
бази, що регулює дані питання, а також перспективі
створення єдиного регулюючого органу ринку фінан�
сових послуг (мегарегулятора).

Ще більш актуальним рецензоване видання робить
дослідження авторами розвитку банкострахування в
Україні. Період існування незалежної України розби�
то авторами на три етапи: І етап (1991—1995 роки), що
характеризувався першими спробами страхових ком�
паній та банків до взаємодії; ІІ етап (1996 — перша по�
ловина 2008 року), впродовж якого страхові компаній і
банки розпочали укладання агентських договорів; ІІІ
етап (друга половина 2008 року — сьогодення), протя�
гом якого кількість агентських договорів зростає внас�
лідок втрати фінансовими посередниками конкурентних
позицій на ринку в результаті впливу світової фінансо�
вої кризи і пошуку ними додаткових джерел доходів.

Завершальний розділ монографії присвячено тако�
му феномену сучасності, як фінансовий супермаркет,
який автори ще називають універсальним фінансовим
посередником. Розкрито авторське бачення на сутність
самого поняття фінансового супермаркету і визначені
його відмінні риси. З'ясовано, що зовнішня сторона мо�
делі фінансового супермаркету має вигляд оформлено�
го в єдиному стилі, мультифункціонального фінансово�
го офісу, в якому можна отримати широкий асортимент
фінансових послуг. Внутрішня складова фінансового
супермаркету передбачає поєднання відділень і
підрозділів компаній�учасниць фінансового супермар�

кету, розробці єдиної стратегії розвитку, спільної ско�
ординованої цінової та продуктової політики.

Оскільки на сьогоднішній день основними вимога�
ми фінансового обслуговування клієнтів є універ�
сальність і швидкість отримання фінансових послуг, на
значну увагу заслуговує представлена авторами схема
створення інтегрованого фінансового продукту, в якій
враховано як необхідність внутрішньої роботи відділень
фінансового супермаркету, так і масштабні зовнішні
дослідження попиту і можливих ризиків впровадження
новітніх продуктів.

Практичну цінність роботи представляють дослід�
ження, присвячені розробці стратегії розвитку і бізнес�
плану фінансового супермаркету. На думку авторів, за�
значені здобутки надають змогу керівництву фінансово�
го супермаркету визначити основні цілі та сформулю�
вати шляхи їх досягнення, управляти фінансовим супер�
маркетом з урахуванням мінливості зовнішнього сере�
довища, завчасно передбачати та уникати труднощів, що
стають на шляху розвитку фінансового супермаркету.

Віддаючи належне перевагам рецензованої роботи,
варто зазначити, що певною мірою монографія вдаєть�
ся відірваною від реалій сьогодення, оскільки автори
проводять своє дослідження у докризовий період.
Значні потрясіння, які спіткали вітчизняну економіку за
останній рік, призвели до масштабних змін як в банкі�
вському, так і в страховому секторах. Це не могло не
вплинути на сегмент банкострахування, і відповідно
складає основу для подальших грунтовних досліджень.

У цілому, аналізуючи значимість рецензованої мо�
нографії "Взаємодія страхових компаній і банків на рин�
ку фінансових послуг України" можна зробити наступні
висновки. Тема монографії без сумніву є актуальною,
наукове дослідження виконане на високому теоретич�
ному рівні, зміст роботи має чітко виражену наукову
новизну і практичну значимість. Монографію вигідно
відрізняє обгрунтованість викладення, значний науко�
вий апарат, вона містить важливі наукові висновки.
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