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SOCIAL AND ECONOMIC DETERMINANTS OF NATURE MANAGEMENT: THE AMBER RUSH

Встановлено, що темпи, масштаби та способи господарського освоєння природно;ресурсного потен;

ціалу сьогодні значною мірою визначаються соціально;економічними детермінантами — рівнем доходів

населення, яке проживає в місцях концентрації природних ресурсів, рівнем його зайнятості, виробничо;

господарською діяльністю суб'єктів природно;ресурсного підприємництва, в першу чергу, гірничо;ви;

добувних, сільськогосподарських та лісогосподарських підприємств, суб'єктів рекреаційного підприєм;

ництва.

Доведено, що причиною марнотратного та розбалансованого природокористування на сільських деп;

ресивних територіях є бідність місцевого населення та відсутність цілеспрямованої політики держави та

територіальних громад у напрямі диверсифікації сільської економіки. Обгрунтовано, що інституціональ;

ним підгрунтям, яке активізувало деструктивну дію соціально;економічних чинників на масштаби та

пропорції залучення природних ресурсів у відтворювальний процес, стала побудова в Україні компра;

дорсько;олігархічної моделі економіки, яка передбачає перерозподіл природно;ресурсної ренти пере;

важно в інтересах великого капіталу через майже безоплатне використання ним значних обсягів при;

родних благ, в першу чергу, корисних копалин.

Встановлено, що однією з детермінант природо;руйнівної та еколого;деструктивної діяльності є низь;

кий рівень доходів штатних працівників сільського, лісового та рибного господарства за період з 2002 по

2015 роки, що не закладає необхідних стимулів для ощадливого та невиснажливого використання при;

родно;ресурсного потенціалу. Виявлено соціально;економічні детермінанти природокористування в об;

ластях Поліського економічного району, де в останні роки спостерігається бурштинова лихоманка, що

негативним чином впливає на стійкість лісових ландшафтів і тим самим підриває ресурсний потенціал

соціально;економічного піднесення в майбутньому та зменшує асиміляційну місткість територій.

Встановлено, що бурштинова лихоманка зумовлена в основному стагнацією базової ланки господар;

ства поліських адміністративних районів — сільського господарства, де рівень оплати праці нижчий се;

реднього рівня по Україні в цілому, має місце скорочення чисельності найманих працівників сільськогос;

подарських підприємств, зменшуються обсяги валової продукції. Доведено, що модель регулювання при;

родокористування, яка сформувалася в 90;х роках минулого століття, не дає можливості використати

усі наявні економічні механізми для попередження проявів нелегального видобутку бурштину. Для по;

долання синдрому бурштинової лихоманки необхідно впроваджувати інститут державно;приватного

партнерства через передачу земель лісогосподарського призначення у тимчасове користування опера;

торам видобутку бурштину та ввести плату за спеціальне користування надрами, оскільки бурштин —

це корисна копалина.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Природні ресурси для розвитку України мають доле�

носне значення і вистають основною ресурсною складо�
вою соціально�економічного піднесення, оскільки іннова�
ційна складова за роки незалежності так і не спрацювала
через відсутність впровадження необхідних інструментів
макроекономічного регулювання. Більше того, природні
ресурси, в першу чергу мінерально�сировинні, були віддані
вітчизняним олігархам, які з'явилися у зв'язку з неспра�
ведливим і незаконним перерозподілом державних активів.
На сьогодні великий капітал продовжує виснажувати при�
родне багатство, яке у своїй більшості належить українсь�
кому народу, і отримувати надприбутки внаслідок при�
своєння природно�ресурсної ренти.

Початок ринкових перетворень в Україні не супро�
воджувався формуванням сучасного інституціонально�
го середовища володіння і користування природними
ресурсами, що призвело до відчуження природних ба�
гатств в їх власника (українського народу) та передачі
корпоративним структурам, які стали фундаментом
формування компрадорсько�олігархічної моделі націо�
нальної економіки. Більше того, спеціальне використан�
ня природних ресурсів супроводжувалося і супровод�
жується встановленням низького рівня нормативів пла�
ти, що забезпечує перерозподіл природно�ресурсної
ренти на користь українських олігархів, а не населення.

Тривалий час великий бізнес мав значні податкові
преференції, що давало можливість отримувати надпри�
бутки і не стимулювало впровадження інноваційних тех�

It has been determined that the speed, scopes and methods of natural;resources potential development

are to a great extent stipulated by social and economic determinants: the income level of population living in

places with high density of natural resources, the level of its employment, production and commercial

operations of natural and resources business entities, namely mining, agricultural and forestry enterprises

and recreational businesses.

It has been proven that the reason for wasteful and imbalanced nature management in rural depressed

territories is a poverty of local population and the lack of deliberate policy of the state and local communities

aimed at diversification of rural economy. It has been substantiated that the institutional grounding that

intensified the destructive influence of social and economic factors upon the scales and proportions of

involvement of natural resources into the reproductive process was the establishment of comprador;oligarchik

model of economy in Ukraine that provides the redistribution of natural and resource rent mostly in behalf of

great capital through nearly free;of;charge using of considerable amounts of natural resources, namely subsoil

assets.

It has been proven that one of the determinants of nature;damaging and ecology;destructing is a low level

of income of regular employees of rural, forestry and fishing industries during the period from 2002 to 2015,

which doesn't stipulate saving and non;exhausting usage of nature and resource potential. The social and

economic determinants of nature management in Polissya economic region have been determined. There has

been the amber rush during the recent years, that negatively affects the firmness of forest landscapes and,

subsequently, undermines the resource potential of social and economic growth in the future and reduces

assimilative capacity of territories.

It has been determined that the amber rush is stipulated by the stagnation of the main chain of economy of

Polissya administrative regions — rural economy, where the salary level is below the average in Ukraine in

general and due to cutting down on the number of employees of rural enterprises and decrease of gross output

volume. It has been proven that the model of nature management formed in the 90th of the recent century does

not allow using all available economic mechanisms to prevent the illegal extraction of amber. To overcome

the amber rush syndrome, it is necessary to implement the institute of public;private partnership through

letting the forestry lands on lease for amber extraction operators and introducing a fee for special subsurface

use, since amber is a mineral resource.

Ключові слова: природокористування, соціально!економічні детермінанти, сільське населення, природні
ресурси, бурштин, територіальні громади, державно!приватне партнерство.

Key words: nature management, social and economic determinants, rural population, natural resources, amber,
territorial communities, public!private partnership.

нологій, які забезпечують економію природної сирови�
ни і її повторне використання. Йдеться про суб'єктів па�
ливно�енергетичного, гірничо�металургійного (великі
фінансово�промислові групи) та аграрного бізнесу (інтег�
ровані підприємницькі об'єднання холдингового типу).

При цьому основним ареалом розміщення переваж�
ної більшості природних ресурсів є сільські території,
де природні блага виступають для місцевого населення
основним чинником отримання доходів та звичайного
відтворення. Відсутність достатньої кількості робочих
місць і неможливість на прийнятному рівні утримувати
власні родини штовхають активне населення сільських
територій використовувати місцевий природно�ресур�
сний потенціал задля збільшення доходів і покращення
власного благополуччя. На жаль, використання природ�
них ресурсів не завжди кореспондується з правовими
нормами раціонального природокористування, що не�
гативним чином впливає на розширене відтворення пе�
реважної більшості складових природно�ресурсного
потенціалу і призводить до загострення екологічних
проблем. Квінтесенцією таких перегинів у природоко�
ристуванні є бурштинова лихоманка, яка охопила значні
території Поліського економічного району (Волинська,
Рівненська та Житомирська області).

Тобто темпи, масштаби та методи природокористу�
вання сьогодні визначаються соціально�економічними
детермінантами (рівень доходів мешканців територій,
які виступають ареалом розміщення природних ре�
сурсів, наявність достатньої кількості робочих місць в
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зонах концентрації природно�ресурсного потенціалу,
етика підприємницьких структур та домогосподарств,
які працюють у природно�ресурсному секторі), що має
виступити передумовою для формування такого інсти�
туціонального середовища господарського освоєння
природно�ресурсного потенціалу, яке упереджуватиме
марнотратне та розбалансоване використання природ�
них ресурсів і стимулюватиме нарощення природного
капіталу як ресурсного базису соціально�економічно�
го піднесення, в першу чергу, сільських територій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У пострадянський період української державності

розгляду соціально�економічних проблем раціонально�
го природокористування приділялася значна увага у
працях вітчизняних вчених. Особливий наголос на дес�
труктивних наслідках для природно�ресурсного потен�
ціалу, пов'язаних з погіршенням соціально�економічно�
го становища мешканців сільської місцевості, робиться
в працях видатного українського вченого Сергія Івано�
вича Дорогунцова та його однодумців [7—9]. Автор та�
кож у своїх публікаціях зосереджував увагу на соціаль�
них та економічних детермінантах раціонального при�
родокористування, в першу чергу, на сільських терито�
ріях, де природні ресурси виступають основним чинни�
ком соціально�економічного піднесення [4;  5]. Ця про�
блематика отримала додаткову актуальність у зв'язку з
задекларованим пріоритетами децентралізації влади та
реформи місцевого самоврядування [1; 6], що підвищи�
ло вагомість природно�ресурсних активів у забезпеченні
господарської та фінансової самодостатності територ�
іальних громад.

МЕТА СТАТТІ
Метою публікації є виявлення соціально�економіч�

них детермінант природокористування, дія яких призво�
дить до розбалансованого використання природно�ре�
сурсного потенціалу, встановлення взаємозв'язку між
рівнем благополуччя сільського населення та масшта�
бами виснаження місцевих природних благ, обгрунту�
вання напрямів усунення синдрому бурштинової лихо�
манки через інституціоналізацію сучасних форм вико�
ристання надр для видобутку корисних копалин.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відновлення незалежності України у 1991 році

збіглося з глибокою системною економічною кризою,

яка розпочалася ще в рамках існування радянської
імперії. Перші роки незалежності характеризувалися
протіканням гіперінфляційних процесів, що призвело до
зубожіння переважної більшості населення та знецінен�
ня грошових заощаджень пересічних українців. Все це
збіглося з масовим безробіттям внаслідок стагнації
більшості секторів національної економіки.

За період з 1996 по 2000 рік у динаміці середньої
заробітної плати в цілому спостерігалася низхідна тен�
денція. Якщо у 1996 році вона становила 69 дол., то у
2000 році вона знизилася до рівня 42 дол. (рис.  1). При�
чиною такого зменшення стала девальвація національ�
ної грошової одиниці, яка відбулась найбільш інтенсив�
но у 1998 році (наслідки російського "чорного" вівтор�
ка).

У динаміці реальної середньої заробітної плати —
обсягів товарів і послуг, які можна придбати за номі�
нальну заробітну плату за існуючого рівня цін і податків
(реальна середня заробітна плата визначалася шляхом
ділення номінальної середньої заробітної плати на
індекс цін виробників) за аналогічний період не спосте�
рігалось низхідного тренду, оскільки 2000 рік став пер�
шим роком макроекономічної стабілізації у зв'язку з
послідовними діями уряду Валерія Пустовойтенка
(1997—1999), якому вдалося сформувати прийнятне
інституціональне підгрунтя для поглиблення соціально�
орієнтованих ринкових реформ, та результативними ан�
тикризовими заходами енергетичного блоку діючого на
той час уряду (віце�прем'єр з питань розвитку паливно�
енергетичного комплексу Юлія Тимошенко) щодо усу�
нення рецидивів бартерних угод та взаємозаліків на рин�
ку енергетичних ресурсів.

Починаючи з 2000 року і завершуючи 2008 роком, у
динаміці як середньої заробітної плати в доларовому ек�
віваленті, так і в динаміці реальної середньої заробіт�
ної плати спостерігалась висхідна тенденція (особливо
інтенсивно зростала номінальна середня заробітна пла�
та), що сприяло підвищенню платоспроможного попи�
ту населення і відповідним чином збільшувало внутрішнє
споживання. У 2009 році порівняно з 2008 роком відбу�
лося суттєве зменшення величини середньої заробітної
плати (на 98 дол.) та реальної середньої заробітної пла�
ти (на 21 грн.).

За період з 2010 по 2013 рік вказані показники зно�
ву почали зростати у зв'язку із зменшенням бази по�
рівняння та поступовою адаптацією окремих секторів
національного господарства до вимог посткризового
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Рис. 1. Динаміка номінальної та реальної середньої заробітної плати в Україні

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України.
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глобального простору. Обвальне падіння середньої за�
робітної плати та реальної середньої заробітної плати
розпочалося у 2014 році порівняно з 2013 роком і було
зумовлено політичною нестабільністю в країні та заго�
стренням екзогенних ризиків, в першу чергу агресією
Російської Федерації у Донецькій та Луганській облас�
тях, також анексією Криму. Якщо у 2013 році середня
заробітна плата становила 403 дол., то у 2015 році вона
склала всього�на�всього 168 дол.; реальна середня за�
робітна плата складала у 2013 році 320 грн., а у 2015 —
247 грн.

Чому ж відбувається зменшення номінальної та ре�
альної величини заробітної плати українських грома�
дян? Країна за цим показником все більше наближаєть�
ся до середини 90�х років — дна економічної кризи.
Зменшення доходів пересічних українців супровод�
жується підвищенням рівня безробіття та погіршенням
купівельної спроможності більшості громадян, оскіль�
ки вони змушені, особливо в останні періоди, майже
сімдесят відсотків доходів спрямовувати на оплату ко�
мунальних послуг.

Це, в першу чергу, пов'язано з тим, що вищий пол�
ітичний істеблішмент на початку і особливо в кінці 90�х
років не сформував дієвого антикризового інструмента�
рію для упередження надмірного погіршення добробуту
українських громадян. У 1999—2000 роках було сфор�
мовано інституціональне підгрунтя для побудови в Ук�
раїні компрадорсько�олігархічної моделі економіки, яка
була зорієнтована на задоволення інтересів представ�
ників великого капіталу, який сформувався на основі без�
контрольного перерозподілу найбільш ліквідних об'єктів
промислового виробництва та об'єктів виробничої інфра�
структури, а також майже безоплатного використання
природних ресурсів, особливо мінерально�сировинних.

Дешеві природні ресурси забезпечили для верти�
кально інтегрованих підприємницьких об'єднань кри�
тично необхідний рівень конкурентоспроможності на
світових ринках природної сировини та продуктів її пер�
винної переробки, навіть незважаючи на високий рівень
матеріало� та енергомісткості виробництва більшості
видів продукції. В першу чергу, це стосується
підприємств гірничо�металургійного комплексу та
хімічної промисловості, які стали локомотивами макро�
економічної стабілізації 2000 року. Більше того, для

цього були сприятливі екзогенні чинники, зумовлені
загальним зростанням світової економіки у другій по�
ловині 90�х років, в першу чергу економіки США — аван�
гарду передового капіталістичного світу.

З одного боку, сприятлива кон'юнктура світових
ринків метало� та хімічної продукції дала можливість
покращити ситуацію з поточним рахунком платіжного
балансу та забезпечити фінансову стабільність в країні,
але з іншого — не стимулювала державні інститути та
приватний бізнес до масового впровадження проектів
інноваційно�технологічної модернізації основного ка�
піталу системоутворюючих галузей.

Відносна стабілізація економіки у період з 2000 по
2007 рік давала можливості нарощувати обсяги
капіталовкладень в оновлення техніко�технологічної
бази матеріального виробництва і поступово переходи�
ти на вищий технологічний рівень відтворення націо�
нального продукту, що й зробили інші "продвинуті"
країни і закріпилися на світових ринках і не втратили
власні традиційні ніші, а навпаки їх розширили.

За таких умов українським експортерам з кожним
роком стає все важче і важче втримуватися на глобаль�
них ринках засобів виробництва та споживчих товарів,
що вже зараз знаходить свій прояв у збільшенні нега�
тивного сальдо платіжного балансу.

Але основним індикатором, який свідчить про стра�
тегічні промахи в економічній політиці держави, є змен�
шення рівня як номінальної, так і реальної заробітної
плати українських громадян, що чітко викристалізува�
лося у 2013 та 2014 роках. Економічна ситуація 2015 та
першого кварталу 2016 років показує: сприятливих пе�
редумов для зростання реальної заробітної плати немає,
що знижує й так незадовільний платоспроможний попит
переважної більшості українських громадян і в підсумку
негативним чином відобразиться на обсягах реалізації
продукції вітчизняного виробництва і запустить маховик
нової фази стагнації національної економіки [2]. Масо�
ве зубожіння змушує населення, особливо сільське, шу�
кати резерви для отримання додаткових доходів за ра�
хунок не завжди санкціонованого та раціонального ви�
користання природно�ресурсного потенціалу.

У структурі національної економіки є сектори,
функціонування яких базується на використанні при�
родних ресурсів та природних умов і пов'язане з при�
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Рис. 2. Середньомісячна номінальна та реальна заробітна плата штатних працівників у сільському,
лісовому та рибному господарстві

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України.
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своєнням та перерозподілом природно�ресурсної рен�
ти, яка виникає під впливом природних чинників та у
зв'язку з неоднаковими умовами господарського освоє�
ння природно�ресурсного потенціалу. Такими сектора�
ми є сільське, лісове та рибне господарство.

У відповідності до європейської практики ведення
статистичної звітності ці сектори розглядаються як
єдине ціле. Це значною мірою відповідає також прин�
ципам інтегрованого управління природними ресурса�
ми. В умовах української дійсності діяльність суб'єктів
сільського, лісового та рибного господарства відзна�
чається комплексом відмінних рис, пов'язаних з фор�
мами та правами власності на конкретні природні та
природно�господарські активи.

У сільському господарстві домінуючою є приватна
форма власності на основний засіб виробництва — зем�
лю, тому приватний сектор тут відіграє вирішальну роль.
У лісовому господарстві внаслідок збереження держав�
ної форми власності на лісові та лісогосподарські акти�
ви превалюють над суб'єктами інших форм власності
державні лісогосподарські підприємства. У рибному
господарстві поряд з державним сегментом в останні
роки зміцнив позиції і приватний, який значною мірою
функціонує на основі прав тимчасового користування
водними об'єктами. Для перерахованих секторів однією
з найбільш актуальних проблем є зростання рівня мо�
тивації працівників через підвищення номінальної та ре�
альної заробітної плати.
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За період з 2002 по 2015 рік у динаміці середньомі�
сячної номінальної заробітної плати штатних праців�
ників у сільському, лісовому та рибному господарстві
чітко простежується висхідна тенденція (рис. 2), яка
зумовлена девальвацією національної грошової одиниці,
що супроводжувалося індексацією мінімальної заробі�
тної плати і відповідним чином відобразилося на вели�
чині середньомісячної номінальної заробітної плати
штатних працівників сільського, лісового та рибного
господарства.

Якщо у 2002 році середньомісячна номінальна заро�
бітна плата в перерахованих природно�ресурсних сек�
торах становила 183 грн., у 2004 — 311 грн., у 2008 —
1101 грн., та у 2015 — 3308 грн. Таким чином, у 2015 році
середньомісячна номінальна заробітна плата штатних
працівників сільського, лісового та рибного господар�
ства порівняно з 2002 роком збільшилася більш як у 18
разів. Незважаючи на таке значне збільшення номіналь�
ної величини заробітної плати, в динаміці реальної за�
робітної плати не спостерігається такого інтенсивного
зростання (реальна заробітна плата розраховувалася
шляхом ділення номінальної заробітної плати на індекс
споживчих цін). Більше того, в окремі часові інтервали
періоду, який аналізується, спостерігалося зниження
реальних доходів штатних працівників сільського, лісо�
вого та рибного господарства.

Це чітко простежується у 2009 році — перший рік
після світової фінансової кризи, — коли механічне
збільшення мінімальної заробітної плати не компенсу�
вало девальваційного витка національної грошової оди�
ниці. Також низхідний тренд у динаміці реальної заро�
бітної плати почав чітко простежуватися у 2013—2015
роках і був зумовлений дестабілізацією політичної си�
туації в країні та загостренням екзогенних ризиків
(якщо у 2013 році середньомісячна реальна заробітна
плата штатних працівників сільського, лісового та риб�
ного господарства становила 834 грн., то у 2015 році вона
знизилася до 711 грн.).

Порівняно з іншими секторами національного гос�
подарства у сільському, лісовому та рибному госпо�
дарстві рівень оплати праці штатних працівників є знач�
но нижчим, що зумовлено як об'єктивними, так і суб�
'єктивними чинниками, які потребують додаткового вис�

вітлення. Більшість проблем підвищення результатив�
ності оплати праці штатних працівників у природно�ре�
сурсних секторах лежать в інституціональній площині і
пов'язана з відсутністю ефективного регуляторного
механізму.

Зокрема протягом останніх двадцяти років у
сільському господарстві сформувався корпоративний
сектор (сільськогосподарські підприємства різних
організаційно�правових форм та інтегровані підприєм�
ницькі агропромислові об'єднання), а також сектор до�
машніх господарств. Останній по окремих номенклатур�
них позиціях виробництва сільськогосподарської про�
дукції випереджає корпоративний сектор.

"Ножиці цін" між промисловою та сільськогоспо�
дарською продукцією й надалі є присутніми в практиці
господарювання, оскільки на аграрних ринках домінує
посередник, що закуповує сільськогосподарську сиро�
вину за заниженими цінами, максимальною мірою при�
своює ренту і частково квазіренту, що призводить до за�
вищених цін на сільськогосподарську продукцію для
кінцевого споживача. За таких умов безпосередній ви�
робник сільськогосподарської продукції, як правило,
господарства населення, не отримує належної винаго�
роди за працю, затрачену для виробництва окремих
видів сільськогосподарської продукції.

Більше того, переважна більшість одноосібників
змушені продавати сільськогосподарську продукцію в
період збору урожаю, коли пропозиція є максимальною
і відповідно рівень цін є найнижчим. Це зумовлено
відсутністю розгалуженої мережі овочесховищ, на�
явність останніх давала б можливість дотримувати ви�
роблену продукцію до того періоду, коли на ринку вста�
новиться обгрунтований рівень цін і розмір виручки од�
ноосібників суттєво збільшиться. Така мережа овочес�
ховищ у переважній більшості сільських населених
пунктів не сформована у зв'язку з відсутністю надійних
джерел інвестиційного забезпечення.

Поштовх формуванню інфраструктури зберігання
сільськогосподарської продукції могла б дати збутово�
обслуговуюча кооперація, яка, на жаль, не отримала на�
лежного інституціонального та фінансового супровод�
ження зі сторони держави. Все це відповідним чином
відображається на рівні доходів одноосібників та за�
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Рис. 5. Частка валової доданої вартості сільського господарства у валовому регіональному продукті (ВРП)
за регіонами у 2014 році
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робітній платі працівників сільськогосподарських
підприємств. У сільськогосподарських підприємствах,
які входять до вертикально та горизонтально інтегро�
ваних підприємницьких об'єднань, кількість зайнятих є
порівняно низькою у зв'язку з високим рівнем механі�
зації та автоматизації виробництва.

У лісовому господарстві ситуація дещо краща, оск�
ільки тут не відбулося тих руйнівних процесів, які мали
місце в агропромисловому комплексі на початку 90�х
років, і збереглася мережа державних лісогосподарсь�
ких підприємств, які отримали статус постійних лісо�
користувачів. Також у лісовому господарстві поступо�
во сформувався приватний сектор, який для сільських
населених пунктів Карпатського та Поліського еконо�
мічних районів відіграє роль базового чинника соціаль�
но�економічного піднесення та виступає джерелом от�

римання доходів. Державні лісогосподарські підприєм�
ства та їх підрозділи (лісництва) у переважній більшості
функціонують ефективно у зв'язку з високим рівнем зат�
ребуваності лісової продукції в різних сегментах націо�
нальної економіки. Тому в цілому рівень заробітної пла�
ти працівників у лісовому господарстві є вищим, ніж у
сільському господарстві.

У рибному господарстві ситуація з реальною заро�
бітною платою також бажає кращого. Значною мірою
це зумовлено тим, що не використовується весь потен�
ціал розширеного відтворення індустрії рибного госпо�
дарства через обмеженість інвестиційних вливань (рис.
3). Починаючи з 2010 року і завершуючи 2014 роком, ди�
наміка і номінальних, і реальних інвестицій в основний
капітал рибного господарства мала чітко виражену низ�
хідну тенденцію. При цьому інституціональні передумо�
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ви для пожвавлення інвестиційної діяльності вже сфор�
мувалися, оскільки значна кількість ставків перебуває в
оренді, що створює необхідне підгрунтя для реалізації
приватної ініціативи.

Резервами підвищення середньомісячної реальної
заробітної плати в перерахованих секторах є наступні:
у сільському господарстві — створення рівних умов
функціонування на аграрному ринку для різних
суб'єктів аграрного підприємництва, що дасть мож�
ливість суб'єктам малого та середнього бізнесу про�
давати сільськогосподарську продукцію за реально
діючими ринковими цінами і суттєво збільшувати об�
сяг виручки і відповідно нарощувати можливості підви�
щення рівня оплати праці штатних працівників; у лісо�
вому господарстві — розширення інституціонального
коридору діяльності державних лісогосподарських
підприємств на ринку позикового капіталу, що сприя�
тиме суттєвому збільшенню обсягів капітальних і час�
тково портфельних інвестицій і дозволить модернізу�
вати виробничо�технічну базу заготівлі та переробки

деревини і недеревної сировини; у рибному госпо�
дарстві — формування комплексних диверсифікованих
суб'єктів природно�ресурсного підприємництва, одним
з видів діяльності яких має бути рибальство [3]. Зрос�
тання рівня оплати праці зайнятих у сільському, лісо�
вому та рибному господарстві закладе додаткові сти�
мули для збереження та примноження природно�ре�
сурсного потенціалу як базису соціально�економічно�
го піднесення в цілому та важливої детермінанти
сільського розвитку.

Соціально�економічний розвиток поліських ад�
міністративних районів значною мірою пов'язаний
з ефективним використанням місцевого природно�
ресурсного потенціалу, який виступає сировинною
базою розвитку сільськогосподарського виробниц�
тва, лісогосподарського, рекреаційного та водогос�
подарського підприємництва. Значні резерви для
прискорення соціально�економічного піднесення
сільських депресивних територій пов'язані з нала�
годженням видобутку бурштину.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

13www.economy.in.ua

В останні два роки у ряді областей України активі�
зувалася діяльність, пов'язана з незаконним видобут�
ком бурштину. Для його видобутку використовується
дешева робоча сила, як правило з мешканців навко�
лишніх поліських сіл, які доведені до зубожіння і не
мають можливості отримувати критично необхідний
рівень доходів для задоволення потреб власних сімей.
Основна галузь, де традиційно була зайнята переважна
більшість місцевого населення — аграрний сектор — так
і не відновилася від глибокої кризи 90�х років минулого
століття.

Основним ареалом видобутку бурштину є Волинсь�
ка, Рівненська та Житомирська області, які є одними з
найбільш депресивних регіонів, оскільки протягом двад�
цяти років місцева влада так і не спромоглася знайти
чільне місце для даних областей в новому міжрегіональ�
ному розподілі праці, який детермінувався вже станов�
ленням ринкової економіки. Не відбулося структурної
перебудови господарського комплексу цих областей,
особливо у поліській зоні, тому й не дивно, що в даних
регіонах окремі індикатори соціально�економічного
розвитку є нижчими середнього рівня в цілому по Ук�
раїні.

Волинська, Житомирська та Рівненська області є
регіонами, які характеризуються одним із найнижчих
рівнів оплати праці в Україні (рис. 4). Це пов'язано в ос�
новному з повноцінним розвитком в даних адміністра�
тивних одиницях лише двох секторів економіки:
сільського господарства (мова йде про розбалансова�
ний розвиток даного сегменту господарського комплек�
су) та роздрібної торгівлі, заснованої в основному на
імпорті та контрабанді. До 2014 року ще одним джере�
лом доходів даних територій була в основному трудова
міграція в Російську Федерацію та Республіку Польща.

Вагомим резервом нарощення доходів місцевого
населення стали б комплексне використання деревини
та інших дарів лісу, розвиток зеленого туризму, роз�
ширення поголів'я великої рогатої худоби, але домі�
нування однієї з корпоративних структур на ринку ка�
піталу (мова йде, в першу чергу, про Волинську об�
ласть) законсервувало хронічну кризу поліської еко�
номіки. Природно�ресурсний потенціал не став локо�
мотивом соціально�економічного піднесення.

Більше того, розвиток геополітичної та економіч�
ної ситуації призвів до втрати доходів від торгівлі та
робіт за кордоном (через обмеження міграційної пол�
ітики зі сторони Республіки Польща та девальвації рос�
ійської валюти). Крім того, протягом періоду 2010—2014
років темп приросту середньої заробітної плати у да�
них регіонах був нижчим, ніж в середньому по Україні,
що призвело до постійного відставання номінальних
доходів в названих областях від середньоукраїнських.

Сільське господарство у Волинській, Житомирській
та Рівненській областях залишається чи не єдиним ле�
гальним джерелом доходів, оскільки ці регіони мають
аграрну спеціалізацію. Зокрема, від 24 до 30% валового
регіонального продукту приходиться лише на аграрний
сектор (рис. 5), не включаючи харчову промисловість та
переробку сільськогосподарської сировини.

Ще однією негативною тенденцією є відставання се�
редньої заробітної плати у Волинській, Житомирській
та Рівненській областях у сільському господарстві від
значення середньої заробітної плати в цілому по
сільському господарстві (рис. 6). Так працівники аграр�
ної сфери отримували менше, ніж у середньому по Ук�
раїні у 2014 році на 416 грн. у Волинській, на 160 — у
Житомирській та на 548 — у Рівненській областях.

Деструктивний вплив на соціально�економічний
розвиток сільських територій здійснюють скорочення
чисельності найманих працівників сільськогосподарсь�
ких підприємств та деяке зменшення кількості даної
категорії суб'єктів аграрного підприємництва (рис. 7, 8).
Зокрема, якщо у 2000 році чисельність найманих праці�
вників сільськогосподарських підприємств Волинської

області становила 13,6 тис. осіб, то у 2014 році — 8,8
тис. осіб; Житомирської відповідно — 19,1 та 12,5 тис.
осіб; Рівненської — 11,9 та 8,1 тис. осіб. Це пов'язано з
тим, що сільськогосподарські підприємства поступово
поглинаються вертикально інтегрованими агропромис�
ловими підприємницькими об'єднаннями, де спостері�
гається високий рівень автоматизації та механізації
сільськогосподарського виробництва, що природно
зменшує потребу у робочій силі.

Поступове скорочення кількості діючих сільсько�
господарських підприємств пов'язується з несприят�
ливими умовами ведення сільськогосподарського ви�
робництва у зв'язку з незадовільним рівнем викорис�
тання меліорованих територій через демонтаж та спра�
цювання внутрішньогосподарських мереж гідротехні�
чних споруд, що не давало можливості забезпечити
прийнятний рівень конкурентоспроможності готової
продукції і забезпечувати відповідно розширене
відтворення ресурсно�виробничого потенціалу.

Має місце дискримінаційна політика по відношен�
ню до одноосібників, які забезпечують виробництво
більшості обсягів виробництва продукції тваринництва
та картоплі. Витіснення господарств населення з ринку
сільськогосподарської продукції призводить до зни�
ження реальної складової обсягів виробництва
сільськогосподарської продукції (в цінах 2000 року).
Так, у 2014 році розмір валової продукції сільського
господарства порівняно з 2013 в порівняних цінах змен�
шився на 21% у Волинській області, 20% — Жито�
мирській та Рівненській областях (рис. 9).

Негативні тенденції в економіці Рівненської, Жито�
мирської та Волинської областей змушують місцеве на�
селення шукати інші шляхи отримання доходів, щоб про�
годувати свої сім'ї. Одним з таких видів діяльності є ви�
добуток бурштину, але в цій сфері діяльності місцевий
житель виступає лише дешевою робочою силою в схе�
мах спритних ділків, в тому числі представників місце�
вого владного та бізнесового "істеблішменту".

Легалізація видобутку бурштину дасть змогу місце�
вим жителям отримувати адекватну плату за свою ро�
боту, сформувати суб'єктам малого і середнього
підприємництва техніко�технологічну базу для поглиб�
леної переробки бурштину і створення нових робочих
місць, збільшити надходження до місцевих бюджетів
рентної плати за користування надрами, оскільки бур�
штин — це цінна органо�мінеральна сировина, а також
орендної плати за користування землями лісогоспо�
дарського призначення, оскільки ареал розміщення
бурштину — це землі, які передані у постійне користу�
вання державним лісогосподарським підприємствам.

На жаль, існуюче законодавство та сформована
вертикаль управління природними ресурсами і охоро�
ною довкілля не відпрацювали дієвого механізму на�
лагодження видобутку бурштину без нанесення шко�
ди навколишньому природному середовищу. Та це й не
дивно, оскільки зберігається сформована в 90�ті роки
модель регулювання природокористування, яка не дає
можливості повною мірою використати усі можливі
економічні механізми для ощадливого та збалансова�
ного природокористування, а також для стимулюван�
ня повторного використання природної сировини. Ця
модель також не відповідає тим вимогам, які пред'яв�
ляються природоохоронними директивами, що є скла�
довими Угоди про Асоціацію між Україною та Євро�
пейським Союзом.

"Бурштинова лихоманка" чи "поліський армагеддон"
— це маркер системи управління природокористуванням,
яка є віддзеркаленням спотвореної економічної політи�
ки, що реалізується в Україні з кінця 1999 року, і яка зак�
лала підвалини для компрадорсько�олігархічної моделі
економіки. Зараз наступає момент, коли стане очевид�
ним, чи будуть новообрані в 2015 році депутати обласних
та районних рад формувати прозорий механізм видобут�
ку і переробки бурштину, чи продовжуватимуть у завуа�
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льованій формі покривати існуючі схеми незаконного
видобутку цінного органічного мінералу.

Законодавче врегулювання видобутку бурштину є
дуже складним, оскільки потребує внесення суттєвих
змін в окремі ресурсні кодекси (Кодекс України про
надра, Земельний та Лісовий кодекси), а також вимагає
відповідних рішень органів місцевого самоврядування.
Бурштин — це корисна копалина і її видобуток є спец�
іальним природокористуванням, яке згідно з вітчизня�
ним законодавством є платним. Тобто за видобуток бур�
штину має стягуватися рентна плата за користування
надрами для видобутку корисних копалин і розподіля�
тися між бюджетами різного таксономічного рівня.
Більше того, ареал залягання бурштину — це землі лісо�
господарського призначення, які, як правило, перебу�
вають у державній власності.

Тобто потребує врегулювання питання про переда�
чу у тимчасове користування земель лісогосподарсько�
го призначення для користування надрами для видобут�
ку корисних копалин — бурштину. Ефективною фор�
мою легалізації видобутку бурштину, при якій макси�
мальною мірою будуть враховані інтереси сільських те�
риторіальних громад та вимоги природоохоронного за�
конодавства, може бути державно�приватне партнер�
ство. Це така форма підприємницької діяльності, при
якій одним з партнерів виступає держава чи територі�
альна громада, а іншим партнером — суб'єкт підприєм�
ницької діяльності. При цьому права власності на при�
родні та природно�господарські активи не передають�
ся приватному партнеру.

На сьогодні видобуток бурштину не є сферою по�
ширення угод державно�приватного партнерства. Тоб�
то перший крок — внесення змін до Закону України
"Про державно�приватне партнерство". Видобуток бур�
штину має стати об'єктом укладання угод державно�
приватного партнерства. Другий крок — відпрацюван�
ня механізму передачі земель лісогосподарського при�
значення у тимчасове користування суб'єктам підприє�
мницької діяльності для видобутку бурштину.

Мова йде про те, на яких умовах державні лісогос�
подарські підприємства зможуть надавати у тимчасове
користування землі лісогосподарського призначення
для видобутку бурштину з відповідним набором обме�
жень та обтяжень, а також на умовах строковості та
платності. Третій крок — чітка ідентифікація форм дер�
жавно�приватного партнерства, які можуть створюва�
тися для видобутку бурштину.

Перспективною формою є створення статутних та
нестатутних об'єднань (різновид державно�приватного
партнерства), учасниками яких мають стати: державні
лісогосподарські підприємства, які є постійними лісо�
користувачами та надають у тимчасове користування
землі лісогосподарського призначення; підприємниць�
ка структура — оператор видобутку бурштину; орган
місцевого самоврядування, покликаний забезпечувати
дотримання інтересів місцевого населення; контролю�
ючі органи; фінансово�кредитна установа.

Видобуток бурштину сьогодні став одним з найбільш
резонансних видів природокористування, який так і
не отримав належного інституціонального супровод�
ження, що й призвело до несанкціонованих дій окремих
груп осіб як місцевих жителів, так і приїжджих шукачів
швидкого заробітку. Об'єктивною причиною бурштино�
вої лихоманки стало доведення до зубожіння жителів
поліських сіл, які, не маючи змоги отримувати необхід�
ну величину доходів для забезпечення нормальних умов
життєдіяльності, активно видобувають бурштин.

Бурштин для найбільш депресивних сільських тери�
торій, якими є поліські села, може стати базою соціаль�
но�економічного відродження за умови, коли буде на�
лагоджена його поглиблена переробка, що призведе до
збільшення питомої ваги продукції з високою часткою
доданої вартості та сприятиме створенню значної
кількості нових робочих місць. Поглиблена переробка

бурштину можлива, коли буде спрямовано в правове
русло його видобуток.

Обласні ради Волинської, Житомирської та
Рівненської областей мають вже зараз формувати не�
обхідне для легалізації видобутку бурштину інституці�
ональне підгрунтя, в тому числі і шляхом створення ко�
мунальних підприємств, які стануть ядром укладання
угод державно�приватного партнерства і сприятимуть
збільшенню надходжень до бюджетів рентної плати за
користування надрами та створенню нових робочих
місць внаслідок організації поглибленої переробки цієї
цінної органо�мінеральної сировини.

ВИСНОВКИ
Прийшов час кардинально переглянути політику

держави щодо використання природного багатства
країни, яке в умовах тривалої системної і структурної
кризи національної економіки може виступити базисом
нарощування надходжень до бюджетів різного рівня та
зміцнити господарську самодостатність країни. Тим
більше, задекларовані Президентом і Урядом пріорите�
ти децентралізації влади та реформи місцевого самовря�
дування повинні принципово змінити відносини та пра�
ва власності щодо природних ресурсів, які знаходяться
поблизу сільських населених пунктів.

Необхідність внесення суттєвих змін в інституціо�
нальну архітектоніку природокористування також зу�
мовлена спектром соціально�економічних детермінант
(рівень доходів населення, яке проживає в місцях кон�
центрації природних ресурсів, рівень його зайнятості,
виробничо�господарська діяльність суб'єктів природно�
ресурсного підприємництва, в першу чергу гірничо�ви�
добувних, сільськогосподарських та лісогосподарських
підприємств, суб'єктів рекреаційного підприємництва),
які вирішальною мірою впливають на несанкціоноване
та виснажливе господарське освоєння природно�ресур�
сного потенціалу. Низький рівень оплати праці зайня�
тих в галузях природно�ресурсного сектора національ�
ного господарства та мізерні доходи сільського насе�
лення (сільські території є основним ареалом розміщен�
ня природних ресурсів) не сприяють формуванню
світоглядних орієнтирів господарювання в напрямі на�
рощення природно�ресурсної бази соціально�економі�
чного піднесення та розширеного відтворення ресурс�
но�виробничого потенціалу сільського розвитку.

Бурштинова лихоманка, яка має місце в окремих об�
ластях Поліського економічного району, якраз і є квінте�
сенцією зубожіння сільського населення, оскільки базова
ланка господарського комплексу — сільське господарство
— так і не вийшла із стагнаційної фази, що не дає можли�
вості забезпечувати необхідний рівень зайнятості місце�
вого населення та отримання ним такого рівня доходів,
який дозволить підтримувати життєвий рівень сільських
сімей на прийнятному рівні. Каталізатором процесів не�
легального видобутку бурштину також є існуюча модель
регулювання природокористування та природоохоронної
діяльності, що сформувалася в 90�х роках минулого сто�
ліття та є невід'ємною складовою компрадорсько�олігар�
хічної моделі національної економіки. Вона не включає
навіть критично необхідного набору регуляторів, які спри�
яли б превентивному застосуванню заходів щодо обме�
ження нелегального видобутку бурштину і поступовому
переведенню цього процесу в правове поле.

Для легалізації видобутку бурштину необхідно засто�
совувати угоди державно�приватного партнерства, щоб
державний (комунальний) партнер (державне підприєм�
ство чи територіальна громада) своєю участю в госпо�
дарському освоєнні природно�ресурсного потенціалу бло�
кували прецеденти незаконного використання природних
ресурсів і сприяли посиленню ролі природного багатства
в соціально�економічному підйомі сільських територій та
підвищенні добробуту місцевого населення.

На сьогодні перелік сфер застосування угод держав�
но�приватного партнерства у сфері господарського ви�
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користання природних та природно�господарських
об'єктів є надзвичайно звуженим, що не дає можливості
залучити приватні інвестиції у сферу природокористу�
вання. Необхідно внести зміни до Закону України "Про
державно�приватне партнерство", щоб видобуток бур�
штину був віднесений до сфери встановлення партнерсь�
ких відносин між державою (територіальною громадою)
та суб'єктами підприємницької діяльності. Доцільно
також узаконити чітку специфікацію форм організації
видобутку бурштину, які передбачають передачу земель
лісового фонду у тимчасове користування.

Легалізація видобутку бурштину створить переду�
мови для будівництва підприємств по його переробці для
виробництва експортоорієнтованої продукції, що мати�
ме вагомий вплив на темпи соціально�економічного
піднесення сільських територій Полісся. Тому внесен�
ня видобутку бурштину до сфер застосування угод дер�
жавно�приватного партнерства — вагомий чинник по�
долання інвестиційного дефіциту у поліських адмініст�
ративних районах та необхідна передумова невиснаж�
ливого та збалансованого природокористування.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Головною складовою економічної стійкості підприє�

мства є його фінансова стійкість, яка формується в про�
цесі всієї фінансово�господарської діяльності. Вона
відображає постійне перевищення доходів над витрата�
ми, вільне маневрування грошовими коштами підприє�
мства, здатність шляхом ефективного їх використання
забезпечити безперервний процес виробництва і реалі�
зації продукції, а також витрати на його розширення і
оновлення.

Недостатня фінансова стійкість може призвести до
неплатоспроможності підприємства і відсутності у ньо�
го коштів для розвитку виробництва і взагалі для діяль�
ності господарюючого суб'єкта. Надлишкова фінансо�
ва стійкість також негативно впливає на виробничо�збу�
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тову діяльність, оскільки гальмує її розвиток, збільшу�
ючи витрати підприємства надлишковими запасами і
резервами.

Фінансова стійкість має характеризуватись таким
станом фінансових ресурсів, який би відповідав вимо�
гам ринку і водночас задовольняв потреби розвитку
підприємства. Однак стає все більш очевидним те, що
традиційні методи ведення господарства, використан�
ня досить витратних енергомістких технологій, заста�
рілих моделей машин, недосконалого обладнання, не�
ефективних форм організації праці не можуть забезпе�
чити отримання конкурентоспроможної продукції.
Тому надзвичайно актуальним є впровадження інно�
вацій, що полягає в переважному використанні нових
знань для підвищення економічної стійкості господарсь�
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кої діяльності. Умови господарювання нині орієнтовані
на одержання економічної вигоди від вкладених коштів
у нові технології, сучасну техніку, обладнання та вико�
ристання інших інноваційних розробок. Недостатність
матеріальних і фінансових ресурсів вимагає досить жор�
стких умов оцінки не передбачуваного і фактичного
ефектів, економічної ефективності нововведення, до�
цільності вкладень.

Актуальність цієї роботи підтверджується тим, що
управління підприємством необхідно, в першу чергу,
тоді, коли різко посилюється негативний вплив на його
діяльність різних факторів середовища функціонуван�
ня, й воно перестає адекватно реагувати на його викли�
ки. При цьому стійка робота самої системи управління,
її здатність адекватно та оперативно реагувати на зміну
середовища функціонування підприємства одночасно,
забезпечуючи координацію дій у його основних сферах
діяльності (у першу чергу, фінансовій і виробничій) є
підставою для підтримки стійкості всієї економічної
системи суб'єкта господарювання і його стійкого роз�
витку у майбутньому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання економічної стійкості підприємств та

управління нею досліджувались у працях таких нау�
ковців, як: В.В. Дрофа [1], В.О. Єременко [2], В.Л. Іва�
нов [3], О.В. Кужель [4], Г.В. Козаченко [5], А.Е. Ворон�
кова[5], О.А. Ласкавий [6], Р. Марра [7], В.Ю. Медяник
[5], В.В. Назаров [5], Г.Ш. Шмидт [7] та інші. Проте існує
багато суперечностей у визначенні цих аспектів, а та�
кож важливості цієї проблеми.

МЕТОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення одного із можли�

вих напрямів забезпечення економічної стійкості та
підвищення продуктивності вже в самій системі управ�
ління підприємством, ідеях, правилах побудови і веден�
ня його діяльності. Доцільно було б зазначити, що різні
підрозділи та служби підприємства є елементами однієї
системи, а ефективна їх взаємодія — один із факторів
його сталого розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Управлінський напрям забезпечення економічної

стійкості підприємств малого бізнесу вміщує елементи,
які дозволяють оцінити управління продуктивністю,
стратегію і політику управління персоналом, його со�

ціально�психологічні аспекти, професійний рівень
підготовки, організацію та створення сприятливих умов
праці, ділову активність менеджерів, мотивацію та сти�
мулювання персоналу, фінансовий менеджмент.

Характеристика елементів управлінського напряму
наведена в таблиці 1.

На малих підприємствах сукупну продуктивність
доцільно визначати на основі доданої вартості, яка має
включати прибуток та витрати на зарплату працівників,
службовців, адміністративні, торгівельні і витрати
обігу [2].

Відношення доданої вартості до всіх витрат реалі�
зованої продукції характеризує сукупну продуктив�
ність. Цей показник елімінуючи витрати уречевленої
праці, найбільш об'єктивно відображає фактичний тру�
довий внесок працівників підприємства у створений об�
сяг товарної продукції (робіт, послуг).

Крім сукупної продуктивності підприємства, визна�
чають і часткові її показники. Обсяги доданої вартості
діляться на загальну кількість зайнятих чи кількість
відпрацьованих людино�годин. У цілому підвищення
продуктивності підприємства потребує поєднання як
збільшення обсягів продукції, так і більш раціонально�
го використання наявних ресурсів. Це положення може
бути проілюстроване такими чотирма пропорціями:

— фактичний обсяг продукції, що виробляється, відне�
сений до фактичних витрат виробництва (статус�кво);

— більш високий обсяг продукції, що виробляєть�
ся, віднесений до існуючих фактичних витрат виробниц�
тва;

— фактичний обсяг продукції, що виробляється,
віднесений до більш низьких витрат виробництва;

— максимальний обсяг продукції, що виробляєть�
ся, віднесений до мінімальних витрат виробництва.

Порівнянність показників організаційної діяльності
досить важлива, оскільки своє місце серед конкурентів
господарства може визначити тільки зіставленням ре�
зультатів [3].

На підприємствах показники продуктивності до�
цільно порівнювати за такими напрямами: порівняння
існуючого економічного показника з базисним показ�
ником (таке порівняння дасть можливість з'ясувати, на�
скільки краще чи гірше спрацювало господарство у
звітному періоді); порівняння економічних показників
між однорідними виробничими одиницями, окремими
працівниками, відділами, службами і т. ін.; порівняння
фактичного економічного показника з плановим.

Таблиця 1. Характеристика елементів управлінського напряму формування
економічної стійкості малих підприємств

Джерело: власна розробка.

Найменування елементів Характеристика елементів
1. Управління продуктивністю 
підприємства 

Встановити сукупну продуктивність підприємства та продуктивність праці, виявити взаємозв’язок 
між прибутком і сукупною продуктивністю, продуктивністю праці і капіталу та сфор-мулювати заходи 
управління ними 

2. Стратегія і політика 
управління персоналом 

Встановлення стратегії і політика управління, виокремлення управління працею, кадрами соціально-
демографічними процесами підприємства, стосовно яких розроблена політика за підсистемами 

3. Соціально-психологічні фактори 
управління персоналом 

Фізичний стан, темперамент, працелюбність обов’язковість, скромність, рівень культури, 
комунікабельність, почуття обов’язку. Принциповість чуйність, дотримання етичних норм, 
доброзичливість, вміння слідкувати за зовнішнім виглядом, участь у суспільній праці, стиль 
керівництва, взаємостосунки підлеглих з керівником, наявність неформальних відносин, конфлікти і 
їх розв’язання 

4. Розвиток персоналу 
підприємства 

Рівень освіти, рівень професіоналізму, середній стаж роботи. Рівень спеціальної підготовки кадрів 
масових професій, вікова структура робітників, перепідготовка та підвищення кваліфікації 

5. Організація та створення 
сприятливих умов праці 
 

Визначити характер розподілу і кооперації праці, регламентацію праці, наявність наукової організації 
праці, плинність кадрів, структуру підрозділів, об’єктивну оцінку праці, умови для підвищення росту 
праці та кваліфікації, режим праці і відпочинку, регулювання робочого часу, якість засобів праці, 
техніка безпеки, культура виробництва, оцінювання умов праці та ефективність їх поліпшення 

6. Ділова активність менеджерів Ініціативність менеджерів, відповідальність за прийняття ризикових управлінських рішень, 
креативність 

7. Мотивація та стимулювання 
персоналу 
 

Зацікавленість у результатах праці, почуття обов’язку, привабливість праці, ефективність економічних 
мотиваторів, диференціація зарплати, системи преміювання персоналу, спрямованість на підвищення 
добробуту, кваліфікації, страх перед покаранням, честолюбство 

8. Фінансовий менеджмент Управління поточною діяльністю розробленням, оцінкою і реалізацією інвестиційних проектів, 
джерелами фінансування 
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Зростання продуктивності малого підприємства по�
ряд із рухом цін і витрат формує його прибутковість.
Цей взаємозв'язок може бути проілюстровано за такою
схемою [6, с. 153]:

Вартість 
виробленої 
продукції 

 
Прибутковість 

Витрати на 
виробництво 

=

=

=

Кількість 
реалізованої 
продукції 

 
Продуктивність 

Кількість 
(використаних) 

одиниць продукції 
у виробництві 

Х 

Х 

Х 

Ціна одиниці
продукції 

 
Зростання цін

Собівартість 
одиниці 
продукції 

Розглянувши ці взаємозв'язки в часі, визначаємо
прибутковість як зміну вартості виробленої продукції,
порівнювану зі зміною грошових витрат на виробницт�
во, а продуктивність як зміну кількості виробленої про�
дукції, ціни одиниці продукції і собівартості одиниці
продукції.

За цією методикою фактично розраховуються еко�
номічні показники за такими груповими напрямами:
зміна прибутковості; зміна продуктивності; зміна цін.

Показники останніх двох груп оцінюються також з
погляду їхнього впливу на прибутковість.

Як правило, зниження продуктивності та зростан�
ня цін негативно впливає на розмір прибутку. Низька
продуктивність це сигнал про необхідність здійснення
комплексного аналізу економічних показників діяль�
ності підприємства та запровадження коригуючих дій.

Однак необхідно пам'ятати, що підвищення продук�
тивності не завжди веде до зростання прибутку, тим
більше в короткий період.

Управління взаємозв'язком між прибутковістю та
продуктивністю підприємства ілюструється в таблиці 2.

Ці чотири типи взаємозв'язку між прибутковістю й
продуктивністю забезпечують розуміння підходів, які не�
обхідно використовувати, аби забезпечити конкурентос�
проможність господарства та його економічну стійкість.

Як відомо, складовою продуктивності підприємства
є продуктивність праці, яка характеризує рівень вико�
ристання робочої сили. Якщо продуктивність праці має
тенденцію до зниження, то пріоритетною складовою для
поліпшення цього показника стає управління працею,
наприклад, виявлення категорії робітників, чия праця
сприяє регресивній тенденції продуктивності праці, ста�
не відправною точкою для більш глибокого аналізу ди�
наміки продуктивності та усунення причин, які негатив�
но впливають на темпи її зростання [1].

Підвищення продуктивності праці може відбуватись
завдяки впровадженню більш продуктивних машин, облад�
нання, а не більш високої особистої віддачі працівників.

Це викликає необхідність визначити продуктивність
праці в динаміці та порівняти її із продуктивністю капі�
талу. Остання визначається відношенням доданої вар�
тості до капіталу, який може бути представлений у ви�
гляді: а) матеріальних і нематеріальних активів; б) мате�
ріальних активів основного капіталу; в) матеріальних
активів і фінансового капіталу.

Так, коефіцієнт співвідношення продуктивності
праці (за кількістю працівників) і продуктивності капі�
талу (за матеріальними активами балансу) в динаміці
може показувати на поліпшення або погіршення вико�
ристання засобів виробництва працівниками господар�
ства.

L
К

К
ДВ

L
ДВ

=÷ (1),

де ДВ — додана вартість;  L  — кількість працюю�
чих; K — капітал.

Використовуючи продуктивність праці і капіталу та
їх співвідношення пропонується визначати, що від�
бувається в господарстві та забезпечувати відповідні
управлінські дії (табл. 3).

Керівник малого підприємства, виборюючи певну стра�
тегію і політику має враховувати чинники зовнішнього і
внутрішнього середовища [4]. Наприклад, політика управ�
ління персоналом передбачає необхідність безумовного
виконання прав і обов'язків громадян у сфері праці, дотри�
мання роботодавцями та кожним працівником положень
законів про працю, типових правил внутрішнього трудово�
го розпорядку та інших документів, які регулюють соціаль�
но�трудові відносини. Тому політика управління персона�
лом залежить від гнучкості національного трудового зако�
нодавства, взаємовідносин із профспілками, територіаль�
ного розміщення господарства, стану економічної кон'юн�
ктури, перспектив розвитку ринку праці та інше [5].

Серед внутрішньогосподарських факторів найсуттє�
вішими є вимоги виробництва, стратегія і цілі розвитку
підприємства його перспектива в часі та ступінь конкре�
тизації. Наприклад, якщо мале підприємство спрямова�
не на швидке отримання прибутку, а потім швидке згор�
тання виробництва, то воно буде інакше будувати свою
політику стосовно персоналу, ніж підприємство зорієн�
товане на постійне розгортання та розширення вироб�
ництва. Оцінюючи фактор політики за умовами праці, слід
звернути увагу на те, що може приваблювати або відштов�
хувати працівників підприємств від роботи: "місцезнаход�
ження робочих місць; взаємодії з іншими працівниками в
ході виконання роботи; ступінь свободи під час вирішен�
ня завдань; ступінь шкідливості роботи для здоров'я; не�
обхідні фізичні і психічні зусилля, тривалість та струк�
турованість роботи тощо" [7, с. 140].

К
іл
ьк
іс
ть

 
ви
па
дк
ів

 Якщо Тоді

Прибуток Продуктивність Що відбувається? Що потрібно зробити? 

 1 Високий  Висока  Економічний стан буде 
міцним і стабільним 

Підтримувати й підвищувати досягнутий 
рівень продуктивності 

 2 Високий  Низька  Висока прибутковість може 
бути стабільною і 
тривалою. Протягом 
довгострокового періоду 
низька продуктивність 
«з’їсть» прибуток 

Підвищувати продуктивність 

 3 Низький  Висока  Господарство незабаром 
працюватиме як збиткове або 
опиниться на межі закриття 

Підвищити рентабельність продукції 
змінити ринкову стратегію, вивчити 
кон’юнктуру ринку, поліпшити рекламу, 
просування товарів на ринок і політику цін 

4 Низький  Низька  Закриття, банкрутство Підвищити продуктивність і зміцнити 
ринок 

Таблиця 2. Управління взаємозв'язком між прибутковістю та продуктивністю підприємств малого бізнесу

Джерело: адаптовано за [6].
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ВИСНОВКИ
Можливості підвищення продуктивності вітчизня�

них малих підприємств, та забезпечення їх економічної
стійкості безпосередньо залежать від результатів впро�
вадження інновацій у виробництво продукції та надан�
ня послуг. Забезпечити належне місце в розподілі праці,
стає все більш неможливим без постійного оновлення
технологій, вдосконалення організації праці і виробниц�
тва, процесів управління і підвищення на цій основі кон�
курентоспроможності вітчизняних підприємств. Для
успішної реалізації цих процесів необхідним є органі�
заційно�економічний механізм, що орієнтує на макси�
мально повне використання не тільки інноваційного, але
і загального виробничо�економічного потенціалу малих
підприємств, орієнтованих не на кількісні показники
економічного зростання, а на розвиток з урахуванням
нарощування потенціалу їх конкурентоспроможності.
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Що відбувається? Що належить зробити? 

1    Оптимальний 
показник 
продуктивності

Підтримувати або підвищувати 
наявний темп зростання 
продуктивності

2    Оптимальний 
показник 
продуктивності

Підтримувати або підвищувати 
наявний темп зростання 
продуктивності

3    Низький 
показник 
продуктивності

Підвищувати темпи зростання 
продуктивності капіталу 

4    Середній  
показник 
продуктивності 

Підвищувати продуктивність праці 
за допомогою: 
а) створення нових робочих місць 
замість непотрібних; 
б) перекваліфікація витиснутої 
робочої сили для створення інших 
робочих місць 

5    Низький показник 
продуктивності 

Спочатку необхідно підвищувати 
продуктивність капіталу, а потім – 
продуктивність праці 

6    Середній 
показник 
продуктивності

Підвищити продуктивність 
капіталу 

7    Низький 
показник 
продуктивності

Підвищити продуктивність праці 

8    Низький 
показник 
продуктивності

Спочатку необхідно підвищувати 
продуктивність праці, а потім – 
капіталу

Таблиця 3. Управління продуктивністю праці і капіталом малого підприємства

Джерело: адаптовано за [6].
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ВСТУП
Банківські інвестиції — це вкладення коштів у ру�

хоме й нерухоме майно, інтелектуальні цінності та цінні
папери, що здійснюються комерційними банками як
інституційними інвесторами, з метою одержання при�
бутку.

Особливістю банківської інвестиційної діяльності є
те, що вона має одночасно відповідати вимогам Закону
України "Про інвестиційну діяльність", який регламен�
тує здійснення інвестиційної діяльності в цілому на те�
риторії України всіх суб'єктів господарювання, а також
вимогам закону "Про банки і банківську діяльність",
інших законодавчих та нормативних актів, що регулю�
ють банківську діяльність.

УДК 330.332: 336.717
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к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів,
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БАНКІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА

РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
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BANKING INVESTMENT ACTIVITY IN THE SECURITIES MARKET

Інвестиції є необхідною умовою розвитку ринкової економіки. Саме інвестиції створюють виробни;

чий потенціал на базі найновіших досягнень науки і техніки, визначають конкурентні позиції суб'єктів

господарювання країн на внутрішньому і зовнішньому ринках. На сучасному етапі розвитку вітчизняної

економіки актуальними є питання, що пов'язані із активізацією банківської інвестиційної діяльності на

ринку цінних паперів.

Основними інвестиційними цілями банків України на ринку цінних паперів у сучасних умовах є за;

безпечення дохідності фінансових вкладень при мінімізації ризику, пошук високодохідних корпоратив;

них цінних паперів з метою отримання контролю над окремими підприємствами, збільшення обсягів тор;

говельних операцій з надійними фондовими цінностями. В цій статті досліджуються питання, що пов'я;

зані з банківською інвестиційною діяльністю на ринку цінних паперів.

Investment is a prerequisite for the development of a market economy. This investment creates the production

potential based on the latest science and technology, determine the competitive position of business entities in

the domestic and foreign markets. At the present stage of development of the national economy are relevant

issues related to the activation of bank investment activity in the securities market.

The main objectives of the investment banks of Ukraine on the stock market under current conditions is to

ensure the profitability of investments while minimizing risk, high yield search for corporate securities in order

to obtain control of individual enterprises, increasing the volume of trade with reliable stock values This article

examines issues related investment bank with activities in the securities market.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, банківські інвестиції, цінні папери, операції з цінними папера!
ми, ринок цінних паперів, фінансові інструменти, інвестиційний портфель, портфель цінних паперів, інвес!
тиційні цілі.

 Key words: investment activities, investment banking, securities, securities transactions, securities market,
financial instruments, investment portfolio, securities portfolio, investment purposes.

 Для забезпечення підвищення ефективності
банківської інвестиційної діяльності, на наш по�
гляд, необхідно сконцентрувати увагу на операці�
ях з цінними паперами, що дозволить активізува�
ти внутрішні резерви банку, сприятиме ефективно�
му залученню зовнішніх ресурсів та допоможе оп�
тимізувати структуру інвестиційного портфеля
банку.

У сучасних умовах для нашої країни важливе зна�
чення має пошук шляхів залучення інвестицій в розви�
ток всіх галузей економіки. Активізація операцій з
цінними паперами сприятиме подальшому розвитку бан�
ківської інвестиційної діяльності і зростанню вітчизня�
ної економіки.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті полягає у розгляді питань, які стосують�

ся банківської інвестиційної діяльності на ринку цінних
паперів, а також у необхідності привернення уваги нау�
ковців та практиків до необхідності поглиблення тео�
ретичного обгрунтування і розробки практичних реко�
мендацій з зазначеної тематики.

Об'єктом дослідження є банківська діяльність в Ук�
раїні.

Предметом дослідження є теоретико�методологічні
та прикладні засади банківської інвестиційної діяльності
на ринку цінних паперів у сучасних умовах розвитку
вітчизняної економіки.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний внесок у розвиток теорії управління банк�
івською діяльністю зробили Т.А. Васильєва [1], О.В. Ва�
сюренко [2], О.Д. Вовчак [3], Б.Л. Луців [6], Т.В. Майо�
рова [7], А.М. Мороз [4], А.А. Пересада [8], Л.О. При�
мостка [9], С.К. Реверчук [10] та інші. Однак окремі ас�
пекти цієї проблеми з'ясовано не повністю, в тому числі
більш детального дослідження потребують питання по�
в'язані з банківською інвестиційною діяльністю на рин�
ку цінних паперів. Це і зумовило вибір та підтверджує
актуальність теми статті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Банківська інвестиційна діяльність — це діяльність,

зосереджена на активному залученні інвестиційних ре�
сурсів та ефективному вкладенні банком реальних та
фінансових інвестицій, а також сприянні підприєм�
ствам у залученні інвестицій, з метою отримання при�
бутку та максимального задоволення потреб клієнтів
у ресурсах, необхідних для реалізації інвестиційних
проектів [5].

Головними формами участі банків в інвестиційних
процесах є: вкладення власних коштів у інвестиційні
проекти; інвестування мобілізованих коштів у цінні па�
пери; обслуговування коштів клієнтів, які призначені для
інвестування; вкладення залучених коштів у розвиток
економіки. Управління банківськими інвестиціями озна�
чає: встановлення оптимальної часової та просторової
структури та обсягів банківських інвестицій; підвищен�
ня ефективності банківської інвестиційної діяльності з
метою зменшення витрат і отримання високих резуль�
татів; розробка нових банківських інвестиційних про�
дуктів, які користуються попитом і можуть забезпечи�
ти банку максимальний прибуток; підбір висококвалі�
фікованого персоналу для банківської інвестиційної
діяльності, а також його ефективне використання.

Банківська інвестиційна діяльність може здійснюва�
тися у різних формах та видах, які відповідно до конк�
ретних цільових завдань обліку, аналізу, моніторингу,
планування, стимулювання, контролю тощо, класифі�
кується за різними якісними та кількісними ознаками.

Інвестиційна діяльність на ринку цінних паперів за�
безпечує збільшення прибутковості банківських опе�
рацій, підвищення ліквідності банків та захист їхніх
фінансових ресурсів від інфляційного знецінення.

Ринок цінних паперів — складова частина фінансо�
во�економічної системи, яка забезпечує вільний обіг
коштів у формі цінних паперів, сприяє обігу та раціо�
нальному розміщенню фінансових ресурсів, створює
умови для конкуренції та обмеження монополізму [1;
6].

Ринок цінних паперів — це особлива сфера ринко�
вих відносин, де завдяки продажу цінних паперів
здійснюється мобілізація фінансових ресурсів для за�
доволення інвестиційних потреб суб'єктів економічної
діяльності. Ринок цінних паперів ще називають фондо�
вим ринком. Це пов'язано з тим, що цінні папери за
своєю економічною суттю є відображенням певних
фондів — матеріальних або грошових [3; 4].

Практика функціонування вітчизняного ринку
цінних паперів свідчить про недостатню активність бан�
ківських установ як інвесторів цього ринку, незначні
обсяги їхніх вкладень у фондові цінності. Така позиція
банків, з одного боку, гальмує розвиток вітчизняного
ринку цінних паперів, а з іншого — обмежує доходи від
операцій з цінними паперами [7; 8].

Головними проблемами розвитку банківської інве�
стиційної діяльності є: низька частка цінних паперів у
загальних активах банку; загрозливий рівень інвести�
ційних ризиків; низький рівень капіталізації банків і рин�
ку цінних паперів; розбалансованість активів і пасивів
за строками й за валютою; наявність територіальної дис�
пропорційності у розвитку банківського інвестування;
недостатня увагу розробці та впровадженню нових бан�
ківських інвестиційних продуктів.

Банківські інвестиції — це вкладення коштів у ру�
хоме й нерухоме майно, інтелектуальні цінності та цінні
папери, що здійснюються комерційними універсальни�
ми та спеціалізованими банками як інституційними інве�
сторами з метою одержання прибутку та поширення
корпоративного впливу [10].

О.В. Васюренко, розглядаючи зміст банківських
інвестицій, поділяє їх на три групи: інвестиції у сферу
економічних проектів (промисловість, транспорт, буді�
вництво, сільське господарство тощо); інвестиції у цінні
папери; інвестиції у передові технології та у виробничу
й нематеріальну сфери (мистецтво, навчання та ін.) [2].

У свою чергу, автори підручника "Банківські опе�
рації" за редакцією професора А. М. Мороза виділяють
дві групи банківських інвестицій: інвестиції у цінні па�
пери та прямі банківські інвестиції, які можна класифі�
кувати як інвестиції у власну діяльність та інвестиції в
інші види діяльності [4].

Л.О. Примостка наголошує на тому, що "в Україні
формується змішана модель організації фондового рин�
ку, на якому комерційним банкам дозволяється займа�
тися як інвестиційною, так і торговельною (професій�
ною) діяльністю" [9]. На її думку, в Україні одним із важ�
ливих питань інвестиційного менеджменту є "вибір оп�
тимального з погляду поставленої мети підходу до управ�
ління інвестиційним горизонтом банківського портфе�
ля цінних паперів". У подальшому своєму дослідженні
Л.О. Примостка під банківськими інвестиціями розуміє
" фінансову форму інвестування, тобто вкладення в дов�
гострокові цінні папери, паї, частки, статутні фонди" [9].

Дуже часто в економічній літературі банківський ін�
вестиційний портфель ототожнюють з портфелем цін�
них паперів.

Інвестиційний портфель — це сукупність грошових
вкладень банку на відносно тривалий період часу в цінні
папери, статутні фонди інших підприємств, нерухомість
та інші об'єкти інвестування, ринкова вартість яких здат�
на приносити власнику дохід (рис. 1).

Інвестиційний портфель банку охоплює як фінан�
сові, так і реальні інвестиції, а портфель цінних паперів
є його складовою частиною.

Звідси випливає, що портфель фінансових інвестицій
— це сукупність цінних паперів, які є інструментом для
досягнення інвестиційної мети інвестора.

Вкладення коштів у цінні папери за значимістю і
розмірами займають друге місце серед активних опе�
рацій банку після кредитування. У міжнародній
банківській діяльності на придбання цінних паперів бан�
ки спрямовують від 20 до 30% всіх грошових ресурсів. В
Україні банківські вкладення в цінні папери у сукупних
активах незначні. На відміну від реального інвестуван�
ня банківські інвестиції в цінні папери забезпечують
диверсифікацію банківських вкладень, знижують ризи�
ки, стабілізують доходи банку.

Фінансова інвестиційна діяльність банку регулюєть�
ся чинним законодавством України і нормативними ви�
могами НБУ, за якими пряма чи опосередкована участь
банку в капіталі будь�якого підприємства чи установи
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не повинна перевищувати 15% капіта�
лу банку, а сукупні інвестиції банку
мають бути не більшими 60%. Дане об�
меження впливає на інвестиційні мож�
ливості банку. За таких умов інвести�
ційна потужність банку є недостат�
ньою для реалізації великих проектів.

До фінансових інструментів, якими
оперують сьогодні банки на ринку
цінних паперів, на нашу думку, нале�
жать: облігації внутрішньої державної
позики (ОВДП), облігації місцевих по�
зик, облігації підприємств, акції,
ощадні сертифікати, іпотечні цінні па�
пери, операції РЕПО тощо.

Одним із найбільш поширених
інструментів банківського інвестуван�
ня є ОВДП. Крім ОВДП, комерційні
банки вводять до своїх портфелів такі
фінансові інструменти, як депозитні
(ощадні) сертифікати НБУ, які за�
свідчують розміщення в НБУ коштів
банку та його право на одержання вне�
сеної суми і процентів після закінчен�
ня встановленого строку.

У банківському інвестиційному
портфелі цінних паперів значну частку
можуть мати вкладення в корпоративні цінні папери. В
країнах з розвинутою ринковою економікою ринок кор�
поративних цінних паперів є провідним і визначальним
сегментом фондового ринку, тому що через купівлю�
продаж цінних паперів відбувається пряме інвестуван�
ня в економіку. В Україні цей сегмент ринку знаходить�
ся в зародковому стані. Тому акції багатьох підприємств
є нецікавими і досить ризикованими для інвесторів. По�
пит на них зі сторони банків незначний, тим більше що
більша частина банківського капіталу знаходиться на
значно безпечнішому ринку державних цінних паперів і
міжбанківського кредиту. Із загальної суми емісії цінних
паперів в Україні понад 90% становлять акції. Оскільки
котирування акцій здебільшого не відповідає реально�
му фінансовому стану емітента, банки не можуть
здійснювати вкладення, скуповувати їх для проведення
спекулятивних операцій чи одержання контролю над
підприємством�емітентом.

На нашу думку, для розвитку українського ринку
цінних корпоративних паперів необхідно активізувати
такий важливий сегмент, як ринок корпоративних об�
лігацій. У розвинутих країнах у структурі випущених
цінних корпоративних паперів облігації становлять 15—
65%. Облігація порівняно з акцією має певні переваги, а
саме: фіксований дохід, чітко встановлений строк об�
ігу, дохід виплачується в першу чергу. Отже, вона є
більш цікавим і надійним фінансовим інструментом для
інвестора, а ніж акція.

Банки пропонують різноманітніші схеми роботи з
корпоративними паперами. Самий простий і достатньо
вигідний спосіб — це купівля акцій підприємства з ме�
тою використання їх в якості застави при отриманні
кредиту. Банківський кредит під заставу цінних паперів
дає можливість підприємству поповнити оборотні за�
соби, покращити в цілому свій фінансовий стан.

Одним із інструментів, який банки використовують
для оптимізації свого інвестиційного портфеля, є опе�
рації РЕПО. Це операції, які складаються з двох частин
— купівлі і продажу цінних паперів. Банк купує цінні
папери підприємства (держави) і зобов'язується у ви�
значений строк за заздалегідь обумовленою ціною їх
продати назад підприємству. Підприємство бере кредит
під заставу цінних паперів, а банк має можливість
управляти пакетом акцій чи облігацій, отримуючи до�
датковий прибуток. Після закінчення строку договору
підприємство гасить кредит, а банк повертає йому цінні
папери. В Україні операції РЕПО здійснюються тільки

з облігаціями, оскільки вони на відміну від інших цінних
паперів є достатньо надійним інструментом застави.
Учасниками цих операцій є обмежене коло емітентів
(приблизно 20) зі стійким фінансовим становищем. З
розвитком ринку цінних паперів вітчизняний ринок кор�
поративних облігацій буде зростати.

У вітчизняній економічній літературі переважно ви�
діляють не стратегічні і портфельні, а прямі і портфельні
[7; 8]. Якщо звернутися до зарубіжного досвіду, то у
світовій практиці інвестиції поділяються на прямі і не�
прямі за характером участі в інвестуванні. Пряма інвес�
тиція передбачає, що вкладення капіталу здійснює без�
посередньо інвестор, який повинен мати певні знання і
досвід. Коли вкладення капіталу здійснюється інвесто�
ром за участю фінансових посередників, то така інвес�
тиція називається непрямою. Непрямі інвестиції в цінні
папери називаються портфельними [10].

Банки все активніше вдаються до операцій інвести�
ційної діяльності на ринку цінних паперів. Об'єктом дій
банків на ринку цінних паперів є цінні папери та гро�
шові засоби.

Усі банківські операції з цінними паперами можна
поділити на три основні групи:

— емісійні — пасивні операції, які здійснюються че�
рез випуск цінних паперів власного боргу;

— клієнтські — посередницькі операції з цінними
паперами, які здійснюються банками від імені, за раху�
нок та на користь клієнтів;

— інвестиційні — активні операції із вкладення влас�
них та залучених фінансових ресурсів у фондові активи
шляхом придбання відповідних цінних паперів на фон�
довому ринку від свого імені.

Зазначимо, що об'єктом нашого дослідження є
банківські операції з цінними паперами третьої групи
— інвестиційні операції. Банк здійснює ці операції з
метою одержання прибутків від діяльності з цінними
паперами, а також для забезпечення участі у статутно�
му капіталі інших підприємств і контролю над їх влас�
ністю.

Зазвичай, найчастіше банківські інвестиційні опе�
рації на фондовому ринку є двох видів:

— виконання угод купівлі�продажу цінних паперів
від свого імені та за свій рахунок шляхом виставляння
власних цін купівлі�продажу із зобов'язанням їх купівлі
та (або) продажу за заявленими цінами;

— купівля цінних паперів з метою утримання їх у
своєму розпорядження строком більше ніж 1 рік.

Рис. 1. Банківський інвестиційний портфель та його головні компоненти
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Виходячи з вищесказаного, в інвестиційному порт�
фелі цінних паперів банку можна виділити:

— цінні папери банків на інвестиції;
— цінні папери банків на продаж (за правилами

біржової спекулятивної гри);
— цінні папери для вкладів в асоційовані компанії

(пайова участь);
— цінні папери для вкладень у дочірні компанії.
Однак для всіх видів цінних паперів головними на�

прямами інвестиційної діяльності комерційних банків є:
очікуваний дохід від інвестування; ризик проведення
інвестиційних операцій.

Інвестиції банків у цінні папери (боргові або пайові)
можна поділити (залежно від того, хто їх емітував в обіг)
на п'ять видів:

— інвестиції у цінні папери центральних органів дер�
жавного управління;

— інвестиції у цінні папери місцевих органів держав�
ного управління;

— інвестиції у цінні папери, випущені банками;
— інвестиції у цінні папери, випущені фінансовими

небанківськими
— установами;
— інвестиції у боргові цінні папери, випущені не�

фінансовими підприємствами.
Важливою для нашого дослідження є класифікація

банківських інвестицій в цінні папери з нефіксованим
прибутком:

— цінні папери з нефіксованим прибутком, які ви�
пущені банком;

— цінні папери з нефіксованим прибутком, які ви�
пущені фінансовими (небанківськими) установами;

— інші цінні папери з нефіксованим прибутком;
— власні акції банку, викуплені в акціонерів.
Банки можуть здійснювати інвестиційну діяльність

на ринку цінних паперів за рахунок власних і залучених
коштів; на первинному і вторинному ринках. Наприк�
лад, купівля ОВДП на аукціонах з розміщення облігацій,
які проводить НБУ, це — первинний ринок; а перепро�
даж облігацій — вторинний ринок.

Ще однією формою банківської інвестиційної діяль�
ності є участь у біржовій і позабіржовій торгівлі.

Біржова торгівля здійснюється на підставі значної
кількості конкретних правил і процедур, тобто є орга�
нізованою системою торгів.

Позабіржовий ринок цінних паперів у більшості
країн передбачає більш ліберальніші правила і проце�
дури укладання та виконання угод купівлі�продажу
цінних паперів. Важливою системою позабіржового
ринку є система комп'ютерної торгівлі. Наприклад, в
Україні — це позабіржова фондова торговельна систе�
ма.

Все вищесказане має відношення до фондових бан�
ківських інвестицій, тобто придбання банками цінних
паперів на фондовій біржі.

Далі ми розглянемо другий вид — прямі банківські
інвестиції. Прямі банківські інвестиції передбачають
внесення коштів або майна в статутний фонд юридич�
ної особи і придбання таким чином корпоративних прав,
які емітовані цією особою.

Банківська інвестиційна діяльність на ринку цінних
паперів є альтернативною по відношенню до кредиту�
вання [10].

Кредитні та інвестиційні "цінно�паперові" операції
банку мають спільну рису — це операції з активами.
Водночас кредитна та інвестиційна "цінно�паперова"
діяльність банків мають суттєві відмінності, і зокре�
ма:

1. При інвестуванні у цінні папери банки виступа�
ють ініціаторами процесу, а при кредитування ініціато�
ром укладання угод виступають позичальники.

2. Кредитування фізичних і юридичних осіб має кон�
кретно�особливий характер, інвестування у цінні папе�
ри — знеособлений характер.

3. Кредитування — основний вид діяльності банків,
інвестування у цінні папери — доповнюваний вид діяль�
ності та додаткове джерело доходів.

4. Інвестування у цінні папери забезпечує ліквідність
балансу банку, а кредитування забезпечує доходи бан�
ку.

5. Кредитування фізичних та юридичних осіб і інве�
стування у цінні папери на первинному та вторинному
ринках відрізняються засадничими принципами їх про�
ведення.

В управлінні інвестиційною діяльністю банку на рин�
ку цінних паперів важливим завданням є визначення і
постановка цілей інвестування. Кредитні інститути, яки�
ми є банки, акумулюють тимчасово вільні грошові кош�
ти суб'єктів господарювання, населення і вкладають їх
в цінні папери або видають кредити. Метою інвестицій�
ної діяльності на ринку цінних паперів є отримання до�
ходу (прибутку), який можна отримати лише в тому ви�
падку, якщо дохідність інвестицій перевищує вартість
залучених ресурсів [5].

Основними інвестиційними цілями банків України на
ринку цінних паперів у сучасних умовах є забезпечення
дохідності фінансових вкладень при мінімізації ризику,
пошук високодохідних корпоративних цінних паперів з
метою отримання контролю над окремими підприєм�
ствами, збільшення обсягів торговельних операцій з
надійними фондовими цінностями.

Процес формування та розвитку ринку цінних па�
перів в Україні сприяє активізації діяльності комерцій�
них банків як інвесторів цього ринку. Діяльність на рин�
ку цінних паперів забезпечує банкам розширення актив�
них операцій, надходження додаткових доходів, що в
кінцевому підсумку сприяє поліпшенню фінансового
стану банківських установ

А.М. Мороз та М.Ф. Пуховкіна виділяють п'ять цілей
банківських інвестицій у цінні папери [4]:

— розширення дохідної бази за рахунок зростання
вартості цінних паперів, одержання прибутку у форму
процентів, дивідендів, дисконту, курсової різниці від
продажу цінних паперів;

— підтримання ліквідності банку шляхом створен�
ня вторинних резервів у формі високоліквідних цінних
паперів (інструментів грошового ринку), які у разі не�
обхідності легко можна реалізувати або використати як
заставу при позичанні коштів;

— забезпечення диверсифікації банківських опе�
рацій з метою мінімізації банківських ризиків і стабілі�
зації доходів;

— формування контрольного пакету цінних па�
перів і участь в управлінні діяльності об'єкта інвесту�
вання;

— розширення клієнтської бази, забезпечення при�
сутності банку на найбільш динамічніших ринках.

В економічній літературі розглядають два підходи
щодо визначення цілей: одно цільовий — характери�
зується визначенням однієї основної цілі — отримання
прибутку і багатоцільовий підхід, який передбачає на�
явність системи цілей (забезпечення достатньої
ліквідності портфеля, мінімізація інвестиційних ризиків,
забезпечення високих темпів зростання капіталу,
збільшення доходу, участь в управлінні, контроль над
підприємством�емітентом). Деякі цілі є пріоритетними,
тому важливо встановити ці пріоритети. Інвестиційні
цілі діяльності банку не повинні суперечити одна одній.
Наприклад, бажання отримати високі доходи, зазвичай,
супроводжується високим рівнем ризику, забезпечен�
ня достатньої ліквідності обмежує наявність у портфелі
довгострокових інвестицій, зростання капіталу певною
мірою досягається за рахунок зниження рівня поточ�
ної дохідності. Усвідомлюючи альтернативність цілей,
кожен інвестор повинен сам визначити пріоритети на
кожному етапі інвестування, а саме: встановити прий�
нятні значення мінімальних темпів зростання капіталу,
мінімальний рівень дохідності, верхній рівень інвести�
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ційного ризику, мінімальну частку високоліквідних фі�
нансових активів.

За метою здійснення інвестиційної діяльності
можна виділити стратегічні і портфельні інвестиції.
Ціль стратегічних інвестицій — забезпечити пряме і
безпосереднє управління об'єктами інвестицій. Стра�
тегічні інвестори, здійснюючи інвестиції в цінні папе�
ри, намагаються отримати власність, заволодіти кон�
трольним пакетом акцій корпорації і розраховують
отримати дохід від використання цієї власності, який,
безумовно, буде перевищувати дохід від простого во�
лодіння акціями. Якщо інвестор має за мету лише
приріст суми вкладеного капіталу, або одержання
поточного доходу, то він здійснює портфельні інвес�
тиції [7].

А.А. Пересада та інші за цілями інвестування у пор�
тфелі цінних паперів виділяють дохідний та спеціальний
портфелі. Дохідний портфель формують задля отриман�
ня доходу від цінних паперів чи у вигляді приросту кур�
сової вартості, а спеціальний портфель формується
інвестором згідно з його специфічними цілями. Специ�
фічний портфель приносить інвестору доходи, але не
безпосередньо від цінних паперів, які входять до дано�
го портфеля [7; 8].

Правильно сформульовані та ефективно системати�
зовані інвестиційні цілі банку на ринку цінних паперів є
основою для розробки інвестиційної стратегії і запору�
кою успішного функціонування і розвитку банку в май�
бутньому.

ВИСНОВКИ
Банківська інвестиційна діяльність — це діяльність,

зосереджена на активному залученні інвестиційних ре�
сурсів та ефективному вкладенні банком реальних та
фінансових інвестицій, а також сприянні підприємствам
у залученні інвестицій, з метою отримання прибутку та
максимального задоволення потреб клієнтів у ресурсах,
необхідних для реалізації інвестиційних проектів.

Головними формами участі банків в інвестиційних
процесах є: вкладення власних коштів у інвестиційні
проекти; інвестування мобілізованих коштів у цінні па�
пери; обслуговування коштів клієнтів, які призначені для
інвестування; вкладення залучених коштів у розвиток
економіки.

Для забезпечення підвищення ефективності банкі�
вської інвестиційної діяльності, на наш погляд, необхі�
дно сконцентрувати увагу на операціях з цінними папе�
рами, що дозволить активізувати внутрішні резерви бан�
ку, сприятиме ефективному залученню зовнішніх ре�
сурсів та допоможе оптимізувати структуру інвести�
ційного портфеля банку.

Основними інвестиційними цілями банків України на
ринку цінних паперів у сучасних умовах є забезпечення
дохідності фінансових вкладень при мінімізації ризику,
пошук високодохідних корпоративних цінних паперів з
метою отримання контролю над окремими підприєм�
ствами, збільшення обсягів торговельних операцій з
надійними фондовими цінностями.

Процес формування та розвитку ринку цінних па�
перів в Україні сприяє активізації діяльності комерцій�
них банків як інвесторів цього ринку. Діяльність на рин�
ку цінних паперів забезпечує банкам розширення актив�
них операцій, надходження додаткових доходів, що в
кінцевому підсумку сприяє поліпшенню фінансового
стану банківських установ.

Перспективи подальших наукових досліджень заз�
наченої вище теми, на нашу думку, полягають у розробці
пропозицій стосовно вирішення банківськими устано�
вами України наступних завдань: збільшення частки
цінних паперів у загальних активах банку; зниження
рівня інвестиційних ризиків; створення інвестиційних
банків; підвищення рівня капіталізації банків і ринку
цінних паперів; ліквідації територіальної диспропор�
ційності у розвитку банківського інвестування; активі�

зації розробки та впровадження нових банківських інве�
стиційних продуктів та послуг, у тому числі нових опе�
рацій з цінними паперами.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Система стратегического планирования региональ�

ного развития в Украине сегодня носит несистемный и
несогласованный характер, следовательно долгосроч�
ные приоритеты и цели социально�экономического раз�
вития страны не реализуются на уровне регионов. В ста�
тье установлено, что важнейшими инструментами реа�
лизации экономической политики государства являет�
ся эффективно реализованные стратегические докумен�
ты на региональном и местном уровне. А их целевая
обоснованность, эффективность финансирования и ин�
ституциональное обеспечение являются необходимыми
условиями успешной реализации стратегических целей
и задач государства.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Активную работу в области теории стратегического
управления и планирования ведут А.Н. Берданов,
В.А. Вакуленко, Е.Н. Ведута, А.П. Егоршин, Е.Н. Коро�
лева, Н.Е. Костылева, Б.Н. Кузык, А.Н. Швецов и дру�
гие ученые. Несмотря на значительное количество на�
учных публикаций, к числу малоисследованных отно�
сится проблема трансформации опыта регионального
и местного развития Польши в практику стратеги�
ческого планирования регионального развития Укра�
ины. Для Украины изучение и использование опыта вне�
дрения стратегического планирования территориаль�
ных единиц является крайне актуальной задачей.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЦЕЛИ
Целью статьи является исследование системы стра�

тегического планирования Польши на региональном
уровне и выявление основных условий эффективной
реализации стратегий развития территорий для транс�
формации позитивных тенденций в практику региональ�
го развития Украины.
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СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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STRATEGIC PLANNING SYSTEM OF PROVINCES ON THE EXAMPLE OF THE MALOPOLSKA
PROVINCE IN SOUTHERN POLAND

В работе исследован опыт Польши в стратегическом планировании развития регионов, определена иерар;
хия стратегических документов воеводств Польши на примере Малопольского воеводства, установлены инст;
рументы и субъекты реализации стратегических целей региона, а так же выяснено, что реализация докумен;
тов стратегического планирования воеводств Польши носит комплексный, согласованный, системный харак;
тер и подкреплена реальными финансовыми ресурсами.

We have studied the experience of Poland in the strategic planning of regional development, defined hierarchy of
strategic documents of the Polish Province for example, the Malopolska Province, established tools and actors to
achieve strategic goals in the region, and also found that the implementation of the strategic planning of the Polish
voivodship of documents is comprehensive, coordinated and systemic and backed by real financial resources.

Ключевые слова: стратегическое планирование, региональное развитие, региональная стратегия развития,
стратегия воеводства, программа, проект.

Key words: strategic planning, regional development, regional development strategy, the province strategy,
program, project.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

Малопольское воеводство представляет собой ком�
пактную область, охватывающую почти 5% территории
Польши (это один из самых маленьких регионов
Польши, 12 место по стране), в которой проживает 8,7
% населения страны (воеводство занимает 4 место в
стране) и ВВП составляет около 470 евро/чел. Конку�
рентные преимущества Малопольского воеводства
обусловлены огромным потенциалом человеческих ре�
сурсов, благоприятным географическим положением,
развитым автомобильным и железнодорожным сообще�
нием, а также наличием крупных городских агломера�
ций. Факторами, которые будут определять развитие
региона в будущем, являются: сильные научные цент�
ры, значительный потенциал с точки зрения инноваций,
разнообразное природное и культурное наследие и бо�
гатый культурный потенциал.

Воеводство состоит из 22 повятов, в том числе:
3 городских, 19 земских, 182 гмины (в том числе: 15 го�
родских, 41 смешанных, 126 сельских, 1904 солецтва,
56 городов, 2630 сел).

На территории воеводства работают три Евроре�
гиона: Еврорегион Татры, Еврорегион Бескиды, Евро�
регион Карпатский [1].

Крупнейшими преимуществами региона являются:
— сильный академический и научно�исследователь�

ский центр ;
— одно из наиболее привлекательных туристичес�

ких направлений в Европе, привлекающее почти 10 млн
туристов в год;

— расположение на перекрестке транзитных трасс
в восточном (Украина), западном (Германия), южном
(Словакия, Чехия) и северном (Северная Польша, Бал�
тийское море) направлениях;

— инвестиционная инфраструктура (специальная
экономическая зона; зоны экономической активности;
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организации, обслуживающие инвесторов);
— высокая экономическая культура, предпринима�

тельство и открытость к международным контактам;
— в Малопольском воеводстве действует 343,4 тыс.

хозяйствующих субъектов (4�ое место в Польше);
— в Малопольском воеводстве зарегистрировано

3244 фирмы с иностранным капиталом, в которых ра�
ботает 7% всех занятых работников в регионе;

— стоимость прямых иностранных инвестиций со�
ставила более 15 млрд долларов США.

Малопольское воеводство — третий регион в
Польше по численности студентов. Находится 33 выс�
ших учебных заведения. Здесь находится старейший
польский вуз, который был основан более 600 лет тому
назад — Ягеллонский университет [2].

В связи с этим можно оправданно назвать Мало�
польское воеводство регионом концентрации соци�
альных, экономических и инновационных ресурсов.

Основным организационным документом Мало�
польского воеводства является Устав. Устав воеводства
определяет регион как системный блок местного само�
управления, устанавливает внутреннюю организацию и
порядок деятельности парламента. В состав управления
входит: Совет Малопольского региона (сеймик), посто�
янный и временные Комиссии, Региональная ассамблея
и клубы советников. Воеводство является юридическим
лицом, что подлежит судебной защите. Воеводство дей�
ствует от своего имени и под свою ответственность [3].

Законом о самоуправлении воеводства устанавли�
вается система стратегических документов [3].

Система стратегических документов в Малопольс�
ком воеводстве представлена на рисунке 1.

Основным стратегическим документом в воеводстве
является Стратегия развития Малопольского воевод�
ства на 2011—2020 годы.

Стратегия является результатом 2,5 года работы в
тесном сотрудничестве с 1,5 тыс. экспертов (жители
региона, органы местного самоуправления, ученые,
представители общественных организаций и др.).

В стратегии представлено виденье, цели и задачи,
которые хочет достичь сообщество воеводства до 2020
г. С учетом специфики развития Малопольского воевод�
ства и его конкурентных преимуществ основными на�
правлениями развития в Стратегии указаны: экономи�
ка знаний, наследие и индустрия развлечений, инфра�
структура, транспортная доступность, Краков —
Metropolitan Area, развитие городских и сельских рай�
онов, экологическая безопасность, здравоохранение и
социальное развитие, управление развитием провинций
[4].

Стратегия развития воеводства содержит: оценку
социально�экономической ситуации воеводства; опре�
деление стратегических целей развития воеводства;
определение направлений деятельности самоуправле�
ния воеводства по достижению стратегических целей
развития воеводства.

Основной платформой для разработки стратегии
Малопольского воеводства стали такие документы:

— Стратегия Европа 2020.
— Пятый доклад об экономической, территориаль�

ной и социальной сплоченности. Положение Малополь�
ского воеводства. Будущее политики сплочения.

— Национальная стратегия регионального развития
2020.

— Национальная концепция пространственного
развития 2030.

— Стратегия "Польша 2030".
— Региональное развитие Польши. Отчет.
— Предложения по польской системе управления

развитием.

Рис. 1. Система стратегических документов Малопольского воеводства
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План действий 
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В качестве инструментов реализации стратегии раз�
вития региона, а также важными инструментами управ�
ления развитием воеводства стали 10 стратегических про�
грамм на 2011—2020 годы. Стратегические программы
необходимы для того, чтобы обеспечить наилучшее ис�
пользование сильных сторон региона и его конкурент�
ные преимущества, а также улучшить состояние в обла�
стях, где были диагностированы проблемы. В этих про�
граммах содержатся предложения по проектам, которые
являются ключевыми для достижения стратегических
целей воеводства. Ожидается, что стратегические про�
граммы внесут свой вклад, прежде всего, в повышение
уровня жизни жителей региона, в укрепление интеллек�
туального и социального капитала, создание новых ра�
бочих мест, повышение конкурентоспособности регио�
нальной экономики, развитие новых технологий, улуч�
шения транспортных связей, особенно периферийных
районов в регионе и сельских районов в городах.

Пакет состоит из таких программ:
1. Интеллектуальный капитал и рынок труда.
2. Региональная стратегия инноваций.
3. Промышленность.
4. Транспорт и связь.
5. Сельские районы.
6. Охрана окружающей среды.
7. Медицинская помощь.
8. Социальная интеграция.
9. Территориальный маркетинг.
10. Региональное сотрудничество: Субрегиональная

программа развития, Стратегия развития Южной
Польши [2].

Реализация системы управления стратегией разви�
тия Малопольского региона на основе стратегических
программ была также важна в контексте подготовки
региональной операционной программы на 2014—2020
гг, а также работ, связанных с изменением территори�
ального планирования Малопольского региона.

Региональная операционная программа развития
211—2020 Малопольского воеводства является основ�
ным документом реализации Стратегии развития Ма�
лопольского воеводства.

В 2014—2020 годы увеличивается роль регионов в
управлении средствами Евросоюза. Значительно увели�
чивается доля структурных фондов (Европейский фонд
регионального развития и Европейский социальный
фонд), управляемых на уровне региона. Так, согласно
программе в 2014—2020 годах Малопольское воевод�
ство будет иметь в распоряжении почти 2,4 млрд евро
(2�е место в Польше). Распределение средств выглядит
следующим образом [5]:

Цель Размер средств 
ЕС (млн евро) 

Сеть автомобильных дорог  300 
Сеть железных дорог 120 
Ревитализация городских областей 230 
Модернизация городских областей 50 
Модернизация инфраструктуры 
здравоохранения  

30 

Защита культурного наследия, 
культура, продвижение региона  

100 

Использование возобновляемых 
источников энергии  

120 

Сокращение загрязняющих выбросов в 
окружающую среду  

120 

Система городского транспорта  80 
Развитие инноваций и новых 
технологий  

305 

Зоны экономической активности  160 
Развитие малого и среднего 
предпринимательства  

120 

Здравоохранение  11 

Субрегиональная программа развития до 2020 года
— это программный документ исполнительного харак�
тера по отношению к стратегии развития Малопольс�
кого воеводства на 2011—2020 годы и в дополнение к
плану пространственного развития. Эта программа ре�
ализуется в рамках операционной программы Мало�
польского воеводства на 2014—2020 гг.

Для реализации программных проектов воеводства
между правительством и региональной властью заклю�
чается территориальный контракт, в котором определе�
ны взаимные цели развития территории, условия вмеша�
тельства правительства, конкретные приоритетные про�
екты, их финансирование и координация. Стороны кон�
тракта определяют взаимные обязательства при его ис�
полнении, определяя, в частности: срок действия кон�
тракта, его задачи, порядок и сроки их выполнения, а
также порядок контроля за их выполнением. Кроме того,
в контракте определяются действия в случае выявления
нарушений в реализации или финансировании задач, пра�
вила и процедуры для решения споров и урегулирования
претензий сторон договора, в том числе финансовых пре�
тензий, порядок и процедура определения изменений или
расторжения контракта. Важное место отведено опре�
делению порядка назначения, формирования состава и
задач воеводского мониторингового комитета оценки
эффективности и качества реализации контракта [6].

Источниками финансирования контракта в резуль�
тате переговоров частично выступают средства фондов
ЕС, отраженные в отчетах отдельных национальных и
региональных программ. Независимо от фондов ЕС,
главной целью контракта является участие в финанси�
ровании политики развития правительства, дополняя
фонды ЕС. Таким образом, территориальный контракт
включает в себя и национальные меры воздействия.

Так, 3 ноября 2014 г. в Кракове был подписан кон�
тракт на территориальное развитие Малопольского во�
еводства — соглашение между региональными органами
власти и правительства по наиболее важным инвестици�
ям в регионе. Согласно контракту общий объем инвес�
тиций в Малопольский регион составит около 24 млрд
злотых. Согласно контракту инвестиции будут направ�
лены на строительство автодорог, железнодорожной
линии и новых штаб�квартир в больнице университета [2].

Задачи правительства воеводства реализуются так�
же через разработку и проведение региональной про�
странственной политики, основной инструмент которой
— пространственный план развития. Пространственный
план развития является одним из самых важных доку�
ментов планирования воеводства. Он включает в себя
мероприятия и проекты, реализация которых приведет
к выполнению задач, поставленных в стратегии разви�
тия региона. Он также является важным инструментом
координации пространственной политики в регионе.

Важным документом стратегического управления,
который объединяет потенциал двух воеводств и позво�
ляет им конкурировать не только с ведущими нацио�
нальными центрами, но и стать узнаваемым и заметным
макрорегионом в масштабах всей Европы, стала принятая
8 января 2014 года Стратегия развития Южной Польши
до 2020 года. Сотрудничество региональных органов са�
моуправления Малопольского и Силезского воеводств и
Министерства инфраструктуры и развития привели к со�
зданию стратегии, которая определяет потенциал, конк�
ретные потребности, основные проблемы и возможности
развития макрорегиона. Стратегия охватывает вопросы
развития Малопольского и Силезского воеводств, следо�
вательно, включенные в нее мероприятия направлены на
решение межрегиональных проблем, которые не могут
быть решены в рамках одного региона. Стратегия опреде�
ляет не только возможности сотрудничества между Си�
лезским и Малопольским воеводствами, но и указывает
направления деятельности, которые делают возможным
укрепление и развитие этого сотрудничества, одновремен�
но являясь фактором ускорения экономического разви�
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тия макрорегиона, что в свою очередь сделает его привле�
кательным местом для жизни и трудовой деятельности.
Стратегия развития Южной Польши до 2020 года учиты�
вает положения, цели развития и выбранный курс основ�
ных стратегических документов общенационального уров�
ня и соответствует их содержанию.

Основными задачами Стратегии являются поддерж�
ка модернизации различных сфер и рост привлекательно�
сти региона для предприятий, находящихся как на терри�
тории Южной Польши, так и за ее пределами. Фундамен�
тальной стратегической задачей, стоящей перед Южной
Польшей, является создание условий, позволяющих ис�
пользовать энергию и творческий потенциал одного из
самых густонаселенных макрорегионов этой части Евро�
пы, а также его укрепляющееся взаимодействие в интере�
сах инновационного использования экономического, на�
учного и культурного потенциала данного макрорегиона,
наряду с его уникальными природными ресурсами [7].

Очередным документом, в котором задачи определе�
ны подробно и четко, является Многолетний Инвестици�
онный План, а также ежегодный бюджет воеводства.
Многолетний инвестиционный план это документ, кото�
рый содержит список инвестиционных задач, а также оп�
ределяет последовательность и объемы их выполнения,
источники финансирования, в разрезе по годам. Бюджет
напрямую связан с многолетним инвестиционным планом,
и утверждение ежегодного бюджета является обязанно�
стью каждой единицы местного самоуправления.

Существенную роль в реализации стратегических
целей развития воеводства играют Бизнес центры. Для
продвижения предпринимательства и содействия эко�
номическому развития воеводства в нем действуют цен�
тры бизнеса, направленные на усовершенствование об�
служивания инвестора и экспортера и экономическое
продвижение региона, созданные такими организация�
ми: АО "Малопольское агентство регионального разви�
тия, ООО "Краковский технологический парк", а также
ООО "Малопольские индустриальные парки".

Маршальское управление Малопольского воевод�
ства определяет направления экономического развития,
действуя в интересах Региона, его продвижения путем
проведения информационной политики, представляю�
щей экономический потенциал воеводства. Малополь�
ская экономическая обсерватория при Маршальском
управлении осуществляет анализ экономической си�
туации в регионе. В связи с польским членством в Евро�
пейском Союзе, главной задачей международного со�
трудничества Малопольского воеводства является вы�
равнивание уровня экономического развития воевод�
ства в условиях действия в Европейском Союзе.

Задачи Департамента развития города включают
стратегическое планирование развития города, прове�
дение анализа и мониторинга данных, координацию
программ ревитализации; координацию процесса кон�
сультаций с общественностью в муниципалитете Кра�
ков, информационное обслуживание отечественных и
зарубежных инвесторов, продвижение экономическо�
го и инвестиционного потенциала города, содействие
экономическому развитию. Также в области повышения
конкурентоспособности, инновационности и продвиже�
ния экономической деятельности в Малопольском вое�
водстве действуют Торгово�промышленные палаты [5].

Помимо поддержки предпринимательства в результа�
те реализации национальных и межрегиональных опера�
тивных программ на 2014—2020 годы Совет министров
принял Программу по содействию инвестициям, имеющим
существенное значение для польской экономики на 2011—
2020 годы. Программа поддерживает прямые инвестиции,
прежде всего, в высокотехнологичных отраслях.

ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В результате исследования опыта регионального

стратегического планирования Польши на примере
Малопольского воеводства видно, что практика внедре�

ния стратегического планирования в регионе носит ком�
плексный, согласования на всех уровнях и системный
характер. Реализация стратегических документов ста�
ла действенным инструментом социально�экономичес�
кого развития регионов Польши благодаря целевой обо�
снованности, прозрачности системы распределения и
эффективности финансирования, институционального
обеспечения, мониторинга использования ресурсов и
ответственности всех ветвей власти, использование мо�
дели децентрализации национальных систем управле�
ния, оптимизации распределения функций между раз�
личными уровнями управления, тесного взаимодействия
органов власти с представителями частного бизнеса,
профсоюзами, средствами массовой информации, вне�
дрения новейших методов управления.

Практика внедрения стратегического планирования в
регионах Польши свидетельствует о положительных тен�
денциях его использования для решения социально�эко�
номических проблем регионов, а также реализации стра�
тегических целей и задач государства и может стать по�
лезным для региональной политики развития Украины.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Туризм сьогодні є однією з найбільших сфер соціально�

економічної діяльності, що стрімко розвиваються. За дани�
ми всесвітньої туристської організації (UNWTO), сукупний
дохід від міжнародного туризму в 2015 році склав $ 1,5 трлн,
тим самим перевищивши рекорд попередніх років. Згідно з
дослідженнями UNWTO, у першій половині 2015 року число
міжнародних прибуттів зросло на 4%. За період з січня по
червень 2015 року туристичні направлення у всьому світі
взяли близько 538 млн міжнародних туристів, що на 21 млн
більше в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року [1].

Відповідно до щорічного звіту UNWTO, дохід від міжна�
родного туризму в 2015 році збільшився на $ 48 млрд або
3,7%. Згідно з недавно опублікованим довгостроковим про�
гнозом "Туризм: перспектива 2030" очікується, що число
міжнародних туристських прибуттів до 2030 року досягне
1,8 млрд. За оцінками цієї організації, в період 2010—2030
рр. зростання міжнародного туризму буде продовжувати�
ся, хоча і більш помірними темпами в порівнянні з минули�
ми десятиліттями, прогнозується збільшення числа міжна�
родних туристських прибуттів у світі в середньому на 3,3%
на рік. У результаті цього ринок туризму буде поповнюва�
тися щороку в середньому на 43 млн міжнародних туристів.
При збереженні прогнозованих темпів зростання в 2030 р.
понад 5 млн осіб щодня перетинатимуть міжнародні кордо�
ни з метою дозвілля, бізнесу або в інших туристських цілях
[2].
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Науковий інтерес до питань класифікації в туристичній

сфери значно підвищився у період державної незалежності.
Сучасних учених цікавить питання класифікації та розвитку
туризму, підвищення економічної ефективності цієї сфери
тощо. Науковий підхід до розвитку цієї проблеми розгля�
дається в роботах учених: В.К. Федорченка, І.М. Минич, В.Г. Ге�
расименка, В.А. Зінченко, М.П. Крачило, О.М. Любавець,
О.В. Лугової, С.І. Грибанової, О.П. Пузакова, Ю.В. Алєксєє�
вої, І.М. Школи та ін. Тим не менше, у наукових працях цих
вчених недостатньо повно розкриті зазначені вище питання.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті полягає в дослідженні і аналізі особливос�

тей класифікації в сфері туризму.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Туризм як предмет дослідження є складним і ще не до

кінця вивченим феноменом, незважаючи на те, що в практиці
економічної діяльності він займає сьогодні все більш чільне
місце і має тенденцію до поступового стійкого зростання.
Одним з найважливіших завдань осмислення цього феноме�
ну є побудова адекватної та розгорнутої системи класифі�
кації, яка могла б бути використана як теоретиками, так і
практиками туристського бізнесу. На теперішній час існує
безліч підходів до класифікації в сфері туризму: це і міжна�
родні класифікації суб'єктів туристської діяльності, засобів
розміщення, видів туристського споживання, споживачів ту�
ристичних послуг, і класифікації туристських ресурсів, ту�
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ристських дестинацій, послуг, які надаються туристам, і ба�
гато інших класифікації. У застосовуваних у сфері туризму
класифікаціях задіяні різні підстави, принципи і критерії.
Вони використовуються як на міжнародному, так і на націо�
нальних рівнях, що в результаті призводить до значних різно�
манітних підходів і систем типологізації об'єктів, суб'єктів,
ресурсів, видів діяльності в сфері туризму.

При різноманітті класифікацій, що використовуються сьо�
годні в системах управління туристською діяльністю, слід вка�
зати на те, що це одна з малодосліджених проблем, що вима�
гає подальшого методологічного опрацювання. Існуюча "кла�
сифікаційна різноманітність" актуалізує необхідність пошуку
та закріплення принципів, які можуть бути покладені в осно�
ву класифікації соціально�економічних процесів (у найшир�
шому сенсі), що відбуваються в сфері туризму. Пошук мето�
дологічних основ класифікації в туризмі повинен базуватися
на усвідомленні туризму, насамперед, як цілісного суспільно�
економічного явища і процесу, який можна розглядати через
призму його окремих складових, а також як широкої сфери
економічної, господарської та споживчої діяльності, що і доз�
волить виділити базові класифікаційні підстави.

У загальному випадку методологічний аналіз сфери туриз�
му являє собою систему загальнотеоретичних підходів і прин�
ципів, покладених в основу дослідження сутності, закономірно�
стей функціонування і розвитку, а також місця туризму в сусп�
ільному виробництві, соціальній структурі, культурної та спо�
живчої практиках сучасної людини. Тобто пошук методологіч�
них підстав класифікації в туризмі повинен будуватися з
урахуванням вже існуючих теоретичних підходів до його органі�
зації, а також зростання значення туризму в сучасній економіці,
базовими трендами якої є глобалізація і інформатизація.

Побудова адекватної класифікації в сфері туризму відно�
ситься до однієї з актуальних, але методологічно малодослі�
джених проблем. У теорії і практиці управління найбільш
часто зустрічаються і використовуються класифікаційні оз�
наки, що базуються на виділенні цілей туристських прибуттів,
напрямів туристських прибуттів, особливостей дестинацій,
на диференціації засобів розміщення, описі різноманітності
туристських послуг, тривалості перебування туристів у тому
чи іншому регіоні, видах туризму у залежність від особливо�
стей діяльності туриста та ін. За характером вирішуваних
завдань вони можуть бути приватними і універсальними, на�
ціональними та міжнародними, глобальними і локальними,
нормативно закріпленими та дослідницькими, що володіють
більшою свободою при описі туризму та всіх процесів, з ним
пов'язаних. Така різноманітність підходів ставить питання
про те, які ж методологічні принципи можуть бути покла�
дені в основу типологізації і класифікації, максимально вра�
ховує особливості туристської індустрії. Тут слід вказати на
те, що ключовим принципом класифікації будь�яких соціаль�
но�економічних явищ виступає, передусім, зміст самого сус�
пільного процесу, що дозволяє систематизувати його в за�
лежності від тих чи інших особливостей. При цьому основ�
ними складовими подібної класифікації можуть і повинні ста�
ти як економічні, так і соціально�культурні аспекти вироб�
ництва та споживання туристських послуг. На основі цих
складових здійснюються класифікація і подальша науково�
дослідна діяльність як база для формування методів і ме�
ханізмів оцінки туристичних потоків і з погляду статистич�
ного аналізу, і в рамках вивчення напрямів і пріоритетів ви�
бору туристських дестинацій, туристського споживання в
контексті оцінки його обсягу, динаміки, теріторіальних пе�
реваг в різних регіонах світу, різноманітності та якості тури�
стських послуг. Тому методологія дослідження можливості
побудови цілісної класифікації в сфері туризму (а не просто
туризму як господарської діяльності) повинна бути, по�пер�
ше, міждисциплінарною, по�друге, комплексною, і по�третє,
систематизованою [3].

У цілому будь�яка інтегративна область знань, що вби�
рає в себе результат досліджень широкого спектру дисцип�
лінарних областей, її специфічний аналіз реалізуються за
допомогою комплексу пізнавальних методів і установок, що
групуються навколо якогось смислового центру, що дозво�
ляє переосмислювати багато уявлень та понять, що існують
в рамках кожної із структурних одиниць досліджуваної об�
ласті. У процесі дослідження конкретні методи, як прави�
ло, використовуються вибірково, з урахуванням їх здатності
вирішувати поставлені завдання. Все це дає підстави гово�
рити про певну трансформацію типових методів, про їх
особливу інтеграцію в рамках дослідження конкретного
проблемного поля, в нашому випадку — сфери туризму в
розрізі класифікацій його окремих елементів [4].

Таким чином, важливою теоретичною і практичною про�
блемою аналізу туризму як раз є питання про структуру�
вання та класифікацію. Розробка критеріїв класифікації
націлюється на визначення та відбір найважливіших типо�
логічних ознак туризму та туристської діяльності, які мо�
жуть стати основою їх виділення по групах. Завдання ви�
роблення єдиних критеріїв і схем класифікації послуг та
діяльності у сфері туризму хоча і вирішується на різних
рівнях, але єдності як серед дослідників, так і серед прак�
тиків поки немає. Найчастіше класифікація здійснюється на
основі національних традицій, вимог статистичного аналі�
зу, міжкраїнових порівнянь.

Важливо, щоб ці ознаки відображали істотні властивості
туризму, дозволяючи формувати типологічні групи. Наприк�
лад, такий критерій, як "ступінь масовості", дає можливість
поділяти всі послуги туризму на два типи: масові і не масові
(індивідуальні). Подальша деталізація послуг за цим критерієм
дозволяє в групі "немасові туристські послуги" виділити елітні,
клубні, ексклюзивні, одиничні послуги. Інший критерій — "вид
туристської діяльності" — дозволяє виділити такі види туриз�
му, як пізнавальний; культурний; розважальний; рекреаційний;
ділової; етнічний; релігійний; спортивний; освітній; екзотич�
ний; екологічний та ін. При цьому звернемо увагу на те, що,
по�перше, цей критерій хоча і виглядає досить виразно (як "вид
діяльності"), але, по суті, поєднує досить різноманітні за
змістом і кількістю учасників туристські практики; по�друге,
кожен з виділених видів туризму за цим критерієм може бути
класифікований окремо і більш розгорнуто, тим самим фор�
муючи "дерево класифікацій".

Вироблення класифікаційних критеріїв набуває чимале
значення, бо в різних країнах нині діє безліч важко порівнян�
них підходів до створення класифікаційних схем, що вкрай
ускладнює аналіз туристської діяльності та туризму як ок�
ремої сфери господарства. Найбільш численними можуть
бути критерії класифікації в науковому аналізі. Адже досл�
ідники нерідко виробляють критерії класифікації під вирі�
шення суто теоретичних проблем у рамках досить вузького
спрямування пошуків. У результаті виникає безліч різносп�
рямованих авторських підходів, що потребують додаткової
систематизації. Найчастіше авторське бачення проблеми не
завжди враховує практичні вимоги, що могло б полегшити
угруповання різних суб'єктів, об'єктів, діяльності, послуг в
туристській сфері. Практика міжгалузевих зв'язків в ту�
ризмі, а також державні та міждержавні відносини вимага�
ють використання загальноприйнятих класифікаційних
підходів і схем, якими можна було б порівняно легко опе�
рувати в процесі господарських зв'язків. Тут на перше місце
виходять нормативні документи, розроблені і прийняті
UNWTO [5]. У цьому контексті як орієнтири при розробці
класифікаційних ознак можуть бути використані рекомен�
дації Всесвітньої туристської організації з розробки сате�
літних рахунків туризму, дані Євростату в 1997 р. Серед ра�
хунків виділяються: рахунок виробництва в туризмі; попит
на туристський продукт; виробництво доданої вартості в ту�
ризмі; зайнятість в туризмі; характеристика відвідувачів;
інвестиції в туризмі; основний капітал в туризмі та ін.

Особливо важливо зробити поділ послуг туризму і
діяльності в рамках даної сфери по змістовним і функціо�
нальним критеріям, тобто по найбільш значущих ознаками
туризму, пов'язаним з характером праці і споживання, з
областю застосування послуг та їх видами, з цілями і моти�
вацією туристів і т. п. Це не зовсім просте завдання, тому
що в сучасному світі постійно виникають нові види туризму
(екстремальний, археологічний, екологічний, промисловий,
винний і в цілому гастрономічний, і багато інших видів), які
набувають все більш складний за своєю природою і функц�
іональним призначенням характер.

Науковий пошук у частині побудови розгорнутих кла�
сифікацій та проведення типологізації в туризмі, на нашу
думку повинен проходити за наступними напрямами: види
туризму; послуги індустрії гостинності в широкому сенсі з
урахуванням сезонності; види туристської діяльності; суб�
'єкти діяльності у сфері туризму; об'єкти і обсяг туристсь�
кого споживання; дестинації; кадри туризму; засоби розм�
іщення і пересування; туристські ресурси; ризики туриста і
виробника туристських послуг, та ін. Всі ці напрями пов'я�
зані між собою за різними змістовно�функціональними оз�
наками, тим самим створюються умови для віднесення однієї
і тієї ж туристської послуги в різні групи за різними крите�
ріями класифікації.

Насамперед, відзначимо, що дати повну класифікацію
сучасного туризму дуже складно, тому в рамках даної статті
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ми зупинимося тільки на таких базових позиціях, як "види
туризму" та "послуги індустрії гостинності". Говорячи про
види туризму, проведемо аналіз в плані напрямків поїздки;
потреб, що вирішуються в ході поїздки; способів пересуван�
ня; засобів розміщення; рівня масовості і розглянемо на�
ступні критерії.

Види туризму пов'язані з перетинанням туристом дер�
жавних кордонів країни проживання і країн відвідування,
тобто в основі такого розподілу туризму на різні види ле�
жить національна приналежність, що дозволяє виділити:
міжнародний, національний, туризм в межах країни і
внутрішній туризм.

Залежно від основної потреби, зумовлюючої туристсь�
ку подорож, розрізняють такі види туризму, як: лікуваль�
ний (медичний); рекреаційний (у тому числі розважальний);
заняття за інтересами (полювання і риболовля, художнє і
музичне творчість, тури для колекціонерів і т.п.); етнічний;
побутовий; історичний; туристсько�оздоровчий; спортив�
ний; пізнавальний; ділової; конгресовий; культовий (реліг�
ійний); подієвий; ностальгічний; транзитний; самодіяльний
і багато інших. Відзначимо, що на практиці дуже часто ма�
ють місце комбіновані тури, що поєднують в одній подорожі
кілька видів туризму, обумовлених різними потребами ту�
ристів, наприклад часто поєднуються рекреаційний і пізна�
вальний, спортивний і рекреаційний види і т. п.

Залежно від способу пересування види туризму по�
діляються на: автомобільний; залізничний; авіаційний; теп�
лохідних (водний); велосипедний; піший.

Залежно від засобів розміщення туристів можна назва�
ти такі види, як: розміщення в готелі; мотелі; пансіоні; кем�
пінгу; в туристичному селі, на турбазі і ін.

За складом групи (масовості) розрізняють: масовий ту�
ризм (подорож у складі групи); індивідуальний (даний вид
туризму найчастіше реалізується у рамках ділового, науко�
вого та оздоровчого туризму); сімейний; молодіжний (сту�
дентський); дитячий (шкільний); клубний та ін. [5].

Ще один важливий аспект аналізу з точки зору форму�
вання класифікаційних критеріїв — ділення "послуги
індустрії гостинності" залежно від їх особливостей. У най�
загальнішому вигляді під туристської послугою розумієть�
ся сукупність цілеспрямованих дій у сфері обслуговування,
які орієнтовані на забезпечення і задоволення потреб тури�
ста або екскурсанта, що відповідають цілям туризму, харак�
теру та спрямованості туристської послуги, туру, туристсь�
кого продукту, що не суперечать загальнолюдським прин�
ципам моралі і доброго порядку. Як будь�яка послуга вона
є специфічним товаром і володіє рядом властивостей, що
відрізняють її від упредметнених товарів: невідчутністю, не�
віддільністю від джерела й об'єкта послуги, непостійністю
якості, незберігаємостю і рядом інших. Особливістю спо�
живання туристських послуг є те, що не товар (туристсь�
кий продукт) доставляється споживачеві, а споживач�ту�
рист прибуває до місця виробництва і споживання з метою
отримання культурно�пізнавальних, рекреаційних, розва�
жальних та інших послуг, пов'язаних з отриманням додат�
кових нових вражень, які залишаються з ним після завер�
шення подорожі.

Говорячи про критерії класифікації туристської послу�
ги, доцільно виділити наступні підстави. Послуги можуть бути
повністю споживаними (їжа та напої) або частково спожи�
ваними (послуги розміщення в готелі); основними (вибір місця
відпочинку, виду транспорту, готелі, організація харчуван�
ня, культурної програми) і допоміжними (візова підтримка,
супровід туристів, оформлення проїзних документів, стра�
хування туристів); цільовими туристськими послугами (ха�
рактерними для конкретної дестинації) та інфраструктурни�
ми (забезпечують перебування туриста в дестинації); базо�
вими (купуються в пакеті, що гарантує їх обов'язкове спо�
живання в місці відпочинку), додатковими (їх можна отри�
мати за додаткову плату в туристському центрі), супутніми
(в основному такі послуги призначені для місцевих жителів,
але можуть споживатися і туристами, проте надання таких
послуг несуттєво скоротиться без їх реалізації туристам).
Туристські послуги можуть різнитися і за такими критерія�
ми, як сезонність, масовість, організованість, цінова політи�
ка, споживчі сегменти, якість, включення споживача в про�
цес виробництва послуги та інші параметри.

Типові туристичні послуги включаються у схвалений
Статистичної комісією ООН перелік, який налічує близько
100 позицій, об'єднаних у сім груп. Цей перелік заснований
на міжнародній класифікації основних продуктів (Central
Product Classification — CPC). У рамках цієї класифікації

виділяється, наприклад, група "Послуги тимчасового роз�
міщення, надавані готелями та іншими місцями тимчасово�
го проживання" — типовий туристський продукт, що вклю�
чає наступні послуги: тимчасового проживання, надавані
готелями і мотелями; оздоровчих центрів і будинків відпо�
чинку; послуги по здачі в оренду мебльованих місць прожи�
вання.

Слід зазначити, що зв'язок між класифікацією видів ту�
ристської продукції і класифікацією видів туристської
діяльності не обов'язково призводить до прямої відповід�
ності між елементами обох класифікацій. Фактичне поход�
ження конкретного туристського продукту (послуги) не є
критерієм для його агрегування в рамках однієї і тієї ж по�
зиції. Включення продукту в класифікацію визначається
виходячи з його сутності, а не галузевого походження.
Кілька продуктів (послуг) східного характеру можуть бути
результатом діяльності різних галузей, але класифікувати�
ся вони будуть у рамках однієї і тієї ж категорії.

ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Як випливає з короткого розгляду деяких напрямів кла�

сифікації в сфері туризму, вироблення критеріїв і поділ ту�
ристської діяльності на групоутворюючі одиниці вимагають
чималих зусиль з боку фахівців. Ця робота поки не завер�
шилася створенням загальноприйнятих класифікаційних
схем аналізу, хоча активність у рамках цього предметного
поля триває. Відзначимо в той же час, що розраховувати на
створення єдиної класифікації, яка буде прийнята всіма за�
цікавленими учасниками туристичного ринку та суб'єкта�
ми, включеними до процесів управління і регулювання цієї
сфери в найближчій і навіть віддаленій перспективі, не до�
водиться. Проте пошук може і повинен проходити в напрямі
побудови таких типологічних структур, які стануть придат�
ними для вирішення практичних завдань і будуть викорис�
товуватися в сфері туризму в залежності від цільової уста�
новки, закладеної при побудові класифікації.
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ВСТУП
Аграрна реформа, яка призвела товаровиробників

аграрного сектора до несприятливого фінансово�еко�
номічному стану, не тільки загальмувала інноваційний
процес, а й призвела до катастрофічного стану всієї
науково�інноваційної сфери аграрного сектору. Темпи
спаду рівня аграрного виробництва значно перевищили
темпи його підйому. Причому це падіння характерно для
всіх регіонів і для абсолютної більшості сільськогоспо�
дарських і переробних організацій незалежно від фор�
ми власності і господарювання. Проведені реформи не�
гативно вплинули на науково�інноваційну сферу, що
позначилося на катастрофічному падінні інноваційної
активності на всіх рівнях управління аграрним сектором
— від рівня окремого сільськогосподарського підприє�
мства до національного рівня. І це закономірно, оскіль�
ки пов'язано з комплексом причин соціально�психоло�
гічного, економічного та організаційного характеру.

Стабілізація положення в аграрному секторі, вихід
галузі з кризового стану неможливі без істотного підви�
щення інноваційної активності на всіх стадіях іннова�
ційного процесу та рівнях управління від національного
до конкретних організацій. Слід зазначити, що, незва�
жаючи на зусилля з розвитку ринкових відносин в
українській економіці, їх слабкий вплив на інноваційну
активність збережеться до того моменту, поки не поч�
нуть функціонувати внутрішні мотивації підприємств до
нарощування випуску високоефективної техніки і
структурних змін виробництва, адекватним ринковому
попиту. У зв'язку з цим вихідною передумовою виник�
нення інноваційного ринку є стійке функціонування
системи: ринковий попит — зростання аграрного вироб�
ництва — попит на інновації. Сприяти вирішенню про�
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блем, що накопичилися буде побудова сучасного, який
відповідає умовам ринку, організаційно�економічного
механізму розвитку інноваційних процесів аграрного
виробництва.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є визначення основних проблем інно�

ваційного розвитку аграрного виробництва в сучасних
умовах з метою вдосконалення його комплексного роз�
витку. Дослідження побудовано на системному підході,
а також сукупності методів, які забезпечують реаліза�
цію такого підходу, а саме: аналізу, синтезу та логічно�
го узагальнення.

РЕЗУЛЬТАТИ
Інноваційний розвиток аграрного виробництва

означає безперервний процес сучасного розвитку науки
та техніки; у більш широкому суттєво�змістовому зна�
ченні — це постійний процес створення нових, а також
вдосконалення вже існуючих технологій, засобів вироб�
ництва, а також реалізації кінцевої продукції з одно�
часним використанням досягнень наукових розробок.

Процес розвитку інноваційних процесів в аграрно�
му секторі, на нашу думку, являє собою сукупність
форм, методів, стимулів, інструментів і важелів здійс�
нення інноваційної діяльності, що забезпечують інно�
ваційний розвиток економіки країни в цілому. Процес
розвитку інноваційних процесів в аграрному секторі
включає планування і організацію науково�дослідниць�
кої діяльності, розвиток підприємництва в науково�
технічній сфері, організацію пропаганди поширення
інновацій та їх передачі до виробництва, фінансування і
кредитування, оподаткування і страхування організацій,
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що створюють і освоюють інновації, стимулювання інно�
ваційного процесу; ціноутворення на науково�технічну
продукцію, інновації та інноваційні проекти, державну
підтримку інноваційної діяльності.

Метою інноваційного розвитку аграрного сектора
є необхідність докорінного поліпшення науково�техні�
чного розвитку аграрного комплексу, яке спрямоване
на вирішення соціально�економічних завдань розвитку
національної економіки та визначається вимогами про�
довольчого забезпечення, підвищення ефективності
сільськогосподарського виробництва та прискорення
соціального розвитку села.

Причинами кризового стану інноваційного розвит�
ку аграрної сфери економіки є як макроекономічні, так
і мікроекономічні чинники. До макроекономічних мож�
на віднести: диспаритет цін на сільськогосподарську і
промислову продукцію, скорочення обсягів централізо�
ваного субсидування і кредитування, податковий пре�
синг, зведення до мінімуму обсягів інвестицій, низький
рівень оплати праці.

Такі елементи фінансової стабільності, як макроеко�
номічні регулятори, перш за все ціни, субсидії, податки,
кредити, інвестиції, не дозволяють сільськогосподарсь�
ким товаровиробникам нормально функціонувати, не да�
ють можливості для компенсації витрат і простого відтво�
рення біотехнічних засобів виробництва, робочої сили та
інших ресурсів. Макроекономічні фінансові регулятори
виконують рамкову функцію, кількісно обмежуючи
розмір фінансових ресурсів, які спрямовуються держа�
вою в конкретні сфери для виконання конкретних цілей.

Не менше проблем зосереджено і на рівні фінансо�
вої кризи самих аграрних підприємств. До мікроеконом�
ічних причин фінансової кризи аграрних підприємств
можна віднести чинники, обумовлені неефективним уп�
равлінням фінансами: нераціональну структуру основно�
го капіталу, неефективну амортизаційну політику; нееко�
номне витрачання ресурсів і невміння правильно визна�
чити дійсну потребу в них; неправильний розподіл на�
кладних витрат, що призводить до неефективності того
чи іншого виду діяльності; неефективну організацію ви�
робництва і системи оплати праці; відсутність чітко про�
робленої облікової політики на підприємстві.

Оптимізація співвідношення між державним регу�
люванням і ринковим саморегулюванням є необхідною
умовою для застосування заходів, спрямованих на усу�
нення диспропорцій в аграрній економіці і створення
умов для стабілізації та зростання ефективності агро�
промислового виробництва на інноваційній основі.

Інноваційний розвиток аграрного виробництва в
сучасних умовах характеризується єдністю всіх його
рівнів (державного, регіонального і господарюючого
суб'єкта) і включає в себе функціональну підсистему:
сукупність методів, важелів, інструментів для управлі�
ння процесом розподілу, перерозподілу, формування і
використання фінансових ресурсів, і підсистему забез�
печення: правового, нормативного та інформаційного.

Інноваційний розвиток аграрного виробництва в
сучасних умовах має свою специфіку, обумовлену особ�
ливостями аграрного виробництва. Такими особливос�
тями є:

— велика кількість видів сільськогосподарської про�
дукції та продуктів її переробки, істотна різниця в тех�
нологіях їх вирощування і виробництва в різних орга�
нізаціях, фермерських господарствах, господарствах
населення;

— значна залежність технологій виробництва в аг�
рарному секторі економіки від складних природних
умов;

— велика різниця в періоді виробництва за окреми�
ми видами сільськогосподарської продукції і продуктів
її переробки;

— високий ступінь територіальної роз'єднаності
сільськогосподарського виробництва і суттєва диферен�
ціація окремих регіонів за умовами виробництва;

— різний соціальний рівень працівників сільського
господарства, який вимагає значно більшої уваги до
підготовки кадрів і підвищення їх кваліфікації, органі�
зації післядипломної освіти.

На теперішній час на підприємствах аграрної сфери
є всі чинники, обумовлені неефективним управлінням
фінансами, які перешкоджають інноваційному розвит�
ку галузі. Для виправлення становища їм необхідно си�
стематизувати свою діяльність і розробити чіткий ал�
горитм застосування всього комплексу фінансових ва�
желів і регуляторів у кожному конкретному випадку.

На динаміку капіталу окремого господарюючого
суб'єкту впливають процеси, які супроводжують стра�
тегічні і тактичні цілі бізнесу. Зростання обсягів вироб�
ництва і продажів (економічне зростання) залежить від
наявності у підприємства достатньої кількості і якості
сучасної техніки.

За результатами опитування, яке було проведене
агенцією AgriSurvey між сільськогосподарськими това�
ровиробниками, понад 38% аграрних виробників вважа�
ють, що їх сільськогосподарська техніка застаріла, і
тому потребує заміни. Нестача якісної техніки є реаль�
ною проблемою для більшості аграрних підприємств
України та для більшості господарств населення, що
виробляють 46% від загального обсягу валової про�
дукції всього сільського господарства в державі.

Найбільш зношеними є комбайни. Згідно з розра�
хунками агенції AgriSurvey, сьогодні в нашій державі
навантаження на 1000 га всієї посівної площі становить
3—4 одиниці техніки для зернозбиральних комбайнів, а
також 0,6—0,8 одиниць для кукурудзозбиральних. Що�
року Україні потрібно 5—7 тисяч комбайнів, для того,
щоб компенсувати нестачу сільськогосподарської тех�
ніки для своєчасного збору врожаю. Але разом зі змен�
шенням рівня забезпеченості сільськогосподарською
технікою також в Україні дуже стрімко скорочується
рівень її виробництва. За дослідженнями "Агроспектр"
асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", протя�
гом 2007—2014 рр. на підприємствах було зібрано близь�
ко 1,1 тис. одиниць зернозбиральних комбайнів, а за
2015 рік кількість складених зернозбиральних комбайнів
зменшилася у 2,5 рази — з 68 до 27 шт.

Брак сільськогосподарської техніки негативно по�
значається і на показниках врожайності країни у 2015
році. Втрати аграрного сектору від нестачі якісної
сільськогосподарської техніки оцінюються у 6 млн тонн
зернових, що у валютному еквіваленті становить понад
1 млрд дол. За останніми даними Міністерства аграрної
політики та продовольства України, врятувати укра�
їнські врожаї країні допоможуть американські компанії,
які поставлять в Україну сільськогосподарську техніку
на 1 млрд дол.

Водночас Україна як глибоко інтегрована держава у
світову економіку, підпадає під вплив трансформацій інно�
ваційної глобальної аграрної сфери і таким чином зумов�
лює їх формування. Розгляд основних сучасних напрямів
використання інноваційних досягнень у аграрному вироб�
ництві в Україні дозволяє дійти висновку: великого поши�
рення набули в рослинництві — впровадження нових
гібридів і сортів рослин; використання найбільш прогре�
сивних технологій з впровадження мінімального грунто�
вого обробітку, точного і органічного землеробства; у тва�
ринництві це вдосконалення технологій з годівлі і утри�
мання тварин; створення нових ветеринарних препаратів і
систем захисту від хвороб тварин; у сфері аграрної пере�
робки — створення сучасних бактеріальних заквасок; а
також у сфері управління аграрним розвитком — адапта�
ція до новітніх вітчизняних умов з удосконалення кон�
цепції розвитку ринків аграрної продукції [1].

Отже, створення комплексу організаційно�еконо�
мічних та соціальних умов інноваційного розвитку аг�
рарного виробництва зумовлює і вплив відповідних їм
чинників інноваційної активності підприємств аграрно�
го сектора. До них відносяться:
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— зацікавленість сільськогосподарських товарови�
робників в отриманні додаткового ефекту від впровад�
ження наукових розробок;

— прискорення розробок нововведень, які відпові�
дають запитам сільськогосподарського виробництва;

— інформованість товаровиробників усіх сфер аг�
рарного сектора про наукові розробки, які рекоменду�
ються до освоєння у виробництві;

— наукова і організаційна підготовленість кадрів на
всіх рівнях інноваційного процесу;

— вибір пріоритетних напрямів при освоєнні науко�
вих досягнень в аграрному виробництві;

— економічне стимулювання працівників інновацій�
ної сфери за результативність своєї діяльності.

Перш ніж сформулювати основні напрями іннова�
ційного розвитку аграрного виробництва в сучасних
умовах, які логічно випливають із зазначених вище умов
та чинників розвитку цього процесу, слід звернути ува�
гу на складну тенденцію перенесення відповідальності
за інноваційний процес у галузі безпосередньо на сіль�
ськогосподарських товаровиробників.

Однак аграрний сектор у силу своїх специфічних
особливостей і обмежених організаційно�економічних
і технічних можливостей не може ефективно функціо�
нувати без допомоги держави, яка повинна не тільки
мати власну інноваційну політику, а й безпосередньо
здійснювати регулювання інноваційного процесу [2, с.
83].

Тому доречним сьогодні є напрям діяльності
органів державної влади щодо сприяння інноваційно�
му розвитку вітчизняного сільськогосподарського та
автотранспортного машинобудування. Треба зазначи�
ти, що 30 липня 2015 року віце�президентом Національ�
ної академії аграрних наук України, президентом Асо�
ціації "Укравтопром", головою ради Асоціації автови�
робників України "Укравтопром", президентом Асоц�
іації "Украгромаш" та генеральним виконавчим дирек�
тором УААІ було підписано "Положення про Коор�
динаційний центр з інноваційного розвитку вітчизня�
ного сільськогосподарського та автотранспортного
машинобудування".

Мета Координаційного центру — сприяння підви�
щенню технічного рівня та конкурентоспроможності
сільськогосподарської та колісної транспортної техні�
ки вітчизняного виробництва. Діяльність центру перед�
бачає розробку пропозицій зі створення системи серві�
сного забезпечення сільськогосподарської та автотран�
спортної техніки, формування та внесення на розгляд
галузевих міністерств пропозицій щодо законодавчих
ініціатив, спрямованих на інноваційно�інвестиційний
шлях розвитку галузі вітчизняного сільськогосподарсь�
кого машинобудування.

Координаційний центр буде функціонувати на базі
Національного наукового центру "Інститут механізації
та електрифікації сільського господарства". Цей центр
дасть змогу організувати науково�технічне забезпечен�
ня вибору перспективних рішень, їх функціонально�
структурних схем та принципів дії [1].

Більшість керівників і фахівців інженерної служби
аграрних підприємств не набули навичок сучасних ме�
неджерів. Вони не здатні адаптуватися до швидко мінли�
вих ринкових умов і проводити ефективну інноваційну
політику: впроваджувати прогресивні технології, мето�
ди організації виробництва та оплати праці, освоювати
нову техніку, проводити необхідну реорганізацію ви�
робництва і т.д. [3, с. 39].

У зв'язку з цим основні напрями підвищення інно�
ваційної активності в аграрному виробництві полягають
не тільки в активізації діяльності безпосередніх вико�
навців інноваційного процесу, а й в системі певних
державних заходів щодо активізації самого процесу. До
них відносяться:

— державна підтримка науково�інноваційної сфе�
ри;

— поступова переорієнтація органів управління на
адміністративно�управлінські функції та інноваційну
діяльність;

— наближення діяльності наукових установ безпо�
середньо до запитів виробництва;

— активізація функціонування всіх організаційних
форм інноваційного процесу з надання допомоги у впро�
вадженні досягнень науки і техніки;

— створення спеціалізованої інформаційної служ�
би аграрного сектору для організації багатоканальної
інформації про наукові досягнення, рекомендації до
освоєння у виробництві шляхом залучення всіх засобів
масової інформації (преса, радіо, телебачення та ін.);

— організація масової перепідготовки кадрів на всіх
рівнях інноваційного процесу;

— розробка і впровадження системи економічного
стимулювання подальшого розвитку інноваційного про�
цесу в аграрному секторі;

— реалізація цільових державних галузевих і регіо�
нальних науково�технічних програм;

— подальше вдосконалення організаційних форм
розвитку інноваційного процесу і поширення таких
інтегрованих формувань, як технопарки, технополіси,
науково�виробничі системи, інноваційні центри, іннова�
ційно�консультаційні центри та ін.

Тільки при здійсненні всього комплексу зазначених
заходів на всіх рівнях може бути підвищена інноваційна
активність в аграрному секторі країни, що забезпечує
стабілізацію агропромислового виробництва і створен�
ня умов для нормального розвитку галузі.

ВИСНОВКИ
Отже, важливим стратегічним завданням на всіх

рівнях державного управління аграрним виробництвом
повинно стати формування інноваційного потенціалу
підприємств в межах певного запровадженого важеля,
який повинен використовувати організаційно�економіч�
ний механізм розвитку інноваційних процесів, представ�
лений як складна комплексна система, яка складається
з: організації інноваційної діяльності, розвитку підприє�
мництва в науково�технічній сфері аграрного сектору,
планування цієї діяльності і впровадження інноваційних
проектів у виробництво, державної підтримки і заходів
стимулювання учасників інноваційного процесу (фінан�
сування, кредитування, страхування, оподаткування) на
всіх його стадіях (створення, поширення, і впроваджен�
ня інновацій у виробництво), ціноутворення на всіх ета�
пах з урахуванням економічного інтересу його учасників.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Страхування є ефективним засобом реалізації со�

ціальної політики держави, здійснюючи матеріальний захист
громадян шляхом виплати пенсій і грошової допомоги че�
рез систему державного соціального страхування. У свою
чергу, страхування є стабільним джерелом інвестиційних
ресурсів держави [1]. Вкладаючи кошти страхових резервів
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(переважно за довгостроковими договорами особистого
страхування) в пріоритетні галузі, держава спроможна ви�
рішувати глобальні економічні завдання. Страхування має
стратегічне значення у розвитку національної економіки [2].
Отже, страхування є одночасно засобом залучення грошо�
вих ресурсів і способом відшкодування збитків. Серед про�
блем ринку страхових послуг України, що потребують не�
гайного вирішення, можна виділити слабку взаємодію дер�
жавних органів регулювання фінансових ринків, загалом, і
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страхового, зокрема; численні порушення прав споживачів
страхових послуг і відсутність кваліфікації правопорушень;
низька якість послуг; обмежена можливість для інвестуван�
ня страхових резервів; суперечливість і недосконалість за�
конодавства у сфері ліцензування, реєстрації та здійснен�
ня контролю за діяльністю страхових компаній; проблеми
законодавчого характеру, що не дозволяють розвивати пен�
сійне страхування, обов'язкове медичне страхування, а та�
кож недосконалість правової бази страхування аграрних ри�
зиків; слабка нормативно�правова база діяльності страхо�
вих посередників, актуаріїв та аварійних комісарів і низька
якість наданих ними послуг; проблеми оподаткування стра�
хових компаній (податковий арбітраж), перестрахування.
Недорозвиненість ринку страхових послуг України порівня�
но із західними ринками пояснюється низкою чинників, зок�
рема: виходом "слабких гравців" та наявності фактів шах�
райства на ринку страхових послуг; незначними обсягами
залученого населення до системи страхування; значними
обмеженнями страховиків щодо виконання ними інвестиц�
ійної функції; тривалим періодом ігнорування ринку стра�
хових послуг регуляторами фінансового ринку. У той же
час, незважаючи на кризові явища фінансового сектору
України, ринок страхових послуг залишається найбільш ка�
піталізованим порівняно з іншими сегментами фінансового
ринку [3].

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Окремі складові державної фінансової політики в кон�
тексті розвитку людського потенціалу активно до�
сліджуються вітчизняними науковцями. Питанням впливу
бюджетних інструментів на розвиток людського потенціа�
лу присвячені праці Луніної І.О., Кудряшова В.П., Затонаць�
кої Т.Г., Деркача М.І., Тарангул Л.Л., Кравченко Л.А., Ля�
хович Г.І., Лютого І.О., Полозенко Д.В., Чугунова І.Я., Ва�
силика Д.О. Вплив податків на розвиток людського потен�
ціалу вивчали Швабій К.І., Огонь Ц.Г., Калінеску Т.В., Ви�
шневський В.П., Липницький Д.В., Соколовська А.М. Взає�
мозв'язок фінансового ринку і розвитку людського потен�
ціалу вивчали Федулова Л., Черевиков Є.В., Жаліло Я.А.,
Богдан Т.П., Запатріна І.В., Осецький В.Л., Лагутін В.Д., Те�
рещенко Г.М. та інші.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Впродовж 2009—2014 років спостерігається зростання

загальних активів страхових компаній з 41 970,1 млн грн. у
2009 році до 79 261,2 млн грн. у 2014 році. Зріс також обсяг
страхових резервів з 10 141,3 млн грн. у 2009 році до 15 828,0
млн грн. у 2014 році. Поряд з цим, у 2014 році знизився об�
сяг сплачених статутних капіталів страхових компаній з 15
232,5 млн грн. у 2013 році до 15 120,9 млн грн. у 2014 році [4].
В цілому, спостерігається відносно стабільний рівень капі�
талізації страхових компаній. У свою чергу, спостерігаєть�
ся зменшення кількості страхових компаній.

Впродовж 2009—2014 років припинили свою діяльність
74 страхові компанії. Голова Нацкомфінпослуг зауважив,
що продовжується "очистка" ринку від неплатоспроможних
компаній [5], і у 2015 році за було відізвано ліцензії у понад
як 60�ти страхових компаній. На фоні цих подій спостері�
гається повільне зростання валових страхових премій; зни�
ження валових страхових виплат з 6 737,2 млн грн. у 2009
році до 50 065,4 млн грн. у 2014 році; поступове зростання
кількості договорів страхування (із загальної тенденції ви�
діляється тільки 2013 рік, в якому кількість договорів стра�
хування зросла більше ніж у 2 рази); виплати компенсовані
перестраховиками коливаються у межах 967,9 млн грн. —
486,7 млн грн. Незрозумілим є різке збільшення договорів
страхування з 35 204,8 тис. одиниць у 2012 році до 87 328,5
тис. одиниць у 2013 році (на 52 123,7 тис. одиниць). У той же
час валові страхові премії зросли лише на 7 153,7 млн грн. З
огляду на такий розрив кількості договорів страхування та
зібраних страхових премій можна припустити, що мало
місце або укладання фіктивних договорів страхування, або
приховування надходжень від страхувальників.

Негативною є тенденція до зменшення обсягів валових
страхових виплат поряд із збільшенням премій. Такий стан
компенсацій страхових випадків не сприяє залученню ши�
рокого кола громадян до системи страхування. Прослідко�
вується, загалом, збільшення обсягів страхових премій
(виключенням є 2014 рік, який характеризується кризовим
станом фінансово�економічної сфери). Найбільші обсяги
страхових платежів надходять від добровільного майново�

го страхування з 14 769,8 млн грн. у 2009 році до 16 961,3
млн грн. у 2013 році. Страхові премії у сфері страхування
життя коливались у межах 827,3 млн грн. у 2009 році до
2159,8 млн грн. у 2014 році, тобто найменші поряд із добро�
вільним особистим страхуванням та добровільним страху�
ванням відповідальності.

Від страхувальників�фізичних осіб за 2014 рік надійшло
9 519,9 млн грн. (2013 рік — 10 267,5 млн грн.). У т.ч. на стра�
хування життя надійшло 2 040,4 млн грн. (2013 рік — 2 337,4
млн грн.), що на 12,7% менше, ніж за попередній період.
Страхові виплати страхувальникам�фізичним особам за
2014 рік становили 2 862,6 млн грн. (56,5% від загальних ва�
лових виплат), у 2013 році — 2 637,5 млн грн.). Рівень стра�
хових виплат фізичним особам (відношення страхових вип�
лат до страхових премій) станом на 31.12.2014 становив
30,1%, що на 4,4 в. п. більше порівняно зі станом на 31.12.2013
року [4]. Аналіз надходжень страхових платежів (премій)
та виплати у сегменті страхування фізичних осіб впродовж
2009—2014 років свідчать про поступове зростання премій
від фізичних осіб. Однак рівень страхових виплат фізичним
особам не корелюється з надходженням страхових премій,
що негативно сприймається страхувальниками та збільшує
недовіру до ринку страхових послуг з боку населення.

Впродовж 2009—2014 років спостерігається збільшення
страхових премій за договорами страхування від нещасних
випадків з 224,6 млн грн. у 2009 році до 903,7 млн грн. у 2013
році, у 2014 році рівень страхових премій знизився на 294,8
млн грн. Близько ніж у чотири рази зросли премії за дого�
ворами медичного страхування. Відносно стабільними є пла�
тежі за договорами страхування життя. Майже у два рази
зросли премії за договорами обов'язкового страхування
цивільної відповідальності власників наземних транспорт�
них засобів (ОСЦПВ). Страхові премії за договорами стра�
хування наземного транспорту КАСКО знизилися протя�
гом 2009—2014 років на 787,3 млн грн.

Структура страхових платежів та страхових виплат при
страхуванні фізичних осіб станом на 31.12.2014 має такий
вигляд: від страхування цивільно�правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) над�
ійшло 2 059,8 млн грн., що на 69,7 млн грн. (або на 3,5%)
більше в порівнянні з відповідною датою 2013 року; 20,9%
всіх страхових премій від громадян становили премії від
страхування наземного транспорту (КАСКО) — 1 986,8 млн
грн., що на 348,3 млн грн. (або 16 на 14,9%) менше в по�
рівнянні з відповідною датою 2013 року; від страхування
життя надійшло 2 040,4 млн грн. (або 21,4% всіх страхових
премій від громадян), що на 297,0 млн грн. (або на 12,7%)
менше в порівнянні з відповідною датою 2013 року; від ме�
дичного страхування (безперервне страхування здоров'я) —
809,1 млн грн. (або 8,5% всіх страхових премій від грома�
дян), що на 95,8 млн грн. (або на 13,4%) більше в порівнянні
з відповідною датою 2013 року; від страхування від нещас�
них випадків — 608,9 млн грн. (або 6,4% всіх страхових
премій від громадян), що на 294,8 млн грн. (або на 32,6%)
менше в порівнянні з відповідною датою 2013 року.

Основна частина страхових виплат (34,9%) здійснена за
договорами страхування наземного транспорту (КАСКО)
— 1 000,1 млн грн., що на 17,2 млн грн. (або на 1,7%) більше
в порівнянні з відповідною датою 2013 року; 27,1% страхо�
вих виплат здійснено за договорами страхування цивільно�
правової відповідальності власників наземних транспорт�
них засобів (ОСЦПВ) і становить 774,7 млн грн., що на 43,1
млн грн. (або на 5,9%) більше в порівнянні з відповідною
датою 2013 року; за медичним страхуванням фізичним осо�
бам було виплачено 576,5 млн грн. (або 20,1% від загально�
го розміру страхових виплат/відшкодувань страхувальни�
кам�фізичним особам), що на 32,5 млн грн. (або на 6,0%)
більше в порівнянні з відповідною датою 2013 року. Рівень
страхових виплат за договорами страхування наземного
транспорту (КАСКО), укладеними зі страхувальниками —
фізичними особами, станом на 31.12.2014 становив 50,3%,
за договорами страхування цивільно�правової відповідаль�
ності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ)
— 37,6%, за медичним страхуванням — 71,3%.

У свою чергу, аналізуючи страхові виплати, ми бачимо,
що основна їхня частина припадає на договори страхуван�
ня наземного транспорту (КАСКО); страхування цивільно�
правової відповідальності власників наземних транспорт�
них засобів (ОСЦПВ) та медичного страхування.

У цілому страхування фізичних осіб повільно, але роз�
вивається, і має потенціал для зростання. При реалізації
виваженої політики держави стосовно розвитку страхуван�
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ня фізичних осіб можна сподіватись на розширення кола
страхувальників.

З огляду на необхідність посилення соціально�еконо�
мічного забезпечення громадян через розвиток ринку стра�
хових послуг, однією з найгостріших проблем вітчизняної
галузі страхування є формування системи недержавного
соціального страхування, зокрема, медичного, пенсійного
та страхування життя.

Зокрема обсяги фінансування сфери охорони здоров'я
в Україні є невиправдано малим і не задовольняє потреб
населення у якісному медичному обслуговуванні. Поряд з
цим значні обсяги фінансових ресурсів має тіньовий сектор
медицини. Майже усі медичні послуги, навіть у державних
медичних закладах, є платними. І за оцінками експертів
тіньові платежі у сфері вітчизняної медицини становлять
щороку близько 25 млрд грн. Безумовно, що ці ресурси мож�
на детінізувати через інструменти ринку страхових послуг.
У свою чергу, надання медичних послуг під наглядом стра�
ховиків посилить відповідальність медичних закладів.

Досвід більшості розвинених країн доводить, що доб�
ровільне медичне страхування може успішно розвиватися
як доповнення до державного фінансування охорони здо�
ров'я та обов'язкового медичного страхування, що забез�
печує додаткові сервісні медичні послуги та розширює
фінансові можливості галузі охорони здоров'я. Перехід
вітчизняної медицини на страхові засади викличе позитивні
зміни в механізмі фінансування галузі, що забезпечить дос�
тупність медичних послуг та їх функціональність.

Соціально�економічна роль страхування у свою чергу
реалізується через розвиток страхування життя та добро�
вільного пенсійного страхування. Розвиток компаній зі стра�
хування життя може стати стабілізуючим чинником соціаль�
но�економічного розвитку держави та забезпечуватиме
спокій і впевненість громадян у майбутньому. У розвине�
них країнах світу понад 80 % приймають участь у схемах
довгострокового страхування життя. Так, у Німеччині на
82 млн населення в обігу перебувають понад 120 млн полісів
страхування життя. Довгострокове страхування життя
(страхові компанії як інституційні інвестори) у розвинених
країнах забезпечують необхідними довгостроковими інве�
стиціями національні економіки. Красномовним є факт, що
в ЄС страхування життя становить 40—60 % від загального
обсягу страхування.

На сьогодні обсяги страхових премій за різними вида�
ми договорів страхування життя є досить незначними у по�
рівнянні з іншими видами страхування. Зазначимо, що у
країнах ЄС частка страхових платежів зі страхування жит�
тя щорічно становить від 2 до 6 % ВВП, а в Україні цей по�
казник складає приблизно 0,005 % ВВП [3].

За даними Нацкомфінпослуг, валові страхові платежі
за договорами страхування життя становили у 2014 році
2159,8 млн грн., у тому числі 2337,4 млн грн. (понад 90%)
надійшли від фізичних осіб; 119,4 млн грн. (понад 5%) на�
дійшли від юридичних осіб [4].

Протягом 2014 року застраховано 1 285 243 фізичні осо�
би, що на 27,5% або на 486 419 осіб менше проти відповідно�
го періоду 2013 року (за 2013 рік застраховано 1 771 662
фізичних осіб). Обсяг валових страхових виплат із страху�
вання життя за 2014 рік становив 239,2 млн грн. (включаю�
чи страхові виплати у вигляді ануїтетів), що на 60,3% більше
в порівнянні з відповідним періодом 2013 року (149,2 млн
грн.). Зокрема збільшення страхових виплат зі страхування
життя, пов'язане із збільшенням виплат по: іншим догово�
рам накопичувального страхування на 84,9 млн грн., або на
79,6% (станом на 31.12.2013 — 106,6 млн грн., станом на
31.12.2014 — 191,5 млн грн.); іншим договорам страхування
життя на 5,3 млн грн., або на 20,5% (станом на 31.12.2013 —
25,8 млн грн., станом на 31.12.2014 — 31,1 млн грн.) [4].

Необхідною передумовою розвитку інвестиційної скла�
дової страхування є наявність напрямів інвестування стра�
хових резервів. Безперечно, що для отримання інвестицій�
ного доходу страховою компанією фінансовий ринок має
запропонувати відповідний перелік фінансових інстру�
ментів. На жаль, в Україні перелік напрямів інвестування є
досить обмеженим, а дохідність не перевищує рівень
інфляції, що нівелює фінансову користь від інвестицій. Слід
відзначити, що у структурі активів, дозволених для пред�
ставлення коштів страхових резервів переважають вкладен�
ня в цінні папери (коливання у межах 70% — 45%) та
банківські депозити (коливання у межах 30% — 15%).

Детально структура активів, дозволених для представ�
лення коштів страхових резервів (ст. 31 Закону України

"Про страхування"), а також технічних резервів та резервів
зі страхування життя у 2009—2014 роках наведена в (табл.
1, 2).

Як відзначалося вище, у структурі активів, дозволених
для представлення коштів страхових резервів переважають
вкладення в цінні папери та банківські депозити. Також слід
зазначити, що напрями інвестування активів (відповідно до
Закону "Про страхування") залишалася майже незмінними
протягом останніх років через обмеженість переліку фінан�
сових інструментів. Стосовно інвестиції в економіку Украї�
ни за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів Украї�
ни, то можна відзначити, що вони становили не більше 0,3%
у структурі активів.

Дані таблиці 2 демонструють повільне збільшення об�
сягів резервів зі страхування життя: вкладання в цінні па�
пери збільшилося з 2 774,5 млн грн. у 2009 році до 4 788,1
млн грн. у 2014 році; збільшилися банківські вклади та інве�
стиції в банківські метали; грошові кошти на поточних ра�
хунках і готівка в касі зросли з 1 065,2 млн грн. у 2009 році
до 1 739,6 млн грн. у 2014.

У 2014 році у структурі активів, якими представлені ре�
зерви зі страхування життя, станом на 31.12.2014 у по�
рівнянні з інформацією станом на 31.12.2013 відбулися такі
зміни: 1) на 523,7 млн грн. (або на 31,2%) збільшився обсяг
коштів, вкладених у цінні папери, що емітуються державою,
і становив 2 204,4 млн грн. (або 41,5% від обсягу активів,
якими представлені резерви зі страхування життя); 2) на
718,5 млн грн. (або на 51,2%) збільшився обсяг коштів у бан�
ківських вкладах (депозитах) і становив 2 120,9 млн грн. (або
40,0% від обсягу активів, якими представлені резерви зі стра�
хування життя); 3) на 135,9 млн грн. (або на 83,6%) збільшив�
ся обсяг грошових коштів на поточних рахунках, і становив
298,5 млн грн. (або 5,6% від обсягу активів, якими представ�
лені резерви зі страхування життя); 4) на 135,8 млн грн. (або
на 87,2%) збільшився обсяг коштів, вкладених в облігації, і
становив 291,6 млн грн. (або 5,5% від обсягу активів, якими
представлені резерви зі страхування життя).

Найбільший приріст резервів з страхування життя
відбувся за договорами страхування життя, зобов'язання
за якими визначені у вільноконвертованій валюті (у 376
рази). За підсумками 2014 року 14 СК "LIFE" отримали
від'ємне значення приросту резервів із страхування життя
на загальну суму 55,3 млн грн., що пов'язано з достроковим
розірванням договорів страхування (за підсумками 2013
року від'ємне значення задекларували 14 СК "LIFE" на за�
гальну суму 25,0 млн грн.). Приріст резервів із страхування
життя становив 1 516,7 млн грн. Найбільший приріст стра�
хових резервів зі страхування життя (більше 100 млн грн.)
задекларовано трьома страховими компаніями "LIFE" у
розмірах 613,0 млн грн., 294,7 млн грн. та 187,7 млн грн.
(40,4%, 19,4% та 12,4% від загального приросту резервів
відповідно) [4].

Аналітики також відзначають несприятливі умови для
інвестування, відсутність надійних інвестиційних інстру�
ментів і державних гарантій під інвестиційні проекти, недо�
сконалість податкового законодавства негативно впливають
на інвестиційну привабливість страхового ринку України, а
відтак, уповільнюють його розвиток. Загальний рівень інве�
стиційної привабливості вітчизняного страхового ринку
52% експертів визначили як середній [6]. А однією із най�
важливіших проблем є гарантування виплат за договорами
страхування, а також захист страхових накопичень від
інфляції (інвестиційний дохід).

Успішний розвиток інвестиційних процесів на націо�
нальному страховому ринку, на наш погляд, буде залежати
від: сталості фінансового середовища господарюючих
суб'єктів та населення — потенційних страхувальників; фор�
мування фінансово стійких  страхових організацій; активі�
зації ролі держави й її органів  в зміцненні та розвитку  стра�
хового ринку; формування державних пріоритетів у розвит�
ку національного страхового ринку; розвитку законодавчої
бази страхування; використання сучасних методів в уп�
равлінні страховими організаціями [7].

З огляду на вищезазначений аналіз функціонування
ринку страхових послуг, у т.ч. сектору довгострокового
страхування життя, можна стверджувати, що стимули до
укладання договорів страхування відсутні.

Поряд з цим, до переваг компаній зі страхування життя
можна віднести: по�перше, відповідну вимогам законодав�
ства суворість вимог до забезпечення поточної платоспро�
можності, ліквідності, надійності (безпечності і диверсифі�
кованості) інвестицій та наявність механізмів з їх дотриман�
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ня; по�друге, обов'язковість нарахування інвестиційного
доходу (з мінімально гарантованою нормою дохідності на
суму, накопичену на її особистому рахунку) за договорами
страхування; по�третє, відповідальність у межах законодав�
ства перед клієнтом за збереження і примноження пенсій�
них коштів; по�четверте, взаємообумовленість накопичених
коштів (у т.ч. пенсійних заощаджень) із страховим захис�
том пов'язаним із життям, здоров'ям, працездатністю і до�
датковою пенсією застрахованих осіб; по�п'яте, диференц�
іація, різноманітність, гнучкість і прагматична повнота стра�
хових продуктів відповідно до потреб забезпечення фінан�
сового захисту добробуту людини тощо. Проте, незважаю�
чи на наявність переваг для населення стосовно укладання
договорів страхування, у тому числі довгострокових дого�
ворів страхування життя, необхідне запровадження відпо�
відних державних стимулів. Подальший розвиток та підви�
щення ефективності функціонування сфери страхування
може істотно вплинути на активізацію інвестиційної діяль�
ності та залучення вільних фінансових ресурсів населення
на розвиток національної економіки, а також забезпечити
посилення соціально�економічного забезпечення громадян
через розвиток ринку страхових послуг.

Для забезпечення такого розвитку необхідним є за�
провадження відповідних державних стимул�реакцій для
населення. Без цілеспрямованих дій з боку державної вла�
ди щодо активізації залучення вільних фінансових ресурсів
до системи страхування, неможливо сподіватися на розши�
рення кількості страхувальників. Необхідними заходами
стосовно розвитку ринку страхових послуг є створення
ефективної інституційної структури та організаційного ме�
ханізму управління. Особливо важливим є запровадження
відповідних стимулів для населення із врахуванням прагнен�
ня зберегти в цих умовах накопичення від знецінення та ба�
жання примножити їх у майбутньому. Безперечно, що по�
дальший розвиток довгострокового страхування життя (у
т.ч. пенсійного страхування) сприятиме розв'язанню про�
блем у соціальній сфері. Тобто через страхування можна, з
одного боку, акумулювати великі обсяги вільних фінансо�
вих коштів (які потім трансформуються в інвестиційні ре�
сурси), а з другого — забезпечувати високі соціальні стан�
дарти.

Світова практика свідчить, що механізм ринку страхо�
вих послуг використовується для трансформації коштів на�
селення в інвестиції та спрямування на розвиток економі�
ки. Наголосимо, що довгострокові види страхування мають
переваги з точки зору довгострокових інвестицій. Пере�
дусім, компанії зі страхування життя мають більше можли�
востей для інвестування довгострокових інвестиційних про�
ектів. Поряд з цим, ринок страхових послуг має широкий
спектр інструментів залучення коштів населення. Також
слід відзначити, що остання фінансова криза довела достат�
ню стійкість вітчизняних страхових компаній, попри на�
явність низки проблемних питань, які потребують розв'я�
зання.

Одним і таких питань є запровадження стимулів сто�
совно залучення заощаджень населення в систему страху�
вання, насамперед стимулювання укладання довго�
строкових договорів страхування життя (у т.ч. добровільно�
го пенсійного страхування). Одним із таких стимулів для
населення може бути пільгове оподаткування доходів які

стосуються сфери страхування. Поряд з цин необхідно зап�
ропонувати страховикам та страхувальникам такі інстру�
менти, які спроможні захистити інвестиції від інфляції.

Слід зважати на той факт, що стимулювання населення
з низьким рівнем доходів до заощаджень буде мати пози�
тивний ефект лише в тому випадку, якщо гранична норма
заміщення між теперішнім і майбутнім споживанням буде
нижча, ніж дохідність заощаджень, у інших випадках рівень
заощаджень не зміниться або зменшиться. Рівень заощад�
жень індивідів з високим рівнем доходів не зміниться, тому
для такої категорії громадян не доцільно застосовувати
пільги, оскільки це призведе до скорочення податкових над�
ходжень до бюджету при незмінному рівні заощаджень [8].

Вважаємо, що посилення соціально�економічного за�
безпечення громадян через розвиток ринку страхових по�
слуг передбачає використання низки інструментів та ме�
ханізмів, серед яких:

— розширення переліку страхових продуктів, передусім
укладання довгострокових договорів особистого страхуван�
ня, страхування життя, що сприятиме підвищенню рівня
соціального забезпечення громадян;

— забезпечення фінансової стабільності ринку страхо�
вих послуг через інструменти антикризової стабілізаційної
політики уряду, у тому числі запровадження пруденційно�
го нагляду за діяльністю страхових компаній з метою попе�
редження та запобігання кризових явищ;

— запровадження податкових стимулів для населення
щодо укладання довгострокових страхування, передусім
через застосування диференційованих ставок податку та
зменшення бази оподаткування з урахуванням страхових
платежів за відповідними напрямами страхування, насам�
перед довгострокового страхування життя та пенсій;

— фінансове стимулювання шляхом надання держав�
них гарантій збереження страхових нагромаджень, а також
запровадження пільгового кредитування для укладання
договорів добровільного пенсійного страхування;

— інфраструктурне забезпечення шляхом розвитку
широкого спектру страхових продуктів (розвиток нових
страхових пенсійних продуктів, технологій і форм органі�
зації роботи з боку компаній зі страхування життя); розви�
ток розгалуженої мережі (страхових брокерів, консульта�
ційних центрів) надання послуг страхування;

— інформаційне забезпечення через активну соціальну
рекламу страхових продуктів (передусім довгострокового
страхування життя, добровільного пенсійного страхуван�
ня; медичного страхування та інших видів особистого стра�
хування);

— забезпечення захисту прав страхувальників через
побудову ефективної системи нагляду та контролю за дот�
риманням законодавства страховими компаніями, у тому
числі забезпечення реагування на скарги страхувальників
на дії страховиків;

— створення фонду гарантування страхових внесків за
довгостроковими договорами добровільного пенсійного
страхування;

— розширення переліку напрямів інвестування страхо�
вих резервів з метою забезпечення інвестиційного доходу
для страхувальників, що буде також додатковим стимулом
щодо укладання довгострокових договорів страхування
життя (пенсійного страхування);

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Цінні папери, зокрема: 10968,5 13148,6 14852,7 33942,0 21334,1 22677,0 
- акції 9521,8 10905,8 12529,0 29865,2 17834,3 18009,1 
- облігації 556,5 652,7 780,3 1467,0 755,6 809,6 
- іпотечні сертифікати 20,7 66,7 95,9 0 388,8 468,3 
- цінні папери, що емітуються 
державою 869,5 1523,4 1447,5 2609,9 2355,4 3390,0 

Кредити страхувальникам та для 
житлового будівництва 5,1 5,0 4,6 4,6 4,7 4,5 

Грошові кошти на поточних 
рахунках і готівка в касі 1540,6 1788,6 2116,3 1903,8 2197,8 2805,9 

Банківські вклади 6103,7 6464,6 7819,1 8746,1 9296,4 9031,8 
Банківські метали 105,3 79,3 70,5 70,9 25,2 36,4 
Нерухоме майно 1997,8 2182,6 2054,0 2133,3 1965,3 2045,5 
Права вимоги до перестраховиків 3067,7 3940,1 1647,3 1905,4 3038,5 3867,4 
Інвестиції в економіку України за 
напрямами, визначеними КМУ 78,4 86,1 77,6 66,0 52,1 61,4 

Таблиця 1. Структура активів страхових компаній у 2009—2014 роках (млн грн.)

Джерело: складено автором за [4].
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— удосконалення законодавства в частині усунення су�
перечностей в Законах "Про страхування" та "Про недер�
жавне пенсійне забезпечення".

ВИСНОВКИ
Для популяризації страхування та залучення за�

ощаджень населення в інвестиційний процес необхідно за�
стосування сукупності державних важелів впливу, що спри�
ятимуть капіталізації доходів та трансформації заощаджень
населення в інвестиції. По�перше, податкове стимулюван�
ня через застосування диференційованих ставок податку та
зменшення бази оподаткування з урахуванням страхових
платежів за відповідними напрямами страхування, пере�
дусім довгострокового страхування життя та пенсій. По�
друге, фінансове стимулювання шляхом надання держав�
них гарантій збереження страхових нагромаджень, а також
запровадження пільгового кредитування для укладання до�
говорів добровільного пенсійного страхування. По�третє,
інфраструктурне забезпечення шляхом розвитку широко�
го спектру страхових продуктів (розвиток нових страхових
пенсійних продуктів, технологій і форм організації роботи
з боку компаній зі страхування життя); розвиток розгалу�
женої мережі (страхових брокерів, консультаційних
центрів) надання послуг страхування. По�четверте, інфор�
маційне забезпечення через активну соціальну рекламу
страхових продуктів (передусім довгострокового страху�
вання життя, добровільного пенсійного страхування).

Тобто створення сприятливих умов для залучення зао�
щаджень населення в інвестиційний процес через ринок
страхових послуг має забезпечувати держава через
відповідні стимули та гарантії. У свою чергу залучення ши�
рокого кола населення до страхування може вирішити зав�
дання щодо підвищення інтересу населення до інвестицій�
ного розміщення особистих заощаджень, зокрема в систе�
му добровільного пенсійного страхування.

З огляду на необхідність вирішення питання залучення
заощаджень населення в інвестиційний процес через ринок
страхових послуг необхідно зважати на наступні принципи
реалізації державної політики у цій сфері:

1. Запровадження державних гарантій збереження страхо�
вих накопичень, а також відповідальності страхових компаній
у процесі залучення та використання заощаджень населення.

2. Популяризація державних пріоритетів соціально�еко�
номічного розвитку країни в частині розвитку страхуван�
ня, що надасть можливість залучати заощадження населен�
ня в інвестиційний процес.

3. Реалізація державної політики зайнятості, яка забез�
печує створення нових робочих місць, підвищення продук�
тивності та оплати праці, запобігання тіньовій зайнятості й
приховування заробітної плати.

Для популяризації страхування та залучення за�
ощаджень населення в інвестиційний процес необхідно за�
стосування сукупності державних важелів впливу, що спри�
ятимуть капіталізації доходів та трансформації заощаджень
населення в інвестиції.
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Напрями інвестування 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Цінні папери, зокрема: 2774,5 2777,0 2843,7 3598,4 4189,6 4788,1 
- акції 1914,3 1375,8 1353,4 1107,4 1618,1 1417,9
- облігації 172,4 165,4 261,3 322,6 358,4 418,6 
- іпотечні сертифікати 0 0,2 0 0 0 0 
- цінні папери, що емітуються державою 687,8 1235,6 1229,0 2168,4 2213,1 2951,6
Кредити страхувальникам та для житлового 
будівництва 4,6 4,6 4,6 4,5 4,6 4,5 

Грошові кошти на поточних рахунках і 
готівка в касі 1065,2 1104,1 1458,2 1323,2 1578,0 1739,6 

Банківські вклади 3535,8 4119,1 5332,6 5750,6 6092,6 6163,2
Банківські метали 74,3 44,2 46,2 22,6 15,5 15,5 
Нерухоме майно 731,2 817,8 739,4 791,0 810,8 846,3
Права вимоги до перестраховиків 2027,4 2651,2 1165,6 1571,6 2302,9 2499,6 
Інвестиції в економіку України за 
напрямами, визначеними КМУ 51,8 23,9 10,2 9,6 28,2 8,3 

Таблиця 2. Розміщення резервів зі страхування життя 2009—2014 рр. (млн грн.)

Джерело: складено автором за [4].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Державне регулювання виробництва органічної про�

дукції визначається необхідністю збереження високої
якості виробленої органічної продукції на усіх етапах її
руху до кінцевих споживачів, високою наукомісткістю
виробництва, підвищеними потребами в інформаційно�
консультаційному забезпеченні операторів ринку, а та�
кож наявністю перехідного (від ведення звичайного
сільського господарства до органічного) періоду діяль�
ності, ймовірність збитків і навіть банкрутства в який різко
зростає. Формування системи державної підтримки та
підтримки органів державної й регіональної влади,
сільських громад має враховувати особливості соціаль�
ного механізму розвитку економіки, оскільки він тим чи
іншим чином впливає на механізм підтримки. Так, куль�
тура суспільства безпосередньо впливає на поведінку соц�
іальних груп населення, відповідно, й на їх інтереси та
результати діяльності, а через них — на управління і по�
ложення груп.

Отже, держава може керувати процесом екологізації
сільського господарства через корекцію поведінки та
взаємодії різних соціальних груп, якщо братиме активну
участь у духовному й культурному житті суспільства і всіх
сферах суспільних відносин, сприятиме формуванню еко�
логічної свідомості, нової системи екологічних цінностей,
норм і правил у суспільстві, екологічної культури, освіти
та виховання, інформування громадськості про екологічні
проблеми. Саме з урахуванням цього має здійснюватися
подальша організація агросфери та сільських територій
загалом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемами розвитку органічного виробництва в Ук�

раїні займаються такі науковці, як В.І. Артиш, Ю.В. Ду�
бінюк, Ю.С. Завадська, М.М. Ігнатенко, М.В. Капштик,
М.І. Кобець, Є.В. Милованов, О.В. Рудницька, В.О. Шла�
пак та ін. Проте обгрунтування напрямів державної
підтримки його товаровиробників вимагає подальших роз�
робок з метою удосконалення та розвитку.

УДК 338.242.4.025.2
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DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF THE STATE SUPPORT OF ENTERPRISES WITH ORGANIC
PRODUCTS

У статті визначено завдання та функції державної підтримки виробників органічної продукції. Виявлено її
джерела та проблеми розвитку. Значну увагу приділено нормативно;законодавчому забезпеченню органічно;
го виробництва. Йдеться також про державно;приватне партнерство і соціальну відповідальність агробізне;
су. Особливий наголос зроблено на розвитку інформаційної (дорадчої) та інвестиційної складових державної
підтримки органічних підприємств.

The article defines the tasks and functions of the state support of organic producers. It identified the sources and
problems of development. Considerable attention is paid to the normative;legislative support of organic production.
It is also about public;private partnership and social responsibility of agribusiness. Emphasis on the development of
information (advisory) and investment components of the state support of organic enterprises.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є виявлення проблем державної під�

тримки агроформувань з виробництва органічної про�
дукції і на цій основі обгрунтування напрямів та засобів
її розвитку і всебічного удосконалення.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Необхідно зазначити, що більша частина дрібних та

середніх господарств орієнтована на отримання прибут�
ку тут і тепер. Тому для них економічно невигідним є впро�
вадження органічного землеробства, насамперед, через
об'єктивно передбачувані втрати перехідного періоду.
Його розвиток, на нашу думку, стримує ще й те, що відсут�
ня чітко окреслена нормативно�законодавча база й інфра�
структура. Крім того, на розвиток органічного агровироб�
ництва впливає неефективний менеджмент як окремих
підприємств, так і недостатнє державне регулювання за�
галом, недостатня соціальна відповідальність агробізне�
су [6, с. 7].

Для визначення правових, економічних й соціальних
основ ведення органічного виробництва вкрай необхідне
законодавче та нормативно�правове забезпечення, яке
регулювало б й визначало, насамперед, порядок проход�
ження сертифікації на види діяльності. Слід констатува�
ти, що значним кроком у забезпеченні продовольчої без�
пеки населення України, екологічної безпеки сільського
господарства було прийняття Верховною Радою Закону
України "Про державну систему біобезпеки при ство�
ренні, випробуванні, транспортуванні та використанні
генетично модифікованих організмів" [3], який регулює
відносини між органами виконавчої влади, виробниками
і споживачами генетично модифікованих організмів та
продукції, виробленої за технологіями, які передбачають
їх розробку та використання в Україні, із забезпеченням
біологічної і генетичної безпеки. Ніде в світі в органічно�
му землеробстві не використовують а ні генетично моди�
фікованих організмів (ГМО), ані отриманих з них матер�
іалів. Згідно із законодавством ЄС фермерам, які опіку�
ються виробництвом органічної продукції, заборонено
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використовувати ГМ�посіви (EG 834/07). Практична реа�
лізація впровадження органічного виробництва має відбу�
ватися одночасно з екологізацією всього аграрного ви�
робництва, сільських територій, сільського способу жит�
тя.

На загальному національному рівні виробництво
органічної продукції регулюється водним, господарсь�
ким, земельним, кримінальним, митним, податковим, ци�
вільним кодексами України, Кодексом законів про пра�
цю та Кодексом цивільного захисту України. У країні,
починаючи з 2010 року, набула чинності Постанова Каб�
інету Міністрів України "Про затвердження нормативів
оптимального співвідношення культур у сівозмінах в
різних природно�сільськогосподарських регіонах " [11],
яка заклала підвалини до стрімкого розвитку органічно�
го виробництва. Саме ця Постанова регулює структуру
сівозмін та мінімальну періодичність вирощування куль�
тур на одному полі. Проте її практичне дотримання об�
межується технологічними та економічними можливос�
тями виробників сільськогосподарської продукції. Тоб�
то Уряд країни запропонував лише обмеження вибору та
можливостей виробників, при цьому не створивши еко�
номічних умов та ресурсів для реалізації даної Постано�
ви.

Засади розвитку органічного агровиробництва регу�
люються також Законами України "Про виробництво та
обіг органічної сільськогосподарської продукції та сиро�
вини" від 3 вересня 2013 року № 425�VII [9] та "Про ос�
новні засади (стратегію) державної екологічної політики
України на період до 2020 року" 21 грудня 2010 року №
2818�VI [10]. Закони визначають правові й економічні ос�
нови виробництва й обігу органічної сільськогосподарсь�
кої продукції та сировини; заходи контролю та нагляду
за такою діяльністю для забезпечення справедливої кон�
куренції та належного функціонування ринку органічної
продукції. Також йдеться про покращення основних по�
казників стану здоров'я населення, збереження природ�
ного середовища, покращення якості грунтів та їх раціо�
нальне використання, а також гарантування впевненості
споживачів у продуктах та сировині, маркованих як
органічні.

Прийняття зазначених законів є підтвердженням по�
зитивних зрушень в інституційній структурі органічного
руху й регулюванні органічного виробництва. Результа�
том є позитивний баланс показників соціально�економі�
чного розвитку села, який забезпечує ведення сільсько�
господарської діяльності навіть в умовах кризи. Водно�
час основний закон, який регулює процес виробництва
органічної продукції — Закон України "Про виробницт�
во та обіг органічної сільськогосподарської продукції та
сировини" — має значні вади, оскільки він не передбачає
механізм державної підтримки виробників органічної
продукції навіть у перехідний період.

Для безперешкодного розвитку органічного вироб�
ництва доцільним є вдосконалення та розробка таких За�
конів України, як: "Про виробництво та обіг органічної
сільськогосподарської продукції та сировини", "Про ос�
новні засади (стратегію) державної екологічної по—
літики України на період до 2020 року", "Про безпечність
та якість харчових продуктів", "Про державну підтрим�
ку сільського господарства України", "Про сільськогос�
подарську кооперацію", "Про пріоритетні напрями інно�
ваційної діяльності в Україні", "Про національну безпе�
ку", "Про ліцензійні та сертифікуючі органи", "Про ви�
робництво і ринок продукції птахівництва", "Про вироб�
ництво і ринок яловичини", "Про виробництво і ринок
свинини", "Про виробництво і ринок плодів та овочів",
"Про виробництво і ринок продукції хмелярства", "Про
виробництво та ринок продукції льонарства", "Про ви�
робництво та ринок продукції вівчарства", "Про продо�
вольчу безпеку".

Необхідно доповнити Закон України "Про ціни і ціно�
утворення" або розробити закон аналогічного змісту для
агропромислової сфери, в нормах якого доцільно перед�
бачити особливості ціноутворення в орга—нічному вироб�
ництві, передусім того сегменту, який здатний забезпечи�
ти не лише продовольчу безпеку країни, а й соціальний

захист населення та зниження рівня техногенного наван�
таження на навколишнє середовище. Запровадження
адекватного вимогам часу механізму ціноутворення по�
требує значної законодавчої роботи.

Створення умов для інноваційного розвитку сіль�
ського господарства і харчової промисловості з метою
забезпечення виконання ст. 7 Закону України "Про пріо�
ритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", де
одним із стратегічних пріоритетних напрямів інновацій�
ної діяльності визнано "високотехнологічний розвиток
сільського господарства і переробної промисловості".
Разом з тим, потребує законодавчого врегулювання пи�
тання розвитку інфраструктури ринку інновацій в аграр�
ному секторі та впровадження технологій виробництва
аграрної продукції, що є дружними до навколишнього
середовища — органічних.

Важливою проблемою розвитку органічного агрови�
робництва є фінансове забезпечення. Саме за допомо�
гою фінансово�кредитних інструментів, примусу санкцій
або надання пільг держава заохочує виробників до ве�
дення органічного виробництва. Механізм пільгового
кредитування й оподаткування виробників сільськогос�
подарської продукції має на меті забезпечити доступ до
фінансових ресурсів та можливість сплати за рахунок
доходу отриманих позик. Окрім цього, пільговий режим
оподаткування мусить стимулювати виробників до впро�
вадження інновацій у виробництво та здешевлення кінце�
вої продукції для її споживачів; надавати податкові ка�
нікули для виробників, що почали процес сертифікації
за органічними стандартами, до моменту отримання ви�
ручки від реалізації сертифікованої органічної продукції
[1, с. 129].

Розробляючи державні та регіональні програми
підтримки розвитку органічного виробництва, необхідно
усвідомлювати, що реципієнтами результатів цієї програ�
ми мають бути споживачі, виробники органічної продукції
та державний сектор. Підтримка місцевих та державних
органів влади має полягати в їх участі як третьої сторони
при співпраці виробників органічної продукції з міжна�
родними організаціями та фондами, у вигляді державно�
приватного партнерства [8, с. 67]. Активізація органів вла�
ди в питанні органічного виробництва надає прискорен�
ня інвестиційній складовій, забезпечує функціонування
інструментів регулювання та підтримки.

Інструменти регулювання мають бути превентивного
характеру, тобто попереджувальної дії, спонукати агро�
виробників використовувати органічні технології та чітко
дотримуватися технологічного процесу, який гарантує
виробництво якісної та безпечної продукції. Виробники,
які завдають шкоди в процесі господарювання, викорис�
товуючи інтенсивні технології, ГМО, мають додатково
сплачувати до спеціальних місцевих фондів розвитку
органічного виробництва [4, с. 242]. У разі порушення тех�
нологічного процесу виробник має усвідомлювати на�
слідки через систему штрафів та позбавлення сертифіка�
та. Найважливішими показниками ефективності фінансо�
во�кредитної та бюджетної підтримки виробництва орган�
ічної продукції є: динаміка зростання обсягів виробниц�
тва; надходження до зведеного бюджету; доходи та якість
праці працівників; стан довкілля і збереження агроланд�
шафтів; рівень страхового захисту; обсяги та структура
інвестицій; доступність кредитних ресурсів; фінансові
результати діяльності; соціальна відповідальність.

Скорочення обсягів фінансування на наукові розроб�
ки, а також не бажання приватних господарств допуска�
ти вчених до власної діяльності, скорочення кількості дер�
жавних дослідних господарств, штучно розділили науку
і виробництво. Готовність реципієнтів дорадчих послуг
співпрацювати з науковими установами, ділитися власним
досвідом вирішення проблем, брати участь у науково�ви�
робничих експериментах, впроваджувати інноваційні
технології та здійснювати інвестиції, визначає ефек�
тивність мережі поширення аграрних знань [7, с. 11]. До�
радча діяльність в аграрній сфері, як один із інструментів
її державного регулювання, покликана сприяти розвит�
ку сільських територій, підвищенню рівня доходів та по�
кращанню добробуту виробників, сільських жителів за ра�
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хунок набуття ними нових компетенцiй. Важливим еле�
ментом у прийнятті рішень реципієнтами дорадчих послуг
має стати їх економічна складова.

Інформаційна підтримка органічного виробництва
має відбуватися в двох напрямах. Перший — це інформа�
ція для виробників органічної продукції, а другий — для
її споживачів. Джерелом такої інформації можуть бути
сертифікуючі компанії; міжнародні сертифікуючі устано�
ви; міжнародні організації; асоціації виробників органіч�
ної продукції; сільськогосподарські обслуговуючі коопе�
ративи, які працюють з органічною продукцією; місця
реалізації органічної продукції; безпосередньо самі ви�
робники та споживачі органічної продукції. Роль держа�
ви та місцевих органів влади, сільських громад — сприя�
ти поширенню об'єктивної інформації щодо переваг
органічної продукції та особливостей її ціноутворення [2,
с. 258].

Для забезпечення формування інституційного сере�
довища органічного агровиробництва, з урахуванням за�
рубіжного досвіду, до Закону України "Про виробницт�
во та обіг органічної сільськогосподарської продукції та
сировини" доцільно розробити ряд нормативно�правових
актів, які визначатимуть та конкретизуватимуть правила
ведення органічного агровиробництва; структуру та по�
вноваження контролюючих та сертифікуючих органів;
правила реалізації органічної продукції та продуктів і т.д.
Наявність лише законодавчої бази не дозволяє ефектив�
но функціонувати інституційному середовищу, бо зали�
шаються невирішеними такі питання, як: маркування, збір
статистичних даних щодо імпорту та експорту, можли�
вості регіональної підтримки виробників органічної про�
дукції, можливості утворювати стандарти на базі націо�
нальних, інше.

Світовий досвід показує, що кожна держава вирішує
викладені питання з урахуванням ментальних складових
виробників та споживачів. Номенклатура інформаційно�
консультаційних послуг у сфері органічного виробницт�
ва починається від формування екологічної свідомості та
ознайомлення з проблемами екології молодшого поколі�
ння до створення показових навчально�експерименталь�
них господарств, які працюють за органічними принци�
пами виробництва продовольчої продукції, проведення
днів поля та інших заходів [5, с. 219].

ВИСНОВКИ
Формування системи державної підтримки органіч�

ного виробництва має забезпечити не лише активний роз�
виток органічного виробництва, постачання населенню та
експорт якісної вітчизняної конкурентоспроможної про�
дукції, а й створити передумови до покращення екологі�
чного стану сільських територій та закласти підвалини для
сталого розвитку економіки загалом. Імплементація дер�
жавної політики сприяння розвитку виробництва орган�
ічної продукції через запропоновані напрями вдоскона�
лення законодавства, управління та інфраструктури ви�
робництва органічної продукції, державно�приватного
партнерства та соціальної відповідальності агробізнесу
дозволить забезпечити доступ до міжнародних ринків та
ресурсів, що позитивно впливатиме на соціально�еконо�
мічну модернізацію аграрної сфери України.
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ВСТУП ТА ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У процесі докорінного реформування економіки,

який супроводжується переходом на ринкові відно�
сини, держава виступає активним учасником процесів

УДК 336.1

М. О. Никонович,
к. е. н., доцент кафедри фінансового аудиту
Київського національного торговельно<економічного університету
В. В. Федорів,
заступник начальника Державної фінансової інспекції України в Івано<Франківській області
Ю. Р. Баранюк,
здобувач факультету обліку, аудиту та інформаційних систем
Київського національного торговельно<економічного університету

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ГІПОТЕТИЧНОГО МЕТОДУ У

ПРАКСЕОЛОГІЮ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ

M. Nykonovych,

PhD in Economics, Associate Professor of Financial Audit, Kyiv National University of Trade and Economics

V. Fedoriv,

Deputy Head, State Financial Inspection of Ukraine in Ivano;Frankivsk region

Yu. Baranyuk,

student of accounting, auditing and information systems, Department

Kyiv National University of Trade and Economics

IMPLEMENTATION OF HYPOTHETICAL METHOD IN THE PRAXEOLOGY OF STATE AUDIT

У статті доводиться доцільність акумулювання та детального вивчення інформації, яка визначає різно;

маніття гіпотез фінансових правопорушень, що дає змогу сформувати версію, яка може бути доведена в

установленому порядку, що знайде своє відображення у зменшенні обсягу фінансових порушень до межі

суспільної необхідності, створюючи при цьому умови для стабільності економіки, забезпечення еконо;

мічного зростання та покращення суспільного добробуту. Встановлено існуючі недоліки у національній

економіці, серед яких велика частка тіньової економіки, розкрадання та неефективне використання дер;

жавного майна та коштів, у переважній більшості випадків є наслідком існування порушень фінансової

дисципліни як із сторони розпорядників, так із сторони отримувачів державних коштів. У роботі розкри;

то значення гіпотез і версій у контрольному процесі, що дає можливість підвищити результативність

аудиторських заходів шляхом унеможливлення здійснення повторних фінансових порушень підконт;

рольними об'єктами.

In the article proves expediency of accumulation and detailed study of information that determines the variety

of hypotheses financial offenses which enables to form a version which can be proved in due course, which will

be reflected in a decrease in the volume of financial irregularities to the limit of social needs, creating conditions

for economic stability , economic growth and improving social welfare. Existing shortcomings in the national

economy, including a large share of the shadow economy, theft and inefficient use of state property and funds in

most cases is the result of the existence of violations of financial discipline as from side of administrators, as

from side of beneficiaries of public funds. The paper reveals important meaning of hypotheses and versions in

the control process, which makes it possible to increase the efficiency of audit activities by preventing repeated

financial violations which can appear with controlled objects.

Ключові слова: державний фінансовий аудит, орган державного фінансового аудиту, порушення, гіпотези
порушень, версії порушень.
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формування, розподілу і використання публічних
фінансових ресурсів. Зазначені складові управління
публічними фінансовими потоками стають об'єктом
правопорушень, що мають суб'єктивний характер та
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боротьбу з якими повинна забезпечувати держава че�
рез уповноважені органи. Наявність фінансових по�
рушень засвідчує факт значних збитків як держави в
цілому, так і кожного громадянина країни. Для про�
гнозування та створення належних умов для розвит�
ку національної економіки важливо робити все, щоб
звести до мінімуму передумови появи фінансових по�
рушень.

Удосконалення превентивної функції фінансового
контролю, яку науково обгрунтував Бардаш С.В. та до�
повнив теорію фінансово�господарського контролю
поняттями "гіпотеза контролю" та "версія контролю"
[1], формує методологічні підстави по�новому прово�
дити державний фінансовий аудит. Більш того, у євро�
орієнтованому напрямі розвитку суспільства, важлива
роль покладається на децентралізаційні процеси, тобто
на зростання ролі фінансової самостійності регіонів, у
зв'язку з цим зростає зацікавленість у ефективному ви�
користані майна територіальних громад, їх фінансових
ресурсів, а також коштів державного бюджету, що вид�
іляються на виконання програм регіонального розвит�
ку. Все це обумовлює нульовий рівень терпимості до
порушників бюджетного, фінансового та господарсько�
го законодавства.

У період загострення зовнішніх міждержавних
відносин важливо забезпечити фінансовий правопо�
рядок, суть якого полягає в організації дієвої систе�
ми державного фінансового аудиту. Більш того, не�
обхідною умовою інтеграційного процесу, орієнтова�
ного на західний простір, є прозорість, законність,
ефективність державних видатків та повнота форму�
вання доходів державою. Дотримання зазначених
вище принципів бюджетного процесу можливе за умо�
ви відповідального виконання своїх обов'язків дер�
жавними аудиторами, що можливе на основі високо�
го рівня теоретично�практичного досвіду працівників
контролюючих органів. Враховуючи те, що окремі
правопорушення є типовими для відповідних груп
підприємств, установ та організацій, то їх виявлення
і доведення не потребує складних процедур, але слід
зазначити, що державними аудиторами також прово�
дяться фінансові розслідування схем, які мають дос�
татньо нетипову і умисно створену систему невідомих
взаємозв'язків.

Викладене засвідчує, що на теперішній час актуалі�
зується проблема науково�практичного значення, яка
полягає у необхідності розбудови концепції превентив�
ності контролю. Одержані результати сприятимуть
удосконаленню державного фінансового аудиту та, як
наслідок, більш ефективному використанню публічних
фінансових ресурсів.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Останнім часом питання імплементації гіпотетично�
го методу у праксеологію фінансово�господарського
контролю досліджували такі науковці й практики, як:
С.В. Бардаш, І.К. Дрозд, В.Ю. Трайтлі та інші. Актуальні
проблеми теорії та практики державного фінансового
аудиту досліджували І.К. Дрозд, В.Ф. Максімова,
Є.В. Мних, О.Т. Олендій, В.К. Симоненко, Ю.Б. Слобо�
дяник, І.Б. Стефанюк, О.А. Шевчук та інші. Позитивно
оцінюючи результати досліджень попередників слід заз�
начити, що проблема широкого запровадження у прак�
тику діяльності органів державного фінансового конт�
ролю гіпотез і версій залишається не розв'язаною, адже
має місце перманентна зміна законодавства щодо діяль�
ності державних органів фінансового контролю, свідо�
ме штучне створення перепон у їх діяльності, у тому
числі прийняття рішення про мораторій щодо проведен�
ня заходів контролю, які у свою чергу опосередковано
свідчать й про незацікавленість державних органів у
прозорості використання державних фінансових ре�
сурсів.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є визначення потенціалу концепції

превентивності контролю для розв'язання актуальних
проблем державного фінансового аудиту.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
З проголошенням незалежності України почали

відбуватися процеси пов'язані з формуванням ринкових
відносин між економічними суб'єктами, що позначило�
ся на ролі державного регулювання. Слід зазначити, що
перші роки становлення не змогли забезпечити стабіль�
ний розвиток фінансової складової державної політи�
ки, що зумовило гіперінфляцію, яка завершилася гро�
шовою реформою з деномінацією національної валю�
ти. Невід'ємною складовою забезпечення стабільності
на національному фінансовому ринку є організована
належним чином система аудиту державних фінансів,
яка виявляє фінансові порушення у процесі діяльності
як суб'єктів господарювання, так і центральних органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Одним із методів визначення рівня втручання дер�
жави в економічну діяльність є вимірювання у спосіб
зіставлення дохідної (видаткової) частини обсягу дер�
жавного бюджету до обсягу валового внутрішнього
продукту. Перерозподіл ВВП через бюджет ставить
перед урядами країн завдання із виконання ряду соц�
іально�економічних функцій, що можливо тільки шля�
хом їх належного фінансового забезпечення. Інстру�
менти досягнення процесу перерозподілу ВВП реалізу�
ються створеною системою органів державної влади, які
наділені відповідними функціями та повноваженнями.
Основними органами, які уповноважені здійснювати
державний нагляд у формі фінансового аудиту, які роз�
глядаються у праці [2], є Державна аудиторська служ�
ба України та Рахункова палата України. Щодо урядо�
вого фінансового контролю, то Державна аудиторська
служба України покликана здійснювати контроль за
рухом і збереженням державних фінансових ресурсів
[3], що у такий спосіб створює передумови заінтересо�
ваності суспільства до її розвитку.

Слід зазначити, що основною метою проведення
державного фінансового аудиту повинна бути його ре�
зультативність і дієвість. Щодо виявлених порушень, які
встановлюються за наслідками заходів контролю, про�
ведених державними аудиторами, надзвичайно важли�
вим є недопущення повторного недотримання економі�
чним суб'єктом норм фінансового законодавства. До�
статньо часто порушення є систематичними, що дозво�
ляє стверджувати про відсутність реакції на проведені
раніше контрольні заходи.

Така ситуація створює передумови для незадовіль�
ної оцінки діяльності органів державного фінансового
контролю, хоча об'єктивно — це наслідок некомпетен�
тності керівника суб'єкта господарювання або негоспо�
дарюючого суб'єкта, діяльність якого є об'єктом конт�
ролю.

З метою недопущення у майбутньому порушення
норм ведення господарської діяльності економічними
суб'єктами слід активно впроваджувати в практику
діяльності державних органів фінансового контролю
гіпотези та версії порушень, які мають бути невід'ємною
складовою праксеології державного фінансового ауди�
ту. До цього кроку спонукають результати заходів кон�
тролю, проведених Рахунковою палатою України та
Державною аудиторською службою України (рис. 1).

Нами встановлено, що обсяг та структура, виявле�
них органами державного фінансового контролю пору�
шень, суттєво не змінюються. Також необхідно зазна�
чити та визнати, що їх окрема зміна в конкретному пе�
ріоді у сторону скорочення у порівнянні з результата�
ми 2010 року не є результатом зростання рівня право�
свідомості. Це пояснюється нічим іншим, як наслідками
конституційних змін, які позначалися на обсязі підкон�
трольних ресурсів органами державного фінансового
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аудиту, а також наслідком мораторію щодо проведен�
ня контрольних заходів.

У процесах, які характеризуються розширенням
ринків збуту, нових виробничих можливостей надзви�
чайно актуально здійснювати фінансовий контроль за
діяльністю суб'єктів державної форми власності, адже
це дозволить приймати обгрунтовані рішення щодо роз�
витку їх діяльності, або їх подальшої приватизації.

 У контрольному процесі надзвичайно важливе місце
посідають гіпотези та версії порушень, тому що, як за�
значає С.В. Бардаш: "Комплексне застосування гіпотез
і версій контролю є доцільним на організаційно�підго�
товчій стадії та технологічній стадіях контрольного про�
цесу. Це сприятиме його оптимізації та забезпеченню
ефекту контролю" [6, с. 265]. Застосування гіпотез є
вкрай важливим у межах планування аудиторської пе�
ревірки. Це сприятиме звуженню пошуку, — процесу
пізнання, а також попередньому визначенню трудо�
місткості усього контрольного заходу. Отже, застосу�
вання гіпотез про існування порушень на етапі плану�
вання сприятиме максимально повному дослідженню
об'єкта державного аудиту та якісному проведенню
процедур аудиту, гарантуватиме більший рівень впев�
неності в аудиторському висновку.

Як зазначає В.Ю. Трайтлі, гіпотези аудиту є припу�
щенням (здогадом) аудитора щодо причин виникнення
та наявності проблем, недосконалості певних пропо�
зицій в організації виконання бюджетної програми [7,
с. 150]. Це визначення має конкретизований характер і
описує пояснення гіпотези в бюджетній програмі, але
слід розуміти, що поняття гіпотези масштабніше і при�
таманне більшій кількості форм контролю. У зв'язку з
цим, ми підтримуємо позицію Бардаша С.В., який ствер�
джує, що: "гіпотеза у господарському контролі є при�
пущенням про існування негативного відхилення у па�
раметрах об'єкта контролю, яке формується на підставі
встановлених норм функціонування такого об'єкту у
господарському середовищі" [8, с. 24].

Виходячи з того, що жодної інформації, яка б пря�
мо або опосередковано вказувала на існування пору�
шення, як правило, на момент прийняття рішення про
проведення контрольного заходу немає, формулюван�

ня гіпотез теоретичного характеру з прив'язкою до кон�
кретних умов функціонування об'єкта контролю є єди�
ним способом попередньої оптимізації процесу конт�
ролю. Формування гіпотез про ймовірність фінансових
порушень може розвиватися за двома напрямами, а
саме:

1) формування гіпотез на підставі існуючих норм
бюджетного кодифікованого та фінансового законо�
давства;

2) формування гіпотез евристичним шляхом, при�
пускаючи певні дії, які не описуються нормами законо�
давства, проте наявність або наслідки яких можуть
здійснювати негативний вплив (наприклад, маніпулю�
вання бюджетними коштами під час публічних закупі�
вель товарів, робіт, послуг).

Застосування цього підходу при проведенні держав�
ного фінансового аудиту обумовлюватиме виділення
двох видів гіпотез щодо існування ймовірних порушень,
а саме:

— "типові (загальні) гіпотези, які висуваються на
стадії попереднього планування і формулюються на
підставі діючої норми (як правило, правового характе�
ру) функціонування об'єкту контролю;

— робочі (локальні) гіпотези, які формулюються
після проведення огляду об'єкта контролю, одержання
первинного підтвердження або спростування сформу�
льованих типових гіпотез" [8, с. 23].

На нашу думку, процедура висунення типових і ро�
бочих гіпотез дозволить лише скерувати процес пізнан�
ня, проте, на цьому він не закінчується. За фактом вста�
новлення порушення процес пізнання має мати ще більш
інтелектуальний характер, адже доцільно розібратися
у природі такого порушення.

Основними порушеннями, які виявляються за ре�
зультатами контрольних заходів Державною фінансо�
вою інспекцією України в Івано�Франківській області є
недоотримання фінансових ресурсів, нецільові витрати,
незаконні витрати і недостачі (рис. 2).

За результатами урядових контрольних заходів в
Івано�Франківській області обсяг виявлених фінансових
порушень пропорційно корелюється із середньорегіо�
нальним значенням, тобто їх зміна має загальнодержав�
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Рис. 1. Результати проведених аудитів Державною аудиторською службою України та Рахунковою палатою України

Джерело: побудовано на підставі інформації [4; 5].
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ний характер. Проте найбільшу частку в структурі ви�
явлених порушень складають незаконні витрати та не�
доотримання фінансових ресурсів, — більше 90 % від
суми усіх виявлених порушень, а у 2015 році вони до�
сягли максимуму — 96,18 %.

Варто зазначити, що виявлення порушень не набли�
жує учасників фінансових правовідносин до дотриман�
ня фінансової дисципліни. Це можливо лише за умов
повного усунення передумов виникнення таких пору�
шень.

Певний позитивний вплив на досягнення такого ба�
жаного результату можна одержати завдяки імплемен�
тації у процес пізнання об'єкту контролю (державного
фінансового аудиту) версій контролю.

Отже, продовження дослідження (процесу пізнан�
ня стану об'єкта контролю) має супроводжуватися фор�
муванням можливих варіантів припущень про складові
порушення, що формують поліваріантність його вчинен�
ня. Варто зазначити, що питання доцільності вико�
ристання версій у практиці контролю першими підняли
Ф.Ф. Бутинець та Ю.І. Осадчий, проте логічної завер�
шеності дане питання набуло у дослідженнях С.В. Бар�
даша [1; 6; 9; 10]. Так, на думку С.В. Бардаша, "під конт�
рольною версією слід розуміти припущення про спосіб,
умови, причини та суб'єкт порушення, що формується
за наслідками виявленого відхилення параметрів функ�
ціонування об'єкту контролю від встановлених норм" [9,
с. 24].

Варто зазначити, що до формулювання версії вису�
ваються відповідні вимоги, адже її зміст має бути зро�
зумілий та вона має бути в установленому порядку до�
ведена. Саме тому слід враховувати те, що: "Версія по�
винна не просто пояснювати вихідні дані, а й розкрива�
ти усі види зв'язків між ними. Зміст версії завжди шир�
ший змісту вихідних даних, адже вона включає і припу�
щення про факти, які ще не встановлені. Проте при цьо�
му зміст вихідних даних повинен повністю вкладатися в
зміст версії" [10, с. 64],

Побудова версії більшою мірою залежить від пору�
шення бюджетного кодифікованого або фінансового за�
конодавства, яке виступає основою для її побудови.

Варто додати, що певні фінансові порушення можна
виявити за допомогою однієї гіпотези і, як наслідок,
довести у спосіб подібної версії. Для забезпечення ефек�
тивності державного фінансового аудиту важливе зна�
чення відіграє класифікація порушень, адже її наслідки
сприятимуть виокремленню типових (загальних) гіпо�
тез, що має важливе практичне значення у контрольно�
му процесі.

Певною основою для удосконалення кваліфікацій
порушень, що можуть мати місце за результатами про�
ведення різних форм державного фінансового аудиту
може бути обрана класифікація за:

— юридичною підставою (договірні та позадоговір�
ні);

— видом господарських правовідносин (організа�
ційно�господарські, внутрішньогосподарські та госпо�
дарсько�виробничі правопорушення);

— за видом відносин, що виникають у сфері госпо�
дарювання (порушення податкових, фінансових, бюд�
жетних, трудових відносин) [11, с. 194].

Зазначена класифікація має важливе значення для
організації будь�якої форми державного фінансового
аудиту, адже ідентифікація умов, за яких використовують�
ся фінансові ресурси або державне майно, сприятиме:

— застосуванню методичних прийомів гіпотетично�
го методу (гіпотез та версій) для досягнення мети та
виконання завдань державного фінансового аудиту;

— суттєвому скороченню часу як на виявлення по�
рушень, так і загальної тривалості заходу контролю.

Досягнення бажаного, тобто такого стану, за якого
всі можливі порушення будуть встановлені і описані у
вигляді гіпотез та версій ймовірно може призвести до
суттєвого зменшення кількості фінансових порушень під
час проведення подальших контрольних заходів у од�
них і тих же суб'єктів господарювання або негоспода�
рюючих суб'єктів. Однак, враховуючи людський фактор,
тобто суб'єктивність у прийняті управлінських рішень
та їх виконанні, можна стверджувати, що завжди мати�
муть місце помилки, виявлення яких завжди буде необ�
хідним, адже не завжди система внутрішнього контро�
лю зможе їх мінімізувати.
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Рис. 2. Виявлені порушення Державною фінансовою інспекцією України в ІваноQФранківській області, млн грн.
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ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Узагальнюючи результати дослідження доцільності

та можливості імплементації гіпотетичного методу у
праксеологію державного фінансового аудиту, слід
відзначити, що застосування гіпотез та версій сприяти�
ме оптимізації контрольного заходу за параметрами
часу проведення та витрачання грошових коштів, а та�
кож посиленню превентивної функції державного
фінансового аудиту.

Розбудова теорії гіпотез можливих порушень мож�
лива лише за умови формування комплексної системи
бюджетних та фінансових норм. Така система дозволить
не тільки передбачати різні види відхилень від норм, а й
передбачати способи вчинення бюджетних та фінансо�
вих порушень на теоретичному рівні й головне, — роз�
робляти механізми їх запобіганню. Комплексне засто�
сування гіпотез та версій державного фінансового ауди�
ту є доцільним на організаційно�підготовчій та техно�
логічній стадіях його проведення. Їх застосування спри�
ятиме оптимізації процесу аудиту та забезпеченню його
результату. Відповідно, активна розумова діяльність
спрямована на формулювання версій з метою виконан�
ня державним фінансовим аудитом його превентивної
функції, забезпечуватиме комплексне дослідження
встановленого бюджетного або фінансового порушен�
ня, забезпечення доказової бази з метою відшкодуван�
ня завданих збитків, а також розробку заходів щодо
усунення виявлених порушень та запобігання їх виник�
ненню у майбутньому, що у цілому буде сприяти забез�
печенню ефективності державного фінансового ауди�
ту.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективність функціонування будь�якого суб'єкта

господарювання в сучасних умовах економічної та по�
літичної кризи може підтримуватись на бажаному рівні і
підвищуватись завдяки запровадженню дієвої системи
управлінського контролю. При її формуванні доцільним
є вивчення та врахування існуючої парадигми відносно
концептуальних основ контролю. Адже це дасть змогу
обрати найбільш прийнятний тип системи управлінсь�
кого контролю та виокремити його основні елементи.

АНАЛІЗ ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням формування концептуальних основ управ�
лінського контролю приділяли увагу ряд зарубіжних та віт�
чизняних вчених, а саме: Р. Адамс, В. Андреєва, А. Аренс,
І. Бєлобжецький, О. Бородкін, Н. Брохун, В. Бурцев,
Ф. Бутинць, Б. Валуєв, А. Герасимович, О. Деменіна,
Є. Калюга, А. Кармінський, Г. Кірейцев, М. Корінько,
М. Кужельний, А. Кузьмінський, Дж. Лоббек, Дж. Мон�
тгомері, Л. Нападовська, І. Пилипенко, Дж. Робертсон,

УДК 332.025.13

Р. О. Савченко,
к. е. н., доцент, докторант кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту,
Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО

КОНТРОЛЮ

R. Savchenko,

Ph.D., associate professor, doctoral student of accounting, taxation and auditing,

Zhytomyr National Agroecological University

ELEMENTS OF MANAGEMENT CONTROL

У статті доведено існування різних типів системи управлінського контролю, охарактеризовано їх

спільні риси та виокремлені суттєві відмінності. Визначено основні елементи системи управлінського

контролю, в частині трактування їх економічної суті, демаркації меж повноважень та сфери застосуван;

ня кожного елементу.

The paper proved the existence of different types of management control, described their similarities and

isolate significant differences. singled out key elements of management control in the determination of economic

nature, the demarcation of the boundaries of authority and scope of each element.

Ключові слова: система, елемент, тип, управлінський контроль, стандарт, оцінка, інформація, внутрішнє
середовище, зовнішнє середовище.

Key words: system, item, type, management control, standard, evaluation, information, internal environment,
external environment.

В. Суйц, М. Чумаченко, В. Шевчук, А. Шеремет, Ю. Цаль�
Цалко, А. Яругова та інші. Вчені розглядали основні
складові концепції управлінського контролю в частині
визначення його економічного змісту, предмету, виок�
ремлення об'єктів та суб'єктів контролю, методологіч�
ного інструментарію та ін.

Проте найбільша розбіжність думок вчених спосте�
рігається при виокремленні елементів системи управлі�
нського контролю, що вимагає проведення подальших
наукових досліджень та обгрунтувань.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є характеристика різних типів

системи управлінського контролю, виділення її основ�
них елементів та формування автором власних думок та
висновків.

ВИКЛАДЕННЯ
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Управлінський контроль являє собою систему, при�
значення якої сприяти досягненню стратегічних та опе�
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ративних цілей суб'єкта господарювання в умовах не�
визначеності та перманентних ризиків. Відомо, що сис�
темою (від дав.�гр. σύστημα  — "сполучення", "ціле",
"з'єднання") є сукупність взаємопов'язаних елементів,
які взаємодіють із середовищем. Оцінюючи теоретичні
розробки та практичний досвід вітчизняних і зарубіж�
них підприємств можна стверджувати, що на цей час
існують різні типи систем управлінського контролю, а
саме: трьохелементні, чотирьохелементні та п'ятиеле�
ментні. При цьому конотація конкретних елементів
різних типів систем управлінського контролю дещо
різняться.

Трьохелементний тип системи управлінського кон�
тролю розглядається в основному з двох позицій:

1. Визначення контролю з позиції функції управлі�
ння. В цьому випадку контроль можна звести відповід�
но до таких процедур (рис. 1).

Проведений огляд наукових досліджень показав, що
більшість науковців підтримують саме цю точку зору,
незважаючи на деякі відмінності в трактуванні елементів
контролю цього типу. Зокрема Дж. Робінсон виділяв три
елементи: прогнозування результатів, фіксація резуль�
тату, виявлення відхилень[5]. В. Ньюман
наголошував на трьох ключових елемен�
тах процесу: встановлення стандартів
контролю у відповідності до стратегії, оц�
інка та звітність за результатами роботи,
проведення коригуючих заходів [6].

2. Визначення контролю з точки зору
його структури. В такому випадку відпо�
відно до інституціональної структури ви�
діляють такі елементи, як: зовнішнє сере�
довища, система бухгалтерського обліку
та процедури контролю.

Головне значення чотирьохелемент�
ного типу управлінського контролю за
Лоранжем і Мортоном [13] є допомога

ВСТАНОВЛЕННЯ 
СТАНДАРТІВ 
КОНТРОЛЮ 

ОЦІНКА 
ЕФЕКТИВНОСТІ 
КОНТРОЛЮ 

КОРЕГУВАННЯ 
ВІДХИЛЕНЬ ЗА 

ПОТРЕБИ 

Рис. 1. Складові трьохелементного типу управлінського контролю
при розгляді контролю з позиції функції управління

Система 
бухгалтерського 

обліку 

Зовнішнє 
середовище 

Процедури 
контролю 

Рис. 2. Складові трьохелементного типу управлінського контролю при розгляді контролю з точки зору його структури

Визначення пов’язаних змінних та їх взаємозалежності 

Розробка короткострокових планів 

Документування та реєстрація всіх господарських 
операцій в межах розроблених короткострокових 

планів 

Аналіз відхилень 

Рис. 3. Складові чотирьохелементного типу
управлінського контролю за Лоранжем і Мортоном

Джерело: [13].
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Рис. 4. Складові чотирьохелементного типу управлінського контролю
за Р. Ентоні

Джерело: [1; 2].
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Рис. 5. Складові п'ятиелементного типу управлінського контролю
за Е. Гутенбергом

Джерело: [3].
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структурним підрозділам в досягненні цілей підприєм�
ства при виділенні та врахуванні таких ключових еле�
ментів та їх меж, які максимально сприятимуть досяг�
ненню задекларованих цілей (рис. 3).

Р. Ентоні [1; 2] має іншу точку зору щодо виділення
складових системи управлінського контролю чотирьо�
хелементного типу (рис. 4).

Найбільш складним є п'ятиелементний тип управлі�
нського контролю за Гутенбергом [3], що містить такі
складові, як: стандарти, інформаційне забезпечення,
оцінка відхилень, коригування відхилень, комунікаційні
зв'язки.

При цьому необхідним є використання таких обо�
в'язкових процедур (рис. 6).

Слід зазначити що і в загальнові�
домій моделі COSO [4; 8; 11; 14; 15] та�
кож виділяється п'ять елементів, що
забезпечує ефективну основу для
опису та аналізу системи внутрішнь�
ого контролю відповідно до вимог
фінансового регламенту [13; 14; 15].
Ці п'ять компонентів включають в
себе (рис. 7).

При цьому слід зазначити, що на�
ведені складові в тій чи іншій мірі при�
таманні будь�якому типу системи уп�
равлінського контролю. Насамперед
це стосується виділення таких основ�
них елементів системи контролю, як
вимірювання, оцінка відхилень та їх ко�
ригування.

У той же час, різні типи систем уп�
равлінського контролю мають від�
мінності одна від одної. Так, в окремих
типах систем (рис. 1 та 3) не беруться
до уваги зв'язки між вимірюванням,
оцінкою та корегуванням в ході вико�
ристання процедур контролю, в той
час як типи управлінського контролю
представлені на рисунках 4 та 7 під�
креслюють важливу роль комунікацій�
них зв'язків. Системи (рис. 2 та 4)
підкреслюють важливість виокремлен�
ня елементу контрольного середови�
ща, в той час як в системах (рис. 1, 2 та
рис. 3) відбувається його ігнорування.
В системах, представлених на рис. 3 та
7 виділяють контрольні змінні та еле�
менти ризику, в той час як в інших сис�
темах це ігнорується. Слід зазначити,
що тільки в системі представленій на
рисунку 7 виділяється в окрему скла�
дову елемент моніторингу.

Подібність точок зору випливає із
ідентичності визначення сутності кон�
тролю та виокремлення процедур кон�
тролю, зокрема в частині питань вимі�
рювання, оцінки та корегування.
Відмінності або подібність різних типів
управлінського контролю виникають в
результаті:

Рис. 6. Процедури п'ятиелементного типу управлінського контролю

Розробка стандартів як основи легітимності системи контролю 

Комунікаційні зв’язки: система має органічно та перманентно поєднувати стандарти, 
інформаційну систему, можливості оцінки та коригування 

Інформаційна система, що відображає в повному обсязі господарську діяльність 
підприємства

Можливість оцінки: забезпечення ідентифікації та аналізу стану господарської діяльності 
за будь якої потреби у відповідності до прийнятих у підприємстві стандартів 

Можливість коригування: система має давати управляти відхиленнями таким чином, щоб 
вони ставали наближеними до рівня  стандартів 

Рис. 7. Елементи контролю в п'ятиелементній системі COSO

Джерело: [14; 15].
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задає атмосферу в підприємстві, впливаючи на контрольну 
свідомість персоналу, є основою для всіх інших компонентів, 
забезпечуючи дисципліну і структуру контролю. До факторів 
контрольного середовища відносяться: цілісність, етичні 
цінності, стиль роботи керівництва, система делегування 
повноважень, а також процеси управління та розвитку 
персоналу в підприємстві 

будь-який суб’єкт господарювання функціонує в умовах 
невизначеності та ризикованості. За для мінімізації сили 
впливу ризиків необхідною є їх оцінка, яка полягає в їх 
виявленні та аналізі за для досягнення поставлених цілей. 
Оцінка ризику є необхідною умовою для визначення того, як 
необхідно управляти ризиками 

внутрішні документи та процедури (узгодження, дозволи, 
результати перевірок, звірок, звіти із поточній діяльності, 
безпеки активів і розподілу обов'язків), що допомагають 
менеджменту реалізовувати прийняті рішення, усувати 
ризики зовнішнього та внутрішнього середовища. Засоби 
контролю використовуються в межах підприємства, на всіх 
його рівнях і в ході виконання всіх функцій. Вони 
включають в себе цілий ряд заходів, зокрема таких як 
узгодження

інформаційні системи відіграють ключову роль у системі 
управлінського контролю, оскільки в них формуються 
звіти, що місять інформацію про господарську діяльність 
суб’єкта господарювання та дані щодо дотримання вимог 
законодавства, які дозволяють розвивати і керувати 
бізнесом. У більш широкому сенсі, ефективна комунікація 
повинна забезпечити інформаційні потоки вниз-вгору в 
середині  підприємства 

управлінський контроль вимагає перманентної оцінки 
якості роботи системи протягом певного часу. Це 
досягається шляхом постійного моніторингу діяльності 
суб’єкта господарювання 
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1. Пізнання сутності елементу не завжди є одноти�
повим, що в свою чергу вимагає відповіді на питання: що
таке елемент, якій він може бути, який зміст цього еле�
менту?

2. Трактування меж елементу може відрізнятися,
про свідчать праці вчених. Так, розробка стандартів,
звітність та оцінка розглядається одними авторами як
складові елемента оцінки, в той час як інші вчені наго�
лошують, що це три незалежні елементи. Це ж сто�
сується і питань стандартів контролю та контрольних
змінних у стандартах: одні автори розглядають їх як
один елемент, інші виділяють два незалежних елемен�
ти.

У той же час, не має одностайності і у визначенні
меж системи контролю. Зокрема дискусійними є пи�
тання стосовно відкритості системи контролю. Тому
для побудови ефективної системи управлінського кон�

тролю важливим є розробка його концептуальних ос�
нов. Передумовою визначення сфери повноважень си�
стеми управлінського контролю є осмислення в першу
чергу його елементів та вирішення питань щодо їх трак�
тування. Ключовим моментом при цьому є визначення
їх сутності, економічної природи та сфери використан�
ня.

Для вивчення демаркації меж та масштабів кожно�
го елементу, доцільним є визначення принаймні двох їх
основних характеристик:

по�перше, це незамінність: якщо один елемент в си�
стемі не враховано, сутність об'єкта буде змінено,
(іншими словами, якщо в підприємстві стандарти кон�
тролю не є елементами системи управлінського конт�
ролю, то і відповідно не буде ставитися питання відпо�
відності діяльності підприємства встановленим стан�
дартам);

Таблиця 1. Елементи управлінського контролю

№ Назва елементу Суть елементу

1 
Контроль 
зовнішнього 
середовища 

Контрольне середовище визначає умови функціонування системи управлінського контролю в підприємстві, що 
включає зовнішню і внутрішню складову. Зовнішнє середовище формується із національної політики, 
економіки, стану соціального розвитку, регіонального середовища та ін., а внутрішнє середовище охоплює 
етичні цінності підприємства, організаційну структуру, поділ функцій і повноважень, виділення центрів 
відповідальності тощо. З погляду контролю, охорона та контроль зовнішнього середовища має великий вплив 
на методи і засоби управління в різних підприємствах, управлінський контроль буде неефективним без 
урахування умов зовнішнього середовища 

2 Контрольні 
змінні 

Є ключовими елементами системи управлінського контролю і управління ризиками, що впливають на 
досягнення стратегічних цілей підприємства. Досягнення або недосягнення будь-яких цілей підприємства 
безпосередньо залежить від управління елементами ризику та факторами вартості, які найбільш впливають на 
досягнення організаційних цілей. Для забезпечення прийнятного рівня ефективності системи управлінського 
контролю в підприємстві є доцільним з'ясування критичного розміру показника, особливо контрольної змінної, 
межі досягнення якої можуть мати негативні наслідки для подальшого функціонування та розвитку 
підприємства. Наприклад, це співвідношення власної та залученої складової в пасивах, показник рівня 
рентабельності, показник рентабельності активів ROA тощо 

3 Стандарти 
контролю 

Є основою управління та критерієм оцінки його ефективності, що відображає кількісні контрольні змінні 
показники. Використання стандартів контролю передбачає визначення ступеня досягнення задекларованих 
цілей підприємства. Стандарти дають змогу деталізувати стратегічну ціль суб’єкта господарювання за 
окремими взаємопов’язаними елементами, з метою контролю за їх виконанням. За об'єктами управління 
стандарти контролю можуть бути розділені на стандарти контролю на вході, стандарти контролю процесу та 
стандарти контролю результату. Отже, дійсність та дієвість стандартів безпосередньо впливає на ефективність 
управлінського контролю 

4 Інформаційні 
звіти 

Є процесом вимірювання, реєстрації та підготовки інформації про діяльність підприємства з метою 
відображення господарських операцій. Одними з найголовніших вимог, що ставляться до якості інформаційних 
повідомлень управлінського контролю є їх актуальність та надійність. Актуальність звітів відображається у 
контрольних змінних, у той час як надійність відображає реальність фактів господарського життя підприємства. 
Інформаційні звіти в основному складаються з бухгалтерських та статистичних звітів та бізнес-звітів 

5 Контроль 
оцінки 

Це процес перевірки відображення господарської діяльності підприємства, порівняння даних інформаційних 
звітів управлінського контролю зі стандартами контролю та проведення необхідних аналітичних розрахунків. 
Результат оцінки залежить безпосередньо від якості стандартів, інформаційних повідомлень системи контролю 
та ефективності необхідних коригуючих дій. Для забезпечення належного рівня контролю оцінки необхідним є 
точне і своєчасне виявлення причин, що призводять до розбіжностей між фактичними даними та прийнятими 
стандартами, які можуть бути критичними. При цьому причини можуть бути як суб’єктивні, так і об’єктивні, а 
також контрольовані і неконтрольовані 

6 Контроль 
корегування 

Процес регулювання або корекції несприятливої дисперсії між фактичними даними і стандартами контролю 
після оцінки. Суть контролю корегування - забезпечення реалізації норм і цілей контролю. Корегування може 
бути розділено на «вільний контроль» і «жорсткий контроль» відповідно до вимог ступеня управління. 
«Вільний контроль» - вид контролю, який дозволяє відносно великі відхилення, наприклад 5%, між фактичними 
даними та стандартами контролю. «Жорсткий контроль» - вид контролю, який дозволяє менші відхилення, 
наприклад 2 %, між фактичними даними та стандартами контролю 

7 Оцінка 
ефективності 

Процес оцінки результатів управлінського контролю. Операційна оцінка ефективності управлінського 
контролю надає великого значення діяльності посадових осіб підприємства та персоналу, якому делеговано 
функції контролерів. Основними принципами оцінки ефективності є: об'єднання показників операційних 
результатів, поєднання критеріїв внутрішньої та зовнішньої оцінки, поєднання показників фінансових та 
нефінансових оцінок 

8 Механізм 
стимулювання 

Процес встановлення винагороди або покарання для працівників відповідно до результату їх роботи. Для 
забезпечення дієвого управлінського контролю в довгостроковій перспективі, його результати повинні бути 
пов'язані з механізмом стимулювання та передбачати виплату певних компенсацій. Так, в основу формування 
мотиваційних виплат можуть бути покладені суми додаткової заробітної плати, допомог і різних пільг. Розміри 
стимулюючих виплат мають бути встановлені на основі фактичних даних управлінського контролю. При цьому 
слід відмітити, що стимулювання за контроль і стимулювання за управління мають бути об’єднані  

9 Комунікаційні 
зв’язки 

Процес своєчасного представлення релевантної інформації суб’єктам контролю в межах їх функціональних 
повноважень. Система не зможе повноцінно функціонувати, якщо не буде зв’язку між стандартами контролю та 
інформаційними повідомленнями, а отже, оцінка та корегування будуть реалізовані неефективно. Без 
своєчасного і точного інформаційного взаємозв'язку між кожним елементом система управлінського контролю 
втратить свою ефективність 

10 Моніторинг 

Відображення якості реалізації прийнятих рішень на основі інформації акумульованої системою управлінського 
контролю. Посадові особи підприємства або персонал, на якого покладено функції контролю самі повинні бути 
під контролем, що є елементом досконалої системи управління. Якщо немає контролю або оцінки, 
продуктивність та ефективність буде знижуватися 
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по�друге, це неупередженість: елемент має відобра�
жати найбільш фундаментальний елемент об'єкта з не�
залежним і явним діапазоном; (іншими словами, якщо в
підприємстві в стандартах контролю є можливим виді�
лення змінної та постійної складової, доречним є виді�
лення двох елементів).

Обсяг елементів системи управлінського контро�
лю тісно пов'язаний із його загальною конотацією.
Якщо систему управлінського контролю розглядати
як відкриту, то, як приклад, можна виділити елемент
моніторингу зовнішнього середовища. В той же час,
якщо систему розглядати як закриту такого елемен�
ту не буде.

Відповідно до теоретичних основ та значення сис�
теми управлінського контролю в підприємстві, вважає�
мо за доцільне виділення таких елементів управлінсь�
кого контролю: контроль зовнішнього середовища, кон�
трольні змінні, стандарти контролю, інформаційні звіти,
контроль оцінки, контроль корегування, оцінка ефек�
тивності, механізм стимулювання, комунікаційні зв'яз�
ки, моніторинг.

Наведені елементи системи управлінського контро�
лю будуть сприяти формуванню досконалої системи уп�
равлінського контролю суб'єктів господарювання. Ко�
жен елемент має свою особливу та важливу функцію в
процесі управлінського контролю і є запорукою якості
цієї системи. Не належне врахування наведених еле�
ментів буде призводити до зниження якості функціо�
нування підприємства.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

При виборі елементів системи управлінського
контролю необхідним є врахування: особливостей
господарської діяльності суб'єкта господарювання,
типу управління, організаційної структури, наявно�
го людського капіталу, інформаційних запитів адмі�
ністративного персоналу та ін., бо їх набір прямо
впливає на ефективність системи управлінського
контролю. Це дасть змогу структурувати взаємозв'�
язок між управлінням, власне управлінським конт�
ролем та бажаними результатами ефективності
діяльності.
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ВСТУП
Надання кредитно�рейтингової оцінки набуло по�

ширення досить давно, особливо для таких фінансових
установ як банки, адже саме банківські установи нагаль�
но потребують визначення рейтингу для того, щоб
клієнти, інвестори, регулятори та інші зацікавлені осо�
би мали змогу оцінити ступінь надійності банку та його
фінансово�господарський стан. Для України рейтинго�
ва оцінка банку є дуже важливим питанням та потребує
глибокого аналізу та винайдення дієвої методики.
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THE METHODS OF CREDIT RATING SCORE OF THE BANK

Кредитно;рейтингова оцінка є одним із способів оцінити суб'єкт господарювання з погляду його фінан;

сово;господарського стану, його надійності, можливості розраховуватися з кредиторами та ведення діяль;

ності в майбутньому. Існує безліч методів, підходів щодо такої оцінки, кожен з яких має як свої переваги,

так і свої недоліки. В Україні також є методики, які більш поширені в умовах нашої країни, але й вони не

є досконалими, особливо, в сучасних нестабільних умовах. Важливо зрозуміти основні проблеми надан;

ня кредитно;рейтингової оцінки, щоб виявити ті показники і критерії, які допоможуть винайти той підхід,

який буде найкращим в умовах нашої країни.

Credit rating score is one of the methods to evaluate an entity, his financial and economic situation, its

reliability, the possibility to pay off creditors and doing business in the future. There are many methods and

approaches for such assessments, each of which has its advantages and disadvantages. Ukraine also has methods

that are more common in our country, but they are not perfect, especially in the current volatile environment.

Therefore, it is important to understand the basic problems of providing credit rating score to identify the

indicators and criteria that will help reinvent the approach that is best in our country.

Ключові слова: кредитно!рейтингова оцінка, міжнародне рейтингове агентство, національні рейтингові
агентства, система CAMELS, Національна рейтингова шкала.

Key words: credit rating score, International rating agency, national rating agencies, CAMELS system, National
rating scale.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню методики визначення кредитно�рей�
тингової оцінки приділялося багато уваги в наукових
працях таких зарубіжних вчених, як Еш С.М., Лер�
нер Ю.І., Миронов Ю.Б., Зачосова Н.В., Баоуракис Г.А.
тощо. Серед вітчизняних дослідників та економістів, які
розглядали питання кредитно�рейтингової оцінки, та�
кож багато видатних вчених: Терещенко О.О., Притула Н.І.,
Юркевич О.М., Якубенко С.С., Боярко І.М. та інші.
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Проте залишається досить багато невизначених
моментів в системах рейтингування, а саме: недоско�
налість досить багатьох методик розрахунків кредит�
но�рейтингової оцінки таких, як Положення про поря�
док визначення рейтингових оцінок за рейтинговою си�
стемою CAMELS, методик FIMS, система BAKIS, мето�
дика Euromoney тощо.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У сучасній практиці рейтингової діяльності не існує

єдиного загальноприйнятого визначення поняття "кре�
дитний рейтинг" [5, с. 76].

Кредитний рейтинг — незалежна експертна оцінка
спеціалізованого рейтингового агентства щодо ступе�
ню кредитного ризику боргового зобов'язання, яка вка�
зує на ймовірність невиконання (непогашення) цього зо�
бов'язання (імовірність дефолту) [11].

Згідно з Законом України "Про державне регулю�
вання ринку цінних паперів в Україні", кредитний рей�
тинг — це умовний вираз кредитоспроможності об'єкта
рейтингування в цілому та (або) його окремого борго�
вого зобов'язання за національною шкалою кредитних
рейтингів [7].

Кредитний рейтинг являє собою висновок про май�
бутню здатність і юридичні зобов'язання емітента
здійснити виплати основного боргу і відсотків за цінни�
ми паперами, що приносять фіксований дохід, повністю
і у визначений термін [5, с. 78].

Окремим елементом кредитно�рейтингової системи
є банківський рейтинг, адже це інструмент демонстрації
інвестиційної привабливості банку через уміння його ме�
неджменту професійно і прибутково працювати в такій
складній сфері, якою є фінансовий бізнес [8, с. 159].

На сьогоднішньому етапі дослідження проблемати�
ки процесу рейтингування дослідники виділяють на�
ступні типи кредитних рейтингів (рис. 1).

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупи�
нений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої
інформації, недостатності необхідної інформації для
оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство
вважатиме достатніми для здійснення таких заходів [11].

При визначенні кредитного рейтингу можливі два
підходи: один передбачає оцінку відносної кредито�
спроможності, що дозволяє провести порівняння різних
емітентів між собою; другий припускає оцінку ризику
невиконання власних зобов'язань із присвоєнням відпо�
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Рис. 1. Типи кредитних рейтингів

Джерело: складено авторами на основі [4].

Таблиця 1. Показники, що враховуються рейтинговими агентствами при рейтингуванні банків

Джерело: складено авторами на основі [5].

Агентство Показники 
Рейтингове агентство 
«ІВІ – Рейтинг» 

1. Фінансовий стан і показники кредитоспроможності. 
2. Рівень чутливості кредитоспроможності до впливу негативних комерційних, 
фінансових та економічних умов.  
3. Рівень попиту на послуги у сфері діяльності.  
4. Розміри сегменту ринку, який займає банк. 
5. Наявність і дотримання основних напрямів подальшого розвитку банку.  
6. Рівень характерних ризиків. 
7. Показники ефективності діяльності.  
8. Рівень диверсифікації ресурсної бази по кредиторам і клієнтського депозитного 
портфеля.  
9. Якість власного кредитного портфеля банку  

Рейтингове агентство 
Standard & Poor’s 
(США) 

1. Бізнес-ризик (страховий ризик, стан галузі, ринкова позиція банку, рентабельність 
– у тому числі і у порівнянні з конкурентами);  
2. Фінансовий ризик (облік і звітність, особливості управління, толерантність до 
ризику, фінансова політика, достатність грошового потоку, структура капіталу, 
рівень ліквідності) 

Рейтингове агентство 
«РЮРІК» 

Велика система якісних та кількісних характеристик банку. Перелік факторів та 
методологія аналізу є комерційною таємницею агентства та не підлягає 
розголошенню 

Рейтингове агентство 
«ЕКСПЕРТ – 
РЕЙТИНГ» 

1. Показники адекватності капіталу.
2. Показники ліквідності. 
3. Показники якості активів.  
4. Структурні коефіцієнти.  
5. Показники ефективності та рентабельності 

Рейтингове агентство 
«Кредит-Рейтинг» 

1. Операційне середовище. 
2. Позиція банку на фінансовому ринку.  
3. Організація системи корпоративного управління.  
4.Рівень розвитку ризик-менеджменту.  
5. Якість фінансового менеджменту. 
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відної рейтингової оцінки для кожного окремого су�
б'єкта, що рейтингується.

При другому підході визначення рейтингової оцін�
ки засновано на отриманні банками балів, рівень яких
залежить від значення коефіцієнтів як критеріїв оцінки
і від ступеня їх відповідності нормативному (оптималь�
ному), кількісно вираженому рівню. Сумарна величина
балів за всіма коефіцієнтами дає підставу віднести
суб'єкт до того чи іншого класу.

Для запровадження дієвої методики присвоєння
рейтингів банкам необхідно використовувати досвід
лише надійних рейтингових агентств з доброю репу�
тацією. Цими рейтинговими агентствами, безумовно,
є такі, що включені Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку (НКЦПФР) до Держав�
ного реєстру уповноважених рейтингових агентств.
На цей час до нього включено такі фірми: ТОВ "Рей�
тингове агентство "ІВІ — Рейтинг", ТОВ "Рюрік",
ТОВ "Рейтингове агентство "Експерт — Рейтинг",
ТОВ "Кредит�Рейтинг", ТОВ "Українське кредитно�
рейтингове агентство", ТОВ "РА "Стандарт�Рей�
тинг".

До міжнародних рейтингових агентств, які мають
право визначати обов'язкові за законом рейтингові оцін�
ки емітентів та цінних паперів входять наступні фірми:
Fitch Ratings, Moody's Investors Service, Standard and
Poor's та дочірні компанії, які знаходяться під опера�
ційним контролем Moody's Investors Service Inc.

Кожне агентство має власні методики визначення
кредитно�рейтингової оцінки банку. У таблиці 1 наве�
дені дані щодо показників, які оцінюються найбільш
відомими рейтинговими агентствами України.

Серед існуючих зарубіжних методів і моделей оцін�
ки кредитоспроможності виділяють наступні:

1) класифікаційні (статистичні) методи оцінки, до
яких належать рейтингові (бальні) системи оцінки та
моделі прогнозування банкрутства;

2) моделі комплексного аналізу (на основі "напівем�
піричних" методів, тобто які базуються на експертних
оцінках аналізу економічної доцільності надання кре�
диту: "правило 5 С", PARTS, CAMPARI, MEMO RISK,
PARSER, система 4FC.

Зарубіжні методики не є адаптованими до вітчизня�
ної економіки і не враховують ряд важливих умов, в яких
працюють українські банки, а саме: особливості в сис�
темі бухгалтерського обліку і податковому законо�
давстві, вплив інфляції на формування показників діяль�
ності банку, специфічність національного ринку та інше.
Також граничні значення показників, що запропоновані
зарубіжними вченими часто є недосяжними для украї�
нських банків.

Вітчизняні методики здебільшого базується на роз�
рахунку фінансових показників, які розраховуються
підставі даних фінансової звітності за останній звітний
період, в той час як використання якісних характерис�
тик банку (ділова репутація, стан фінансової звітності,
характеристика менеджменту, аналіз зовнішнього сере�
довища) є другорядним [9, с. 244].

Окремо необхідно виділити методики рейтингових
агенств, які передбачають визначення кредитного рей�
тингу за рейтинговою шкалою [6].

Під час проведення рейтингової оцінки банку про�
водиться якісний та кількісний аналіз результатів
його фінансово�господарської діяльності, визна�
чається їх відповідність законодавству, стратегія роз�
витку суб'єкта, його конкурентоспроможність та ста�
новище на ринку, кваліфікація та спеціалізація пра�
цівників тощо.

Двома базовими підходами присвоєння кредитних
рейтингів банкам є: за величиною чистого капіталу та
на основі коефіцієнтного аналізу. Чистий капітал роз�
раховується як різниця між експертною оцінкою вар�
тості активів банку та балансовою вартістю його зобо�
в'язань. Вважається, що банк є некредитоспроможним,

якщо його чистий капітал має від'ємне значення. Суттє�
вим недоліком такого підходу є залежність від якості
оцінки вартості активів банку експертами [1].

Фінансові коефіцієнти, які беруться для визначен�
ня інтегрального показника, характеризують усі основні
позиції фінансового стану банку: структуру капіталу,
прибутковість та рентабельність, ліквідність та плато�
спроможність, оборотність [11].

Дуже важливо те, що при визначенні кредитних рей�
тингів банків повинні враховувати три складові та за�
значений вплив цих складових на загальний рейтинг:

— ринкові позиції банку (вага складової 15%);
— фінансовий аналіз (вага складової — 73%);
— управління та ризик�менеджмент (вага складової

— 12%) [1].
Такий розподіл впливу аналізу кількісних (фінансо�

вих) даних та якісної складової ведення банківського
бізнесу є суттєвим та обгрунтованим. Тому високі по�
казники фінансової діяльності банків однозначно
свідчать про відповідний рівень менеджменту банку вза�
галі.

Федеральна резервна система США для експрес�
аналізу оцінки депозитної привабливості банку вико�
ристовує методику FIMS. При складанні рейтингу
FIMS розраховується більше ніж 30 коефіцієнтів, ос�
новними з яких є якість активів і стан капіталу банку.
Для прикладу, у Німеччині центральний банк для виз�
начення надійності діяльності банків використовує си�
стему BAKIS, яка базується на розрахунку 47 ко�
ефіцієнтів [5].

Відоме фахове видання Bloomberg здійснює оцінку
найсильніших банків світу на основі оцінки таких показ�
ників, як відношення капіталу першого рівня до активів
зважених на ризик; відношення необслуговуваних ак�
тивів (з поганою якістю) до загального обсягу активів;
співвідношення депозитів до фінансування; коефіцієнт
ефективності (порівняння доходів і витрат). Банки оці�
нюються за кожним із критеріїв, а отримані значення
зважуються (ранжируються) та об'єднуються, щоб виз�
начити загальні оцінки банків. Кредитори, що показали
збиток протягом звітного періоду або що не пройшли
останній стрес�тест Федеральної резервної системи, не
включаються до переліку [10, с. 10].

Ще однією з методик щодо визначення рейтингу
банків є нагляд за діяльністю банків, що грунтується
на оцінках ризиків діяльності банків за рейтинговою
системою CAMELS, який полягає у визначенні загаль�
ного стану банку на підставі єдиних критеріїв, які
охоплюють діяльність банку за всіма напрямами. Ме�
тою оцінки діяльності банків за рейтинговою систе�
мою є визначення банків, у яких незадовільний фінан�
совий стан, операції або менеджмент мають недоліки,
що можуть призвести до банкрутства банку та вима�
гають посиленого контролю з боку служби банківсь�
кого нагляду Національного банку України і вжиття
відповідних заходів для виправлення цих недоліків у
діяльності банку та стабілізації його фінансового ста�
ну [8, с. 160].

З урахуванням вітчизняної специфіки деякі компо�
ненти CAMELS можна оцінити за даними офіційної
звітності, наданої в НБУ, а інші вимагають проведення
додаткових перевірок на місцях для отримання спо�
живачами інформації більш точної оцінки. Тому оцінка
банку за системою CAMELS є безперервним процессом
[3, с. 143].

Іншою методикою, що робить акцент на стійкості
банківської установи, а це є об'єктивним мірилом кон�
курентоспроможності банків, є методика Euromoney.
Її розробила Асоціація комерційних банків Латвії на
базі методики розрахунку рейтингу ефективності
банків із заміною якісних факторів на показники дос�
татності капіталу, величини балансового капіталу та
активів. Інтегральний показник розраховуємо за фор�
мулою 1:



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 6/201656

N = 15 * ROE + 10 * ROA + 10 * CIN + 10 * NIM + 15
* NI + 15 * CA + 10 * ASSETS + 15 * CAPITAL (1),

де ROE — прибутковість капіталу;
ROA — прибутковість активів;
CIN — співвідношення доходів і витрат;
NIM — чиста процентна маржа;
NI — чистий прибуток;
CA — показник достатності капіталу;
ASSETS — активи банку (валюта активу балансу);
CAPITAL — балансовий капітал.
Результати, отримані за методикою Euromoney, за�

лежать від рівня розвитку комерційного банку і його
рентабельності. Зважаючи на досить незначну кількість
показників у цій моделі, можна зробити висновок: що
вище значення цих показників в оцінюваного банку, то
вищий у кінцевому підсумку він отримує рейтинг [8, с.
163].

Слід відзначити, що застосування коефіцієнтного
аналізу при визначенні рейтингу банку має істотну про�
блему: у банків з різною спеціалізацією та індивідуаль�
ною специфікою нормальні діапазони значень багать�
ох коефіцієнтів будуть істотно відрізнятися, тому ре�
зультати такого аналізу за банківською системою бу�
дуть недостатньо точними. Також деякі практикуючі
банкіри стверджують, що прості коефіцієнти та тра�

диційні практичні методи розрахунку на сьогодні вже
є недостатніми при оцінюванні банківської діяльності
[3, с. 348].

Недоліком регресійних методик, як і номерних і
бальних, є нездатність визначити рейтинг, який можна
використовувати під час розрахунку лімітів кредитуван�
ня на ринку міжбанківських кредитів.

Єдиною методикою, що дає цифрову базу для роз�
рахунку лімітів, є індексна. Використовуючи індексну
методику, визначають показники фінансового стану
банку та вагові коефіцієнти для кожного з показників.
Як правило, вибір вагових коефіцієнтів проводиться
експертами на основі власного досвіду роботи, інтуїції
та професійних знань.

Головна проблема індексного методу полягає у ви�
борі найважливіших та найінформативніших фінансо�
вих коефіцієнтів. Кожний фінансовий коефіцієнт відоб�
ражає певний напрямок діяльності банку [5].

Українські рейтингові агентства у своїй практиці
застосовують для надання кредитного рейтингу чинну
Національну рейтингову шкалу, яка введена в дію По�
становою Кабінету Міністрів України "Про затверджен�
ня Національної рейтингової шкали" від 26.04.2007 р.
№ 665.

Національна рейтингова шкала передбачає надан�
ня довгострокових (більше 1 року) і короткостроко�

Таблиця 2. Національна рейтингова шкала (довгострокові кредитні рейтинги)

Джерело: складено авторами на основі [5, с. 189].

Інвестиційні рівні
uaAAA Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAA характеризується найвищою кредитоспроможністю 

порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами 
uaAA Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю 

порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами 
uaA Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю 

порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий 
до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов 

uaBBB Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю 
порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить 
від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов 

Спекулятивні рівні
uaBB Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBB характеризується кредитоспроможністю нижчою ніж 

достатня порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Висока залежність рівня 
кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов 

uaB Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaB характеризується низькою кредитоспроможністю 
порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Дуже висока залежність рівня 
кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов 

uaCCC Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaCCC характеризується дуже низькою 
кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Потенційна 
вірогідність дефолту  

uaCC Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaCC характеризується високою вірогідністю дефолту
uaC Позичальник очікує дефолт за борговими зобов'язаннями
uaD Дефолт. Виплата відсотків і основної суми за борговими зобов'язаннями позичальника припинена без досягнення згоди з 

кредиторами щодо реструктуризації заборгованості до настання строку платежу 

Таблиця 3. Національна рейтингова шкала (короткострокові кредитні рейтинги)

Джерело: складено авторами на основі [5, с. 11].

Інвестиційні рівні 
uaK1 Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується найвищою

кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. 
Фінансовий стан такого позичальника дає змогу запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді 

uaK2 Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується високою 
кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. 
Фінансовий стан такого позичальника достатньо високий для того, щоб запобігти передбачуваним ризикам у 
короткостроковому періоді 

uaK3 Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з 
іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника 
задовільний для того, щоб запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді 

Спекулятивні рівні
uaK4 Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується низькою

кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. 
Фінансовий стан такого позичальника недостатній для того, щоб запобігти передбачуваним ризикам у 
короткостроковому періоді 

uaK5 Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується дуже низькою кредитоспроможністю порівняно з 
іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника не дає 
змоги запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді 

uaKD Позичальник оголосив дефолт за борговими зобов'язаннями 
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вих (до 1 року) кредитних рейтингів. При цьому виді�
ляються два рівні рейтингів: інвестиційний і спекуля�
тивний [6, с. 388].

Найвищим рівнем довгострокового кредитного рей�
тингу є uaAAA, потім ідуть uaAA, uaA, uaBBB, uaBB,
uaB, uaCCC, uaCC, uaC і uaD — дефолт (табл. 2).

Короткострокові кредитні рейтинги включають
uaK1, uaK2, uaK3, uaK4, uaK5 і uaKD (табл. 3).

Кожне рейтингове агентство в Україні, яке вико�
ристовує Національну рейтингову шкалу для надання
кредитного рейтингу суб'єктові, видозмінює цю шка�
лу у відповідності до критеріїв та ознак своєї методи�
ки.

ВИСНОВОК
Отже, існує багато зарубіжних та вітчизняних ме�

тодів надання кредитно�рейтингової оцінки фінансово�
го ризику банків, кожна з яких має свої переваги та не�
доліки. Це говорить про необхідність створення уніфі�
кованої моделі рейтингової оцінки банків в Україні.
Доцільним видається розроблення досконаліших мето�
дик оцінки фінансової стійкості банків, основою яких є
прогнозування та економіко�математичне моделюван�
ня. На нашу думку, варто було б доповнити перелік по�
казників фінансової стійкості, зокрема такими показ�
никами, як рівень резервування за кредитними опера�
ціями, показником негативно класифікованих активів та
аналізом грошового потоку, які мають важливе значен�
ня у рейтингових оцінках діяльності банків західних
країн.
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ВВЕДЕНИЕ
В секторе ИКТ и отраслей высоких технологий

Азербайджана быстрый рост развития продолжается.
Это развитие получило свое начало 2003 году. Приня�
тая общенациональным лидером Гейдаром Алиевым
Национальная стратегия по информационным и комму�
никационным технологиям во имя развития Азербайд�
жанской Республики (2003—2012 годы) имела цель ус�
корить динамичное и демократическое развитие стра�
ны и широко применяя информационно�коммуникаци�
онные технологии обеспечить переход в информацион�
ное общество. В результате проводимой целенаправлен�
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В статье исследуется роль и значение проводимой социально;экономической стратегии Азербайджа;
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ной политики в сфере ИКТ президентом Ильхамом Али�
евым, в республике переход к информационному обще�
ству вступил в новую фазу. Сегодня в Азербайджане для
обеспечения развития экономики страны и повышения
качества социальной жизни населения осуществляют�
ся многочисленные государственные программы.

В общем контексте с этой целью в стране была при�
нята концепция развития "Азербайджан 2020: взгляд в
будущее", придающая импульс формированию иннова�
ционной экономики. Основной стратегической линией
этой концепции является двукратное увеличение объе�
ма ВВП Азербайджана к 2020 году. А это увеличение
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предусматривается за счет диверсификации экономи�
ки, стремительного развития ненефтяного сектора и
строения экономики знаний. Для успешного осуществ�
ления концепции также требуется повышение конку�
рентоспособности страны. В данном направлении одним
основных силовых факторов предусматривается уско�
рении развития сектора ИКТ и отраслей высоких тех�
нологий. Для решения всех этих задач и успешной реа�
лизации стратегии требуются определенные научные
исследования и обоснования. Исходя из этого, в статье
объектом анализа становится формирование, нынешняя
ситуация и перспективы развития сектора ИКТ и отрас�
лей высоких технологий в Азербайджане.

2. Особенности формирования сектора ИКТ и от�
раслей высоких технологий в Азербайджане

История формирования сектора ИКТ в Азербайд�
жане по сравнению со странами с развитой рыночной
экономикой относительно молод. Однако это не озна�
чает, что Азербайджан в 1960—70 годах прошлого века
остался в стороне протекающих процессов в глобаль�
ном мире. Оглядываясь на историю, видно, что в соот�
ветствующий период и в Азербайджане велись научные
разработки связанные электронно�вычислительными
машинами, проводилось обучение в системе образова�
ния и даже опыты по производству. Итак, уже начиная
1950 года, в республике были осуществлены соответ�
ствующие научно�практические исследования, и в сфе�
ре кибернетики появились новые институциональные
образования [1, т. 1, с. 127—129]. После того как в Азер�
байджан были привезены первые универсальные элект�
ронные цифровые машины "Урал�1" и "БЕСМ�2", созда�
нием численных методов, программирования и алгорит�
мов, началась широкая деятельность в решении харак�
терных задач народно�хозяйственной значимости и в
скором времени эти работы ещё расширились. В 1960
году был созданный для этих целей Вычислительный
Центр, утвержденный как независимая организация, и
в 1965 году на его основе был учрежден Институт Ки�
бернетики [2]. В настоящее время этот институт дей�
ствует как научно�исследовательский институт Систем
Управления имени академика А. Гусейнова. Кроме это�
го, 1972 году в республике был построен завод Элект�
ронно�Вычислительных Машин. Начало производства
на этом заводе можно оценить как первое формирова�
ние сектора ИКТ экономики Азербайджана. Надо от�
метить, что данное предприятие специализировалося на
производстве электронных и электромеханических ус�
тановок входящих в состав электронно�цифровых вы�
числительных машин с единой серией (EC�1010�1061).
Здесь организовано производство электрического,
электромеханического, электротехнического и других
свойственного оборудования и установок для электрон�
ной аппаратуры и приборов сектора ИКТ.[3, c. 34]

После восстановления государственной независи�
мости Азербайджана в стране стартовали экономичес�
кие реформы, а также начались работы по формирова�
нию информационной экономики. Сектор ИКТ начал
приниматься как эффективное средство обеспечения
устойчивого и продолжительного развития в республи�
ке, усиления интеллектуального потенциала, продвиже�
ния бизнеса, развитие демократии и прозрачности в
обществе. В результате реализуемой целенаправленной
политики в республике, переход к информационному
обществу вступил в новый этап. В стране были приняты
ряд государственных программ по развитию информа�
ционных технологий, была сформирована важная и зна�
чимая инфраструктура в сфере ИКТ. После этого для
повышения эффективности деятельности этого секто�
ра министерство связи страны сначала была преобра�
зовано в министерство связи и информационных тех�
нологий, а затем вновь было преобразовано в министер�
ство связи и высоких технологий. 2013 год объявлен в
стране "годом Информационно�коммуникационных
технологий".

Для ускорения перехода к информационному обще�
ству и развития сектора ИКТ были проведены очень
важные институциональные реформы. Учреждены Го�
сударственный Фонд Развития Информационных Тех�
нологий, Институт Инженерии и Информационных
Технологий, Центр Электронной Безопасности, Парки
Высоких Технологий, для использования ядерных тех�
нологий в мирных целях также было учреждено закры�
тое акционерное общество "Национальный Центр Ядер�
ных Исследований" [4]. Также сектор ИКТ получил
большую поддержку от "Государственной Программы
по созданию и развитию космической промышленнос�
ти в Азербайджанской Республике".

Следует отметить, что Азербайджан стал постоян�
ным членом научно�технического подкомитета Коми�
тета ООН по использованию космического простран�
ства в мирных целях (COPUOS) и республика взяла на
себя обязательства использования космического про�
странства в мирных целях. В соответствии с исполнени�
ем Государственной Программы по созданию и разви�
тию космической промышленности в 2013 году Азербай�
джан запустил на орбиту свой первый телекоммуника�
ционный спутник "Azerspace�1" из космодрома Куру
(Гвианский космический центр, фр. Centre spatial
guyanais) находящийся северо�востоке Южной Амери�
ки, в Французской Гвиане. Целью обеспечения вывода
на орбиту телекоммуникационного спутника, для управ�
ления и осуществления эксплуатационных работ в стра�
не была создана важная организация ОАО "Azеr�
kosmos". После этого 2014 году был выпушен на орбиту
низкоорбитальный спутник для дистанционного зонди�
рования поверхности Земли "AzerSky" [5].

Согласно заключенному контракту 2017 году пла�
нируется выпустить на орбиту второй телекоммуника�
ционный спутник "Azerspace�2" [6]. Следует отметить,
что спутник "Azerspace�1" был одним из четырех спут�
ников в мире, обеспечивающих телевизионное вещание
I Европейских игр и тем самым успешно осуществил
трансляции на 74 международные вещательные центры.
В настоящее время этот спутник действует рентабель�
но, через него транслируются более 120 телеканалов и
более 20 радиоканалов. В этом списке также имеют ме�
ста каналы соседних стран — Грузии и Турции. Кроме
этого, низкоорбитальный спутник страны — "Azersky"
также выполняет заказы соответствующих государ�
ственных органов, предприятий и организаций и с этим
приобретает экономические дивиденды [7].

Создание в Азербайджане космической промыш�
ленности и вывод на орбиту телекоммуникационных
спутников, в том числе и других многофункциональных
спутников, в первую очередь способствует ликвидации
зависимости в информационном обмене от зарубежных
стран, обеспечивает информационную безопасность, в
то же время развивает в стране существующие челове�
ческие ресурсы и интеллектуальный потенциал в новой
экономической сфере, реализовывает новые научные
проекты, и, в конечном итоге, усиливает меры, направ�
ленные на формирование инновационной экономики,
отличающиеся своей особой стратегической значимос�
тью [7].

Происходящие в современном мире политические,
экономические и технологические процессы показыва�
ют, что дальнейшие перспективы стран будут характе�
ризоваться уровнем развития высоких технологий и
ИКТ. С этой целью в республике было создано учреж�
дение "Центр исследований и развития высоких техно�
логий" которое не имеет аналогов в пространстве СНГ
и во многих странах Европы. Исходя из этого, здесь
совмещая "нанотехнологии", "биотехнологии", "нейро�
электронику" и "искусственный интеллект" формиру�
ется промышленность эволюции будущего. В этом цент�
ре действуют фотометрическая, биохимическая и нано�
технологические лаборатории. Также лаборатории пос�
леднего поколения, в том числе углеродных нанотехно�
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логий (Aerosol�CVD), оптической спектрометрии, элек�
тронной микроскопии и др. Кроме того, соответствен�
но европейским стандартам, здесь создано "Чистое по�
мещение" (Clean room), где создаются высокотехноло�
гические продукты [8].

Наряду с этими в республике осуществляются ком�
плексные меры и в области ядерных технологий и ядер�
ной энергетики. Эта сфера представляет особое зна�
чение в обеспечении устойчивого развития страны.
Учитывая ожидаемый охват ядерных исследований и
темпы развития Азербайджана, в настоящее время в
стране ведутся работы по строению исследовательс�
кого ядерного реактора мощностью 20 МВТ. Кроме
того, с целью стерилизации медицинского материала,
оборудования, продуктов питания и сельского хозяй�
ства, а также для получения дюритовых�полимерных
материалов и технических изделий в рамках Програм�
мы Технического Сотрудничества МАГАТЭ были за�
вершены работы создания "Комплекс гамма�излуче�
ния" в ЗАО "Национальный центр ядерных исследова�
ний".

Надо отметить, что идея АЭС в республике для
Азербайджана не новое явление. Известно, что когда
Азербайджан был в составе СССР, строительство АЭС
было в списке главных планов центрального правитель�
ства. Процесс даже вступил в этап конкретной реали�
зации. С этой целью были подготовлены проекты бюд�
жетной сметы и финансовых документов и в городе
Ширван вблизи территории Навои были возведены
вспомогательные здания и постройки. Однако коллапс
великого государства сделал невозможным реализацию
этой постройки.

3. Стремительное развитие в формировании инфор�
мационной экономики и информационного общества, и
цели 2020 года.

Обеспечение развития информационной экономи�
ки и информационного общества в Азербайджане всту�
пил на новый этап. В данный момент реализуется новая
"Национальная стратегия" по развитию информацион�
ного общества в Азербайджане охватывающегося
2014—2020 годы.

Результатом этого является то, что в 2015 году доля
ИКТ сектора в экономике страны, повысилась по срав�
нению с прошлым периодом а также здесь значительно
возрос объем доходов. По сравнению с 2014 годом, тем�
пы роста в секторе ИКТ составили 16,7% [9].

В 2015 году в сектор ИКТ вложены инвестиции на
сумму более 350 миллионов долларов США. В резуль�
тате доходы сектора увеличились, и составили 1,6 мил�
лиарда долларов США. Около 80% из этих доходов при�
ходятся на долю частного сектора. Всего доля доходов
в ВВП в 2015 году составил 2,0%, а в ненефтяном секто�
ре 2,9% [9].

Доходы в секторе ИКТ и за последние 10 лет были
динамичными. Соответствующий показатель 2015 году
по сравнению 2006 годом вырос 3,4 раза и составил
1642,8 млн долларов США.

На диаграмме (рис. 1) отражены доходы в секторе
ИКТ в Азербайджанской Республике в 2006—2015 го�
дах.

В республике ежегодно выделяются миллионы ма�
натов с целью финансирования инновационных проек�
тов в области ИКТ, выдаются гранты и льготные креди�

ты предпринимательским субъектам которые осу�
ществляют деятельность в этой сфере. В связи с со�
зданием многочисленных информационных ресур�
сов и услуг, с ростом использования и тем самым
получения доходов в стране был сформирован
"Data Center" с уровнем "TIER III" (99,99% надеж�
ность) в соответствии с техническими требования
американского "UpTime Institute". Наряду с этим в
стране используется новейшая мобильная техно�
логия — 4G обслуживание. Следует подчеркнуть,
что Азербайджан 9�ая страна в Европе и 37�я в мире

которая применяет эту технологию. На данный момент
в республике число мобильных абонентов превысило
11 миллионов.

Согласно статистике, в настоящее время в стране на
каждые 100 человек приходится 110 абонентов мобиль�
ной связи, а это в свою очередь на 30% опережает сред�
ний мировой показатель. В республике на каждые 100
человек приходится 17,1 единиц, а на каждые 100 семей
по 69,1 телефонных аппаратов. В настоящее время на
каждые 100 человек приходится 76 пользователей ин�
тернета, а количество пользователей широкополосно�
го интернета составляет 65 человек [10].

В процессе становления информационного обще�
ства и информационной экономики в Азербайджане
сыграет важнейшую роль институт электронного пра�
вительства, выступающий как процесс автоматизации
предоставления государственных услуг. Для широкой
реализации этого института в стране было учреждено
Государственное Агентство по оказанию услуг гражда�
нам и социальным инновациям при Президенте Азер�
байджанской Республики. Посредством этого агентства
было создан национальный бренд "Азербайджанская
Сеть Обслуживания и Оценки" — "ASAN хидмет" (на
английском — Azerbaijan Service and Assessment
Network), обеспечивающий осуществление оказания
услуг гражданам со стороны государственных органов.
"ASAN хидмет", взаимодействуя с электронным прави�
тельством выступает по принципу "Одна дверь" — то
есть учреждение, имеющая возможность для использо�
вания услуг различных гоструктур в едином центре, в
одном пространстве и в одно время. Так, в настоящее
время число этих услуг составляет 461 (стандарт вы�
двинутый ЕС составляет электронизация 265 услуг для
использования населения).

Особенно надо отметить, что в настоящее время
предоставление государственных услуг в электрон�
ной форме составляет около 30%, а, возможности
доступа граждан к электронным услугам — 80%.
Правительство поставило задачу довести эти пока�
затели в 2020 году до 100%. Также одним из страте�
гических целей считается в 2020�ом году увеличить
удельный вес граждан использующих электронные
услуги от 20 % до 80%.

Ежегодно в столице республики в городе Баку
организуются международная выставка и конферен�
ция телекоммуникационных и информационных тех�
нологий. Сюда приезжают участники и представите�
ли из различных стран. А в конце 2015 года прошла
21�я по счету международная выставка и конферен�
ция телекоммуникационных и информационных тех�
нологий "Bakutel�2015". А в 2012 году в 18�ом выстав�
ке�конференция при совместной организационной
поддержке ООН и министерства связи и высоких тех�
нологий Азербайджана состоялся 7�ой Форум Управ�
ления Интернетом, который считается одним из ав�
торитетных мероприятий глобального масштаба в
этой сфере.

Каждый год успехи Азербайджана в формировании
информационной экономики и перехода в информа�
ционное общество оцениваются международными
рейтинговыми организациями. На фоне стремительно�
го развития в стране сектора ИКТ, Азербайджан с каж�
дым годом еще более укрепляет свою позицию в отче�
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Рис. 1. Диаграмма: Доходы в секторе ИКТ в Азербайджанской
Республике в 2006—2015 годах
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тах международных организаций. В 2015 году Азербай�
джан в отчете Всемирного Экономического Форума
"Глобальные Информационные Технологии 2015" по
"Индексу Сетевой Готовности" определился на 57�ом
месте среди 143 стран мира, а в отчете "Глобальной Кон�
курентоспособность 2015—2016" той же организации по
индексу "Глобальная Конкурентоспособность" среди
140 стран мира поднялся на 40�е место. Азербайджан
также в отчете Международного Союза Электросвязи
"Измерение Информационного общества 2015" по "Ин�
дексу Развития ИКТ" в прошлом году занял 67�ое мес�
то среди 166 стран [11].

4. Заключение
Выполненные исследования по обеспечению ус�

тойчивости развития в сферах ИКТ и высоких техноло�
гий в Азербайджане показывают, что в результате про�
водимой целенаправленной государственной политики
в этих отраслях за каждые 3 года произошел двукрат�
ный рост. Среднегодовой темп роста за последние 8—
10 лет составил 20—25%, что в 2—3 раза превышает об�
щемировой показатель темпа развития.

С успешной реализацией концепции развития
"Азербайджан 2020: взгляд в будущее" 2025 году в стра�
не доходы ИКТ будут равны доходам нефтяной сферы,
а в следующих годах он превысит эти доходы. В течение
предстоящих 8—10 лет объем сектора ИКТ охватит 10%
ВВП страны. Для обеспечения этого в республике в те�
чении определенных лет сектор ИКТ должен расши�
риться 5—6 раз, и доходы полученные в этой сфере дол�
жны достигнуты до 12—15 миллиардов долларов США.
В результате всего этого, 9,6% доля сектора ИКТ в
структуре производственной сферы повысится 2,5—3
раза.

Для обширного достижения этих целей в стране дол�
жны расширятся реализации адекватных проектов по
применению ИКТ в других секторах экономики, стиму�
лироваться производство экспортной направленности
отраслей высоких технологий, применить налоговые
льготы и оптимизировать таможенные пошлины в дан�
ной сфере. А также уделить особое внимание развитию
фибероптической инфраструктуры, которая отличает�
ся рентабельностью и возможностями реинвестирова�
ния, и другие решения подобных задач также не долж�
ны оставаться без внимания.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасній західній фінансовій науці відповідно до

структурних елементів, які охоплюються у якості пред�
мету вивчення, сформувалися чотири основні напрями
фінансових досліджень, які розвиваються дещо відок�
ремлено один від одного: публічні фінанси (public
finance); фінанси приватного сектору (finance, business
finance); фінансові ринки (market finance); міжнародні
(світові) фінанси (international (global) finance) [1, c. 15].
Вочевидь саме публічні фінанси як об'єкт дослідження
для сучасної української науки та фінансової практики
за умов започаткування ряду економічних реформ є
досить актуальними як в теоретичній, так і в практичній
площині. Першочергової уваги, на наш погляд, заслу�
говує аспект дослідження змісту та структури публіч�
них фінансів з урахуванням сучасних тенденцій розвит�
ку.

УДК 336.1

Т. Ф. Куценко,
к. е. н., доцент, доцент кафедри макроекономіки та державного управління,
Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ В УКРАЇНІ: ЗМІСТ ТА

СТРУКТУРА З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ

ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ

T. Kutsenko,

PhD (Economics associate professor, associate professor of the department of Macroeconomics and State Management,

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

PUBLIC FINANCE IN UKRAINE: CONTENT AND STRUCTURE CONSIDERING CURRENT
TENDENCIES OF DEVELOPMENT

У статті представлено теоретичний аспект дослідження проблеми публічних фінансів в Україні, а саме

виявлено їх зміст та описано їх структуру з урахуванням нового бачення "new public finance", пов'язано;

го зі стиранням кордонів між національною економікою та зовнішнім світом, яке призводить, з одного

боку, до поглиблення взаємодії приватного бізнесу та публічного сектору країни, а з іншого — до зрос;

тання конкуренції між ними, що виходить за межі національних кордонів у відповідності до глобальних

викликів сучасності.

The article presents theoretical aspect of the study on the problem of public finance in Ukraine, namely,

reveals its content and describes the structure taking into account new vision of "new public finance", connected

with erasure of the boundaries between national economy and outside world, which leads, on the one hand, to

deepening of the interaction between private business and public sector in the country, and on the other — to

increase of competition between them, that transcends national borders in accordance with current global

challenges.
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АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Термін "публічні фінанси" увійшов до української
фінансової науки не так давно та був використаний зок�
рема при розгляді фінансових систем зарубіжних країн
такими вченими, як Т.О. Кізима, Н.Я. Кравчук, В.П. Го�
рин, а також при розгляді економіки державного сек�
тору О.В. Длугопольским та ін. Теоретичні основи
державних (публічних) фінансів були запропоновані І.В.
Розпутенком в його навчальному посібнику "Публічні
фінанси" (2008).

Загалом у науковій та навчальній літературі публічні
фінанси ототожнюються з державними. Структура
державних фінансів розглядається традиційно з огля�
ду на практику у сфері державних фінансів з урахуван�
ням українського законодавства. Однак, на наш погляд,
вартує дещо переглянути як підхід, який прийнято ви�
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користовувати при дослідженні фінансів публічної (дер�
жавної) влади на всіх її рівнях, зокрема звернувшись до
західної фінансової науки та практики, так і уточнити
застосування термінів та здійснити огляд структури
публічних фінансів, що формується останнім часом з
урахуванням нинішніх економічних реформ, що запо�
чатковані в Україні.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розглянути теоретичний аспект дос�

лідження проблеми публічних фінансів в Україні, а саме
виявити їх зміст та описати їх структуру з урахуванням
сучасних тенденцій розвитку та нового бачення "new
public finance", представленого в західній фінансовій
науці та практиці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Щодо змісту публічних фінансів варто наголоси�
ти, що українська практика та ряд науковців ототож�
нюють публічні фінанси з державними фінансами в
широкому сенсі, включаючи до останніх місцеві
фінанси, що було адекватним до українських реалій
протягом багатьох років (див. зокрема: [1, c. 15]).
Однак є вчені, які почали використовувати термін
"публічні фінанси" та визначають їх як такі, що охоп�
люють доходи і видатки центрального та місцевого
уряду, а також структурні взаємозв'язки між ними,
визначення яких відбувається у середовищі представ�
ницької влади [2, c. 178].

Варто також згадати, що характерною рисою
державного устрою більшості країн світу, незалеж�
но від його форми (унітарної чи федеративної), є
наявність принаймні двох рівнів публічної влади: 1)
загальнонаціонального, представленого центральни�
ми органами державної влади, в обов'язки яких вхо�
дить виконання політичних, міжнародних, соціаль�
них та економічних функцій у межах усієї держави;
2) субнаціонального, якому відповідають незалежні
(самоврядні) органи влади та (або) деконцентровані
органи державного управління, що діють на тери�
торії суб'єктів федерації, регіональних й місцевих
адміністративних утворень [3, c. 191]. Існування
такої структури органів публічної влади спричиняє
формування складної системи публічних фінансів
національної економіки, в тому числі й міжрівневих
фінансових взаємовідносин.

Західна фінансова наука, що представлена в підруч�
никах з публічних фінансів, в структурі публічних фі�
нансів вирізняє декілька складників в залежності від
того, про економіку якої країни йде мова. Якщо роз�
глядаються США, то визначають: 1) федеральні уря�
дові фінанси (federal government finance), 2) регіональні
(на ріні штатів) (state government finance) тa 3) локальні
урядові фінанси (local government finance) (див. зокре�
ма: [4] та [5]). Якщо ж розглядаються європейські краї�
ни, то найчастіше публічні фінанси розглядають на
рівні: 1) загальнонаціональному, тобто на рівні цент�
ральних органів влади — центральні фінанси (central
finance) та 2) субнаціональному, тобто на рівні органів
місцевого самоврядування — фінанси місцевої влади
(local finance). Фінанси місцевого самоврядування (ло�
кальні) — це фінанси територіальних громад і їх об�

'єднань, а в широкому сенсі місцеві фінанси — це та�
кож фінанси регіонів (областей, воєводств, земель,
країв тощо). Фактично в усіх країнах місцеві фінанси
— це сума фінансів усіх суб'єктів місцевого самовря�
дування.

На наш погляд, в контексті українських реформ де�
централізації влади та бюджетної децентралізації саме
виокремлення двох складників у структурі публічних
фінансів відповідає сучасній українській практиці: 1) цен�
тральні (урядові) фінанси та 2) муніципальні фінанси
(місцеві або інакше фінанси місцевого самоврядуван�
ня).

У такому контексті варто згадати також структуру
публічного сектора економіки, саме публічні фінанси
якого виступають інструментом задоволення суспіль�
них (соціальних) потреб населення країни. Згідно з ме�
тодологією, прийнятою у МВФ, публічний сектор (public
sector) включає сектор державного управління (general
government sector) та сектор публічних корпорацій
(public corporations sector). У свою чергу, сектор дер�
жавного управління охоплює центральні органи дер�
жавного управління, регіональні та місцеві органи дер�
жавного управління (central, state and local government),
а публічні корпорації поділяються на фінансові публічні
корпорації (financial public corporations) та нефінансові
публічні корпорації (nonfinancial public corporations) [6]
(рис. 1).

Варто наголосити, що якщо розглядати публічний
сектор економіки в Україні, використовуючи класифі�
кацією інституційних секторів економіки (КІСЕ) [7],
можна з'ясувати, що його структура загалом відповідає
методологічним засадам МВФ. Однак публічний сектор
(public sector) перекладено з англійської як державний,
а публічні корпорації (public corporations) — аналогіч�
но, як державні, що, на наш погляд, є не досить корект�
ним і вимагає адекватності сучасним реаліям світової
практики.

До сектору загального державного управління в
Україні входять: 1) центральні органи державного
управління, 2) регіональні та місцеві органи держав�
ного управління та 3) фонди соціального страхуван�
ня.

До державних фінансових корпорацій належать
НБУ, банки з державною часткою (понад 75%) (за но�
вими критеріями 2016 року [8]) та інші організації
(див. за КІСЕ: державні корпорації, що приймають
депозити, державні фонди грошового ринку, дер�
жавні інвестиційні фонди негрошового ринку, інші
державні фінансові посередники, крім страхових
корпорацій та пенсійних фондів, державні допоміжні
фінансові корпорації, державні кептивні фінансові
корпорації, державні страхові корпорації, державні
пенсійні фонди).

 Державні нефінансові корпорації представлені дер�
жавними корпораціями в різних галузях економіки, ос�
новним видом діяльності яких є виробництво ринкових
товарів чи надання нефінансових послуг, зокрема й
підприємства з державними корпоративними правами,
які загалом забезпечують у публічному секторі понад
90 % обсягу реалізованої продукції [9].

Слід врахувати також те, що однією із складових
сучасного корпоратизму в розвинутих країнах є муні�
ципальний корпоратизм, суб'єктами якого є автономні

1 Фонди соціального забезпечення можуть бути або в складі підсекторів: центрального уряду, регіональних органів управління
та органів місцевого управління, або об'єднані в окремий підсектор [7].

Рис. 1. Структура публічного сектору за методологією МВФ

ПУБЛІЧНИЙ СЕКТОР
Сектор державного управління: 
- центральний уряд;  
- регіональні органи управління; 
-  органи місцевого управління; 
- фонди соціального забезпечення1 

Сектор публічних корпорацій (організацій): 
- фінансові публічні корпорації  (організації); 

 грошово-кредитні публічні корпорації 
(організації), включаючи центральний банк; 

 інші, що не є грошово-кредитними; 
- нефінансові публічні корпорації (організації) 
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об'єднання громадян (територіальні колективи, общи�
ни, комуни тощо) за місцем їх компактного проживан�
ня з віковими традиціями здійснення місцевого само�
врядування, здатні забезпечити власне життєзабезпе�
чення та відстоювати інтереси перед державою та
світовим співтовариством. Ті з них, що пройшли свій
історичний шлях від простого об'єднання громадян за
місцем проживання до інституціалізації їх як корпо�
ративного об'єднання, в адміністративній науці та
практиці місцевого управління називаються "муніци�
палітаріями" або "муніципальними корпораціями".
Тобто "мунiципалiтарiї" — міські поселення, що мають
статус "муніципальної корпорацiї", який надає їхнім
жителям право самим управляти своїми справами [10].
На шлях формування подібних автономних об'єднань
громадян, в українському варіанті — громад, що в май�
бутньому мають вирости в "муніципальні корпорації",
нещодавно стала Україна, започаткувавши реформу
децентралізації влади, й логічно — бюджетної децен�
тралізації.

Варто також зважати на те, що сучасна західна
наука і практика пропонують для сприйняття новий
підхід щодо розгляду та аналізу публічних фінансів за�
галом, більш адекватний сучасним реаліям розвитку
світової економіки та фінансових відносин на всіх її
рівнях.

Новий підхід представлений зокрема в Коротко�
му огляді "The new public finance", де подано еволю�
цію публічних фінансів від "традиційних" з викорис�
танням відомих бюджетно�податкових інструментів,
через "оновлені" на основі різних форм державно�
приватного партнерства до "нових" з урахуванням
нових реалій розвитку (рис. 2.1, 2.2 та 2.3 у авторсь�
кому поданні) [11].

Зміст нового підходу полягає в тому, що сучасні
реалії відкривають науці нове бачення на публічні фінан�
си, пов'язане зі стиранням кордонів між національною
економікою та зовнішнім світом, яке призводить, з од�
ного боку, до поглиблення взаємодії приватного бізне�
су та публічного сектору країни, а з іншого — до зрос�
тання конкуренції між ними, що виходить за межі на�
ціональних кордонів у відповідності до глобальних вик�
ликів сучасності.

Отже, це означає, що зміни в публічних фінансах
будь�якої країни відбуваються з урахуванням розмиван�
ня кордонів в рамках фінансових відносин різних рівнів:
національних (national), приватних (private), публічних
(public) та міжнародних (international) [11].

Це стосується й України, тому не варто відмежову�
ватися та ігнорувати, а навпаки, слід враховувати при
дослідженні різних аспектів публічних фінансів, які нині
в стадії значної трансформації у зв'язку із проведенням
Урядом України ряду реформ з метою подолання кри�
зових процесів в економіці країни.

Отже, впевнено можна акцентувати увагу, насампе�
ред, на двох "традиційних" складових публічних
фінансів України, що відображують центральні (уря�
дові) фінанси та муніципальні (місцеві) фінанси, що
представлені, насамперед: в рамках бюджетної систе�
ми України публічними фондами коштів: Державного
бюджету (загальний та спеціальний фонди бюджету) та
цільових централізованих бюджетних фондів; у рамках
податкової системи України, що є інструментарною
складовою, в якості податкових фінансів на загально�
державному рівні та податкових фінансів на рівні місце�
вих органів влади (місцеве оподаткування), а також пуб�
лічними фінансами нефінансових корпорацій, інших
підприємств і організацій державної та комунальної
форм власності (рис. 3).

Дослідження "нових" публічних фінансів у рамках
сучасної західної науки задають нові орієнтири ук�
раїнській фінансовій науці та практиці щодо врахуван�
ня в структурі публічних фінансів України таких скла�
дових, що пов'язані з сучасними тенденціями розвитку,

на яких слід зробити акценти.

 По�перше: варто виокремити складову публічних
фінансів, що пов'язана з фінансами приватного секто�
ру та представлена відносинами державних органів вла�
ди та органів місцевого самоврядування з приватним
бізнесом, що в економічній літературі визначається як
державно�приватне партнерство.

По�друге: варто акцентувати увагу на складовій пуб�
лічних фінансів, що пов'язана з діяльністю фінансових
корпорацій (організацій) державних та місцевих органів
самоврядування на внутрішніх фінансових ринках ви�
різнивши: 1) публічні фінанси, що відображують діяль�
ність державних фінансових корпорацій (організацій)
на внутрішніх фінансових ринках, в тому числі державні
внутрішні запозичення (державний кредит) та, у зв'яз�
ку з цим, державний внутрішній борг; 2) публічні фінан�
си, що відображують діяльність фінансових корпорацій
(організацій), створених місцевими органами влади на
внутрішніх фінансових ринках, в тому числі муніци�
пальні внутрішні запозичення (кредити місцевих органів
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 Рис. 2.1. "Традиційні" публічні фінанси
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Рис. 2.2. "Оновлені" публічні фінанси
 на основі державноQприватного партнерства
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Рис. 2.3. "Нові" публічні фінанси
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влади) та, у зв'язку з цим, місцевий (муніципальний)
внутрішній борг.

По�третє: в рамках структури публічних фінансів
України слід вирізнити ще одну складову, що пов'яза�
на з діяльністю фінансових корпорацій (організацій)
державних та місцевих органів влади на міжнародних
ринках, виокремивши при цьому: 1)публічні фінанси,
що відображують діяльність фінансових корпорацій
(організацій) державних органів влади на міжнародних
ринках, в тому числі, державні зовнішні запозичення
та державний зовнішній борг; 2) публічні фінанси, що
відображують діяльність фінансових корпорацій
(організацій) місцевих органів влади на міжнародних
ринках, у тому числі, муніципальні зовнішні запозичен�
ня та муніципальний борг іноземним структурам (рис.
3).

Варто звернути особливу увагу на специфічне місце
в структурі публічних фінансів України (рис. 3) ще однієї
складової, що представлена публічними коштами спе�
ціальних (цільових) позабюджетних фондів, як держав�
них: Пенсійного фонду України та інших фондів соці�
ального забезпечення, так і фондів місцевого самовря�
дування. Пенсійний фонд за КІСЕ відноситься до кате�
горії державних фінансових корпорацій (організацій),

а публічні фонди коштів соціального забезпечення мо�
жуть бути окремим підсектором публічного сектору, як
нині в Україні за КІСЕ, або вбудовані в "традиційні"
складові, як це показано вище, за методологією МВФ і,
на наш погляд, це було б більш адекватним, враховуючи
процеси реорганізації фондів соціального страхування
у зв'язку з реформою, що відбувається нині та, насам�
перед, стосується утворення єдиного Фонду соціально�
го страхування України. Спектром діяльності цього но�
воутвореного державного цільового фонду вже визна�
чено здійснення управління: 1) загальнообов'язковим
державним соціальним страхуванням від нещасного ви�
падку, 2) у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності
та 3) медичним страхуванням. Стосовно ж позабюджет�
них цільових фондів місцевого самоврядування, то вони
нині потребують свого відновлення та розвитку в Ук�
раїні з огляду на реформи, що запроваджуються, і лог�
ічно мають бути вбудовані також в структуру публіч�
них фінансів.

ВИСНОВКИ
З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Насамкінець варто зазначити, що аналіз рівня роз�
витку та ступеню розбалансування складових публічних

Рис. 3. Складові публічних фінансів України (оглядово)

ЦЕНТРАЛЬНІ (УРЯДОВІ) ФІНАНСИ МУНІЦИПАЛЬНІ (МІСЦЕВІ) ФІНАНСИ  
1. Публічні фінанси в рамках бюджетної системи 

Публічні фонди коштів: 
- Державного бюджету; 
- цільових централізованих 
бюджетних фондів 

Публічні фонди коштів  
місцевого самоврядування: 

-  бюджетів місцевого самоврядування; 
-  цільових централізованих місцевих 
бюджетних фондів 

1а. Публічні фінанси в рамках податкової системи 
Податкові фінанси на 

загальнодержавному рівні 
Податкові фінанси  

місцевого самоврядування  
 

2. Публічні фінанси нефінансових корпорацій, 
інших підприємств і організацій державної та комунальної форм власності 
Публічні кошти підприємств 
державної форми власності: 

-  фонди коштів державних 
нефінансових корпорацій; 
-  фонди коштів інших нефінансових 
державних підприємств, установ та 
організацій  

Публічні кошти 
підприємств і організацій 

комунальної форми власності: 
-  фонди коштів нефінансових комунальних 
(муніципальних) підприємств, установ та 
організацій 

3. Публічні фінанси в рамках державно-приватного партнерства 
формуються між державними 

органами та приватним бізнесом 
формуються між органами місцевого 
самоврядування та приватним бізнесом 

4. Публічні фінанси, що відображують діяльність фінансових корпорацій 
державних та  місцевих органів влади на внутрішніх фінансових ринках  

у тому числі державні внутрішні 
запозичення та державний внутріщній 
борг: 
-  спеціальні фонди грошових коштів і 
резерви Національного банку України; 
-  спеціальні фонди грошових коштів і 
резерви банків та інших грошово-
кредитних організацій, які засновані 
на праві державної власності чи мають 
державну частку 

у тому числі муніципальні внутрішні 
запозичення  та місцевий внутрішній борг:  
-  фонди грошових коштів комунальних банків, 
якщо їх статутний капітал утворюється за 
рахунок коштів місцевого самоврядування; 
-  фонди грошових коштів інших 
фінансових організацій, створених органами      
місцевого самоврядування 

4а. Публічні фінанси спеціальних (цільових)  
позабюджетних фондів  

Публічні кошти державних 
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- Пенсійний фонд України; 
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5. Публічні фінанси, що відображують діяльність фінансових корпорацій 
(організацій) державних та місцевих органів влади на міжнародних ринках 

у тому числі, державні зовнішні 
запозичення та державний зовнішній 
борг 

у тому числі, муніципальні зовнішні 
запозичення та муніципальний борг іноземним 
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фінансів України у порівнянні з відповідними складови�
ми зарубіжних країн у контексті запропонованого вище
підходу відповідно до Короткого огляду "The new public
finance" вимагає окремого грунтовного дослідження, є
справді на часі, особливо з урахуванням тих кризових
процесів, що переживає нині Україна.

Загалом можна констатувати, що "традиційні"
складові в структурі публічних фінансів, нині мають
цілий спектр негативних проявів у своєму розвитку, які
пов'язані з майже 25�річною фінансовою практикою зі
значною тінізацією, корупційними схемами та ін., зок�
рема, як на рівні бюджетного процесу при формуванні
та виконанні Державного бюджету, так і на рівні місце�
вих бюджетів, тому відносно них задекларовані і по�
чали реалізуватися ряд необхідних реформ. Деякі інші
складові публічних фінансів ще до кінця не усвідом�
лені як вагомі їх елементи, тому що знаходяться на по�
чатку свого становлення, зокрема публічні фінанси, що
розкривають відносини суб'єктів державно�приватно�
го партнерства, формування фінансової складової му�
ніципальних утворень, зокрема громад, надання їм не�
обхідної фінансової автономії у зв'язку з реформою
бюджетної децентралізації, також зі становленням
ринку місцевих запозичень (як внутрішніх, так і
зовнішніх), процесами міжмуніципального співробіт�
ництва і т.д.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК
Окремі складові публічних фінансів ще чекають сво�

го часу, зокрема шляхом створення та розвитку муні�
ципальних корпорацій, так званих "муніципалітаріїв" —
корпоративних об'єднань громадян за прикладом країн
Західної Європи, Північної Америки та ін. [10], а також
шляхом формування місцевого фінансового інституту
позабюджетних фондів та цільових фондів у рамках
бюджетів місцевого самоврядування (резервних, стра�
хових, гарантійних та інших спеціалізованих) на при�
кладі Чехії, Словаччини, Польщі та інших країн [12, с.
82], що відкриє можливості щодо формування власних
фінансових ресурсів та для залучення альтернативних
джерел доходів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для успішного розвитку сільського господарства

слід не тільки забезпечити його відповідними ресур�
сами, але й створити необхідні умови для їх раціо�
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QUALITY CONTROL OF GRAIN CEREAL CROPS IN FARMS

Забезпечення ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва можливо досягти за раху;

нок використання інноваційно;інвестиційних факторів, що підвищують конкурентоспроможність про;

дукції. Тому можна стверджувати, що чим вища якість продукції та її ціна, тим вища конкурентоспро;

можність і ефективність виробництва в цілому. Створення дієвого економічного механізму, що забезпе;

чуватиме раціональне та ефективне функціонування сільськогосподарського виробництва є важливою

умовою розвитку і становлення ринкових відносин в цілому.

Раціональний рівень організації виробництва в галузі є першоосновою одержання високої результа;

тивності господарювання навіть при інших несприятливих умовах, і навпаки. Макроекономічні чинни;

ки протягом останніх років не сприяли формуванню умов стабільності виробництва продукції в сільсько;

господарських підприємствах, внаслідок чого фінансові результати їх господарської діяльності щодо

круп'яних культур коливалися.

Ensuring the effective development of agricultural production can be achieved through the use of innovative;

investment factors that increase the competitiveness of products. Therefore, it can be argued that the higher the

quality of the product and its price, the higher the competitiveness and efficiency of production in General.

Creating effective economic mechanism that provides for efficient and effective functioning of agricultural

production is an important condition for the development and establishment of market relations in General.

A reasonable level of production in the industry is a fundamental principle of obtaining high economic

performance even under adverse conditions, and vice versa. Macroeconomic factors in recent years have not

contributed to the formation conditions of stability of production in agricultural enterprises, so that the financial

results of their activity on cereals fluctuated.
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нального використання на основі застосування су�
часних досягнень науки і  техніки. При цьому
сільськогосподарські підприємства не повністю ви�
користовують свої можливості для підвищення ефек�
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тивності виробництва сільськогосподарської про�
дукції.

Найбільш ефективного вирощування зерна круп�
'яних культур можна досягти за умови дотримання ра�
ціональних нормативів витрат виробничих ресурсів,
витрат на підвищення якості зерна та одержання еко�
логічно чистої продукції. Ефективне вирощування
зерна круп'яних культур забезпечується також шля�
хом впровадження досягнень науково�технічного
прогресу, зокрема використання високопродуктивно�
го насіння, сучасних високопродуктивних машин та
обладнання, внесення належної норми мінеральних
добрив, особливого значення набуває провадження
інтенсивних технологій вирощування. У зв'язку з тим,
що наведені фактори не рівнозначні за впливом на
підвищення економічної ефективності вирощування
зерна круп'яних культур і потребують різних сум ка�
піталовкладень, постає проблема правильного їх роз�
поділу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання підвищення ефективності виробництва
круп'яних культур предметно досліджували: В.М. Андру�
сяк, В.І. Бойко, І.І. Лукінов, І.Г. Миколенко, А.Т Опря,
І.П. Пазій, О.В. Ульянченко, Л.М. Худолій, М.І. Щур та
ін. Цими дослідниками розроблені теоретичні засади і
науково�практичні рекомендації щодо ефективного
розвитку круп'яного виробництва.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
В умовах ринкової економіки оцінка якості зерна

повинна враховувати особливості товарно�грошових
відносин між виробником і споживачем, визнання про�
відної ролі споживання. Для цього необхідно вирішити
такі основні цілі: всебічне і досить повне виявлення вла�
стивостей і показників, що характеризують якість зер�
на, об'єктивне їх відображення у нормативно�технічних
документах на продукцію і в результатах оцінки її
якості; об'єктивна оцінка якості зерна на різних етапах
процесу відтворення з урахуванням взаємозв'язку
якості, кількості та ціни споживання; оперативне отри�
мання всіх необхідних даних щодо якості та конкурен�
тоспроможності продукції на кожному етапі "петлі
якості".

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Склад завдань оцінки якості може бути скоригова�
но залежно від стадії відтворювального процесу. Так,
основними цілями на стадії маркетингових досліджень
є встановлення відповідності якості зерна поточним і
перспективним потребам на основі вивчення і система�
тизації всіх можливих сфер його споживання. При
оцінці конкурентоспроможності на даному етапі необ�

хідно враховувати два варіанти. З одного боку, підви�
щення конкурентоспроможності зерна за певного рівня
якості можливо шляхом збільшення збуту при такому
зниженні ціни реалізації, що забезпечить збільшення
попиту на нього, а розмір прибутку не буде нижчим від
мінімально допустимого рівня. З іншого боку, підвищен�
ня конкурентоспроможності за рахунок підвищення
якості також дозволяє збільшувати величину прибутку
внаслідок росту ціни реалізації при тому ж обсязі про�
дажів.

Зерно та продукти його переробки характеризу�
ються широким спектром показників якості. У чинних
стандартах на всі зернові встановлено базисні й обме�
жені норми якості за вологістю, засміченістю, зараже�
ністю та свіжістю. Базисні норми характеризують:
рівень показників якості зерна, який забезпечується
нормальним технологічним процесом, забезпечує
відповідну збереженість, його нормальні харчові або
фуражні якості, а також можливість отримання з ньо�
го високоякісної продукції. Обмежувальні норми вста�
новлюють межі показників якості зерна. Зерно, що
відповідає базисним кондиціям, має бути у здоровому
стані, мати колір і запах, властиві нормальному зерну
[1]. За базисними нормами зараженість шкідниками не
допускається. Зерно, що відповідає вимогам базисних
кондицій, оплачують за повною ціною, встановленою
у даному регіоні виробництва. Зерно, яке відрізняєть�
ся від базисних кондицій пониженими показниками, не
повинно бути нижче норм якості, передбачених обме�
жувальними кондиціями.

Обмежувальні норми є гранично низькими, за яких
можлива закупівля зерна хлібоприймальними підприє�
мствами з відповідним зниженням ціни. Так, якісні па�
раметри щодо зерна гречки та проса регулюються чин�
ними ДСТУ 4524:2006 "Зерно гречки" та ДСТУ 5026:2008
"Зерно проса", відповідно до яких щодо гречки виділе�
но 3 класи, проса — 4 класи. Зерно всіх класів повинно
бути: не зіпрілим, без теплового пошкодження під час
сушіння, мати властивий здоровому зерну запах і нор�
мальний колір, не мати зараженості шкідниками. Відпо�
відно до вищеназваних нормативних актів із зерна греч�
ки та проса 1 класу виготовляють високоякісні круп'яні
вироби, в першу чергу ті, що використовуються для ди�
тячого харчування, тобто є соціально значимими про�
дуктами харчування [2].

У статистичній звітності щодо формування закупі�
вельних цін на обсяги продукції, які надходять на спе�
ціалізовані підприємства з переробки та зберігання,
відображають зерно основних круп'яних культур за
трьома основними класами. Протягом досліджуваного
періоду рівень закупівельних цін на зерно гречки 1�го
класу є нижчим від середнього значення. При цьому
рівень витрат на вирощування та доробку зерна 1�го
класу на 15—20% вищий порівняно із зерном 3�го класу
(табл. 1).

Таблиця 1. Рівень закупівельних цін на гречку та просо залежно від класності

Джерело: складено та розраховано автором за даними Держслужби статистики України.

Клас, до якого 
віднесено 
культуру 

01.2011 р. 01.2012 р. 07.2012 р. 01.2013 р. 07.2013 р. 01.2014 р.

грн./т відхиле-
ння (+,-) грн./т відхиле-

ння (+,-) грн./т відхиле-
ння (+,-) грн./т відхиле-

ння (+,-) грн./т відхиле- 
ння (+,) грн./т відхиле-

ння (+,-)
Гречка

1-й 3875,8 -237,8 4597,3 -50,6 4045,8 12,4 3772,3 127,7 2664,7 -240,4 2421,9 -511,4
2-й 4371,5 257,9 4531 -116,9 4045,1 11,7 3527,9 -116,7 2457,9 -447,2 2468,6 -464,7
3-й 4137,9 24,3 4753,9 106 4051,6 18,2 3628,9 -15,7 3134 228,9 2948,5 15,2
У середньому 4113,6 - 4647,9 - 4033,4 - 3644,6 - 2905,1 - 2933,3 - 

Просо
1-й 1294,4 119,2 1912,2 120 1270,8 63,3 1218,7 24,7 1474,2 29,3 1480,8 26 
2-й 1166,4 -8,8 2084,4 292,2 1090,5 -117 1091 -103 1452,5 7,6 1418 -36,8
3-й 1083 -92,2 1476,9 -315,3 1155 -52,5 1146,4 -47,6 1342,7 -102,2 1414,3 -40,5
У середньому 1175,2 - 1792,2 - 1207,5 - 1194 - 1444,9 - 1454,8 - 
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Тому більшість сільськогосподарських товарови�
робників орієнтуються на реалізацію зерна гречки 3�
го класу, що забезпечує значно вищий рівень рента�
бельності. Основною причиною є недосконалість сис�
теми інтрументів державного регулювання, що уне�
можливлює суттєве підвищення закупівельних цін.
Однак формування закупівельних цін на просо відпо�
відає встановленим закономірностям щодо впливу
якості на ціну продукції. Так, вартість зерна проса сут�
тєво вища від середнього значення, що формує додат�
кові економічні стимули до нарощення обсягів реалі�
зації високосортного проса сільськогосподарськими
товаровиробниками. Слід зазначити, що протягом дос�
ліджуваного періоду спостерігається протилежна си�
туація: закупівельні ціни на гречку знижуються неза�
лежно від класу, водночас спостерігається зростання
цін на просо.

Значний резерв підвищення якості зерна закладено
в найбільш повному використанні потенційних можли�
востей сорту, адже якість зерна в масовому сільсько�
господарському виробництві на 25—35% нижче селек�
ційних властивостей культури. Очевидно, що якість зер�
на формується у процесі виробництва, але не менш важ�
ливо скоротити втрати та не втратити якісні характери�
стики в процесі зберігання і реалізації. На втрати при
збиранні впливає вологість зерна. Вже при вологості
понад 20% частина зерна не вимолочується, а при 30%
прибирання слід припиняти, проте в господарствах при�
бирають зернові при вологості зерна від 15 до 45%. При
цьому втрачається полова, яка за кормовою цінністю
прирівнюється до сіна. Втрати зібраного зерна можливі
внаслідок травмування його при очищенні, само�
зігріванні, проростанні, псуванні шкідниками. Тому для
сільськогосподарських товаровиробників важливо до�
держувати вимог післязбиральної обробки зберігання
зерна [3].

Нині спостерігається суттєва різниця цін на просо
залежно від його видів. Так, станом 07.11.2013 р. рівень
закупівельних цін на просо жовте становив від 1500
грн./т, червоне — від 1600 грн./т. При цьому жовте про�
со — це сировина для виготовлення пшона, червоне є
фуражною культурою. Такий ціновий диспаритет вик�
ликаний, як наголошувалося вище, порушенням прин�
ципів формування оптово�відпускних цін на соціаль�
но�значимі продукти харчування, такі, наприклад, як
крупи, що є наслідком невиваженої державної цінової
політики.

Така ситуація призведе до зниження обсягів вироб�
ництва проса — сировини для виготовлення круп і
збільшення обсягів виробництва фуражного, особливо
в нинішніх умовах, коли зростає попит на корм для
дрібних тварин і звірів, а також птиці. Сукупний вплив
вищеперерахованих факторів на рівень закупівельних
цін на основні види круп'яних культур призводить до їх
суттєвої варіації протягом одного року. Так, рівень цін
на гречку першої групи сільськогосподарських
підприємств майже в 2,5 рази нижчий, ніж відповідний

показник останньої. Ця обставина відображає неефек�
тивність менеджменту господарств із рівнем закупівель�
них цін до 200 грн./ц, які здебільшого із суб'єктивних
причин не змогли налагодити систему ефективного збу�
ту гречки, забезпечивши при цьому збитковість виро�
щування.

Слід зазначити, що в останній групі господарств за
високих рівнів закупівельних цін найвищий рівень со�
бівартості реалізованої продукції, що свідчить про за�
провадження інноваційних технологій вирощування
гречки. Ця обставина призводить до зростання рівня со�
бівартості, який компенсується високим рівнем закупі�
вельних цін, що в кінцевому результаті забезпечує при�
буткове виробництво гречки.

Встановлено, що більшість сільськогосподарських
підприємств (28%) реалізують гречку в ціновому діапа�
зоні 250,1—275 грн./ц, що дає можливість забезпечити
мінімальний рівень рентабельності. Подібна ситуація
проявляється і при формуванні закупівельних цін. Так,
основна маса сільськогосподарських підприємств (30,5%)
реалізує просо в ціновому діапазоні 110,1—130 грн./ц,
що забезпечує збитковість виробництва та реалізації
проса (�5,3%).

Слабкою є технічна оснащеність господарств за�
собами лабораторного аналізу з визначення показ�
ників якості, в окремих випадках спостерігається їх
повна відсутність, що призводить до заниження по�
казників якості. За таких умов визначення якості зер�
на провадиться тільки при прийманні на хлібоприй�
мальні пункти. Це не виключає помилок при визна�
ченні класності, тим більше, що нині відсутні дієві
інструменти економічного механізму, які б стимулю�
вали заготівельника до обгрунтованої оцінки якості
зерна.

Одним із резервів підвищення економічної ефек�
тивності є продаж якісного зерна, що відповідає чин�
ним стандартам за вологістю і вмістом смітної домі�
шки необхідних кондицій. На зберігання зерно зак�
ладається при вологості 14—15%, а вологість зерна,
що надходить з поля, сягає й 35%. Щорічно додат�
кового очищення потребує до третини, а сушіння —
до половини зерна. Витрати палива на сушіння 1 т
зерна в середньому становить 12 кг. Для переведен�
ня всіх цих процесів на промислову технологію не�
обхідно мати достатню кількість елеваторів, оснаще�
них високопродуктивними зерносушильним облад�
нанням [4].

Нині через обмеженість фінансових ресурсів біль�
шість сільськогосподарських підприємств не мають до�
статньої кількості зерноочисних машин та сушарок (рис.
1).

Протягом 2010—2014 рр. поступово почала збільшу�
ватися кількість техніки для організації проведення
післяурожайних робіт. Ця обставина зумовлена певною
мірою технічним переозброєнням сільськогосподарсь�
ких підприємств, які через значні обсяги виробництва
продукції рослинництва здійснюють очищення й суші�
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Рис. 1. Кількість техніки для проведення післязбиральних робіт у сільськогосподарських підприємствах, од.
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ння безпосереднього на підприємстві, зменшуючи при
цьому транспортні витрати. Проте більшість сільсько�
господарських підприємств, особливо малих за розмі�
рами, не мають технічних засобів з якісного очищення
зерна гречки та проса [5].

У зв'язку з цим значна частина сільськогос�
подарських підприємств користуються послугами
інших суб'єктів господарювання, що не суперечить чин�
ному законодавству. Так, види діяльності, подібні до
сільськогосподарських, але не спрямовані безпосеред�
ньо на виробництво (збирання) сільгосппродукції, що
їх виконують за винагороду або на підставі контрак�
ту, за КВЕД�2010 віднесено до допоміжних видів
сільськогосподарської діяльності, які класифікують�
ся у відповідних позиціях групи 01.6 "Допоміжна
діяльність у сільському господарстві та післяурожай�
на діяльність".

Так, діяльність з очищення або сушіння зерна замов�
ника класифікується в позиції 01.63 "Післяурожайна
діяльність", до якої, зокрема, віднесено діяльність, спря�
мовану на підготовку сільгосппродукції до первісної
реалізації, тобто сушіння, очищення, підрізування, сор�
тування, дезінфікування, а також підготовку листя тю�
тюну (наприклад, сушіння, покриття воском плодів
тощо). Якщо вищевказані роботи виконуються виключ�
но із власним зерном сільгосппідприємства, то вони кла�
сифікуються разом з основною діяльністю у відповід�
них позиціях груп 01.1 "Вирощування однорічних і дво�
річних культур" та 01.2 "Вирощування багаторічних
культур".

Згідно з пп. 209.17.14 Податкового кодексу України
надання послуг зі збирання врожаю та підготовки про�
дукції до первинної реалізації, зокрема очищення, різан�
ня, сортування, сушіння, дезінфекція, підпадають під
дію спецрежиму з ПДВ. За КВЕД�2005 такій діяльності
відповідав код 01.41.0, а за КВЕД�2010 — код 01.63.
Отже, ті сільськогосподарські підприємства, які знахо�
дяться на спеціальному режимі оподаткування, що на�
дають послуги з очищення та сушіння зерна замовників
на спеціальному обладнанні (сушарках, віялках тощо),
можуть відображати такі послуги у спецрежимній дек�
ларації з ПДВ за таких умов: у свідоцтві сільгосппідп�
риємства, які знаходяться на спеціальному режимі опо�
даткування (чи у витязі з реєстру суб'єктів спецрежиму
з ПДВ) зазначено код 01.63; послуги надаються іншим
сільгосппідприємствам або фізичним особам (пп. "в"
пп.209.15.2 ПК) [6].

Нині окремі сільськогосподарські підприємства —
суб'єкт спецрежиму з ПДВ не мають можливості само�
стійно сушити та очищувати зібране зерно, тому част�
ково продають його посередникам безпосередньо з
поля. Ціна на таке зерно, зазначена в договорі, нижча
від середніх цін продажу зерна аналогічного класу, але
очищеного та висушеного. База оподаткування операцій
із постачання товарів/послуг визначається виходячи з

їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче від
звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 Подат�
кового кодексу України (п. 188.1 ПК).

Неочищене і невисушене (тобто необроблене) зер�
но та оброблене зерно не є однорідними (чи ідентични�
ми) товарами, тому ціни на них не можуть бути однако�
вими. При визначенні звичайної ціни на необроблене
зерно слід ураховувати ціни, які склалися на ринку саме
на таке зерно на дату його продажу (адже вартість зер�
на може змінюватися щотижня).

Обов'язок доведення того, що ціна договору не
відповідає рівню звичайної ціни, покладається на по�
датковий орган. Водночас, відповідно до пп. 2 п. 73.3
ПК податковий орган має право звернутися із пись�
мовим запитом про надання інформації для визначен�
ня звичайних цін на товари (роботи, послуги), а плат�
ник податку зобов'язаний підтвердити рівень догові�
рних цін (тобто доводити, що ціни продажу є "зви�
чайними", це доведеться робити сільгосппідприєм�
ству). Таким підтвердженням може бути передусім
договір купівлі�продажу зерна (його доцільно уклас�
ти в письмовій формі), а також комерційні пропозиції
інших покупців, копії договорів на аналогічні постав�
ки тощо. Чинним законодавством (зокрема, ст. 180
Господарського кодексу України) ціну договору виз�
начено як істотну умову, без якої договір не вважаєть�
ся укладеним. Формування цін в Україні є вільним, за
винятком випадків державного регулювання ціноут�
ворення. Тому питанню ціни в договорі слід приділя�
ти пильну увагу, адже від того, як обумовлено поря�
док визначення ціни в договорі, залежать її розмір та
оплата, а також здебільшого саме договірна ціна й
буде "звичайною".

Крім того, сільськогосподарське підприємство
може скористатися нормою, згідно з якою для товарів
(робіт, послуг), які продаються шляхом прилюдного
оголошення умов їх продажу, звичайною визнається
ціна, що міститься в такому прилюдному оголошенні.
Отже, підтвердженням того, що зерно продається за
"звичайною" ціною, може бути також розміщене
підприємством (наприклад, у місцевій газеті) оголо�
шення про реалізацію зерна, у якому зазначено ціну
продажу.

Нині незначна кількість зерна круп'яних культур
переробляється на потужностях сільськогосподарськи�
ми підприємствами і реалізується як продукція промис�
лової переробки (рис. 2). Основними причинами слід
назвати не конкурентоспроможність круп, виготовле�
них у переробних цехах сільськогосподарських підпри�
ємств як за якістю так і за ціною реалізації порівняно із
спеціалізованими підприємствами, що призводить до
збитковості їх виробництва.

Основною причиною такої ситуації є технологіч�
на відсталість цехів господарств, що призводить до
зниження виходу круп, обмеженої кількості асорти�
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Рис. 2. Обсяги виготовлення круп на потужностях сільськогосподарських підприємств, тис. т
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ментних позиції тощо. Суттєво впливає на зниження
обсягів переробки віднесення круп до несільськогос�
подарської продукції, що є суттєвим при оптимізації
податкового навантаження. Нині поступово припиня�
ють діяльність цехи з виготовлення круп, які функці�
онували при сільськогосподарських підприємств [7].
Отже, визначальним фактором впливу на формуван�
ня рівня рентабельності виробництва та реалізації
гречки в сільськогосподарських підприємствах про�
тягом одного року є собівартість реалізованої про�
дукції.  Так, для 44,3% сільськогосподарських
підприємств збитковість була викликана високим по�
казником собівартості.

Відсутність суттєвої варіації закупівельних цін на
зерно гречки пояснюється тим, що при визначенні вар�
тості враховується лише один якісний показник — во�
логість. Подібна ситуація має прояв і при формуванні
рентабельності проса, де також основним фактором
впливу на рівень даного показника є собівартість реа�
лізованої продукції.

Нині постає проблема співвідношення ціни на
гречку і просо та якісних їх характеристик. Форму�
вання закупівельних цін здійснюється без урахуван�
ня норм чинних стандартів за винятком вимог щодо
вологості. Ця обставина зумовлює втрату економіч�
ної мотивації щодо підвищення якості зерна, зокре�
ма, відсутні набавки за класність. Недосконалість
стандартів, особливо ДСТУ "Зерно гречки", призво�
дить до збільшення виробництва фуражної гречки,
природна урожайність якої вища порівняно з продо�
вольчою гречкою, але має гірші якісні параметри.
Отже, нині одним із напрямів підвищення ефектив�
ності виробництва круп'яних культур є формування
прозорих довгострокових партнерських відносин із
переробними підприємствами.

Розрахунки доводять, що закупівельні ціни на зер�
но круп'яних культур, які використовуються для по�
дальшої переробки, часто не покривають витрати на
виробництво. Водночас ціна, яку платить споживач за
кінцевий продукт — у даному випадку крупу, що, за
нашими оцінками, достатня для одержання прибутку
на всіх стадіях процесу виробництва, переробки, збе�
рігання і реалізації. Збитки сільськогосподарських
підприємств утворюються не тільки від неефектив�
ності виробництва, а й через низьку частку виручки
від кінцевої ціни, сплаченої споживачем. Сільськогос�
подарські товаровиробники, які розпочинають цикл
руху продукції до покупця, в результаті одержують
збиток.

Упродовж 2011—2013 рр. частка витрат на сиро�
вину зростає, при ціні, яка призводить до збитко�
вості виробництва зерна гречки в сільськогоспо�
дарських підприємствах. При цьому рівень рента�
бельності досить високий, що дає можливість забез�
печити розширене відтворення виробничого проце�
су в цих підприємствах. Суттєві коливання ціни про�
тягом досліджуваного періоду пояснюється в першу

чергу інструментами державного регулювання на
даний вид продукції.

У найвигіднішому становищі в цьому ланцюжку пе�
ребувають підприємства системи зберігання та збуту,
рівень рентабельності зерна гречки яких становить
відповідно 36,1 і 27%. Очевидно, що розвиток вироб�
ничо�технологічних зв'язків між сільськогосподарсь�
кими підприємствами та структурами по зберіганню є
передумовою для утворення між ними стійких еконо�
мічних відносин. Вони визначаються поряд з рівнем ви�
робництва зерна матеріально�технічною базою, що за�
безпечують прийом, післязбиральну доробку, збері�
гання зерна та подальше його відвантаження спожи�
вачам.

Така ситуація зумовила переорієнтацію значних
обсягів на зберігання і обробки зерна круп'яних куль�
тур у сільськогосподарські підприємства, що істотно
змінює характер економічних відносин з виробницт�
ва та закупівлі зерна. Так, нині близько половини вро�
жаю зерна круп'яних культур знаходиться на збері�
ганні у сільськогосподарських підприємствах. При
цьому майже 80% сільгоспвиробників мають зерно�
склади тільки підлогового зберігання, і тільки у 4% із
них є можливість визначати якість зберігання зерна.
У сільськогосподарських підприємствах місткості
зерносховищ покривають лише 30% потреби в збері�
ганні насіння і фуражного зерна. Із цих ємностей лише
25% сховищ типові, але і вони не забезпечені засоба�
ми механізації навантаження, розподілу і виванта�
ження [8].

Стандартом на гречку передбачено такі показники:
кислотність, вміст обрушеного зерен, масову частку
ядра (для переробки в крупу цей показник має бути не
менше 71%, а для вироблення продуктів дитячого хар�
чування — не менше 73%), а також вологість, вміст
смітної домішки. Кислотність зерна для вироблення
продуктів дитячого харчування повинна бути не більше
4,5 град [9].

Нині більшість переробних підприємств закупову�
ють зерно круп'яних культур лише орієнтуючись на
рівень вологості, водночас якісні показники залишають�
ся поза увагою. Необхідно переглянути цей підхід, роз�
ширивши показники оцінки якості продукції, а також
передбачити систему надбавок за якісні показники, які
включають в себе найбільш важливі характеристики,
такі як вологість, масова частка ядра, зіпсовані зерна,
крупність, вирівняність (табл. 2).

Запропонована система надбавок буде підвищувати
заінтересованість сільськогосподарських товаровироб�
ників у вирощуванні зерна круп'яних культур, а перед�
бачені надбавки за якість — стимулювати виробництво
високоякісного зерна.

Проведені нами розрахунки підтверджують еко�
номічну доцільність використання запропонованої
системи надбавок. Так, у середньому за 2013 р. ціна
реалізації проса в Україні дорівнювала 142,77 грн./
ц, повна собівартість — 138,56 грн./ц, рівень рента�

Клас 
База (відсоток 

від ціни реалізації, 
3-го класу, %) 

Показники якості, % Надбавка,
% 

1-й 100,0 вологість <13,5 1,5
масова частка ядра >80 9,5
пошкоджені зерна <0,5 10,5 
крупність >90 7,5
вирівнюваність >90 6,0

2-й 100,0 вологість <13,5 1,5
масова частка ядра 74-80 3,5
пошкоджені зерна 0,5-1,5 4,5
крупність 80-90 3
вирівнюваність 85,1-90 2,5 

Таблиця 2. Запропонована система надбавок до ціни зерна круп'яних культур

Джерело: складено автором.
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бельності — 3%. Водночас реалізаційна ціна проса
3�го класу становить 143,9 грн./ц. Розрахункова ре�
алізаційна ціна з урахуванням усіх надбавок по 1 і 2�
му класу проса становитиме відповідно 194,2 і 164,5
грн./ц. При цьому перевищення ціни по відношенню
до базисної по 1�му класу буде 50,3 грн./ц, 2�му —
20,6 грн./ц (табл. 3).

За оптимального сценарію (100% виробленого зер�
на проса реалізується 1�м класом) чистий прибуток від
реалізації 1 ц з урахуванням запропонованих надбавок
за якість становитиме 55,6 грн.; за можливого сценарію
(реалізується 50% зерна 1�м класом, 50% — другим) —
відповідно 40,8 грн.; за реалістичного сценарію (реалі�
зується 30% 1�м класом, 40% — 2�м, 30% як рядове) —
28,6 грн.

Підвищена увага переробних підприємств до
якості сировини зумовлена високими вимогами кінце�
вих споживачів до якісних показників і товарного виг�
ляду крупи порівняно з нормативними вимогами Дер�
жстандарту. Вивчення цього питання показало, що
підвищеним попитом користуються крупи тих заводів,
продукція яких має більш однорідний за кольором
вигляд, з вмістом плівки зерен, колотого і зіпсовано�
го ядра і сміттєвою домішкою нижче стандартних по�
казників на 0,25—0,15%; 1—2%; 0,1—0,15%; 0,2—0,3%
відповідно. Вважаємо, що розроблені заходи не лише
дозволять підвищити ефективність виробництва кру�
п'яних культур, але сприятимуть забезпеченню кон�
курентоспроможності сільськогосподарських
підприємств.

ВИСНОВКИ
Встановлено, що нині більшість переробних

підприємств при закупівлі зерна круп'яних культур виз�
начають лише один показник якості — вологість. Це
зумовило ситуацію, коли практично вся вирощена про�
дукція надходить до переробників 3�м класом. При цьо�
му такі показники, як кислотність, вміст обрушених зе�
рен, масова частка ядра (для переробки на крупу цей
показник має бути не менше 71%, а для виробництва
продуктів дитячого харчування — не менше 73%), вміст
смітної домішки не враховуються. З метою підвищення
ефективності виробництва зерна круп'яних культур
сільськогосподарськими підприємствами доцільно за�
провадити систему надбавок за підвищені показники
якості продукції шляхом передбачення величини над�
бавки для кожного товаровиробника з урахуванням
досягнутого рівня якості.
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ВСТУП
Планування видатків місцевих бюджетів є одним із

важливих етапів бюджетного процесу на місцевому
рівні, оскільки створюється реальне підгрунтя для реа�
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PLANNING SPECIFICS OF MANAGEMENT EXPENDITURES OF LOCAL BUDGETS

У статті розглянуто особливості планування видатків місцевих бюджетів на управління. Обгрунтова;

но важливість процесу планування видатків місцевих бюджетів на управління. З'ясовано, яка частка в

сукупних бюджетних витратах місцевих бюджетів припадає на витрати на управління. Досліджено струк;

туру бюджетних видатків органів місцевого самоврядування на управління. З'ясовано, що найбільша

частка в структурі видатків місцевих бюджетів на управління припадає на оплату праці з нарахування;

ми. Проаналізовано нормативно;правові акти, на основі яких планується фонд оплати праці. Розглянуто

види та розміри доплат та надбавок до посадових окладів працівників органів місцевого самоврядуван;

ня. Оцінено вплив процесу об'єднання територіальних громад на видатки на управління. Проаналізова;

но зміни до бюджетного законодавства України, внесені в рамках проведення бюджетної децентралі;

зації. Обгрунтовано необхідність продовження процесу об'єднання територіальних громад. Зроблено

висновок щодо необхідності вдосконалення нормативно;правового забезпечення окремих питань, по;

в'язаних з плануванням видатків місцевих бюджетів на управління.

The article investigates planning specifics of management expenditures of local budgets. It proves importance

of planning process of management expenditures of local budgets. The author has ascertained what part in

aggregate local budget expenses is the share of management expenses. The structure of management budget

expenses of local bodies is examined. It has been revealed that the biggest part in the structure of management

expenditures of local budgets is the share of payment for labour with extra charge. The laws and regulations, on

the basis of which the salary fund is planned, have been analysed. The types and rates of additional payments

and increments to official salaries of local body workers have been studied. The author has estimated the influence

of unification process of territorial communities on management expenditures. The changes in Ukrainian budget

legislation, made within the scope of budget decentralisation, have been analysed. The article proves necessity

of prolongation of unification process of territorial communities. It provides a conclusion concerning necessity

of legal guarantees of particular issues, related to planning of management expenditures of local budgets.

Ключові слова: бюджетне планування, видатки місцевих бюджетів, видатки на управління, територіаль!
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Key words: budget planning, expenditure of local budgets, expenditure management, local community, local
government, decentralization.

лізації власних і делегованих повноважень органів
місцевого самоврядування. Завдяки внесеним змінам до
Бюджетного кодексу України відмінено індикативне
планування Міністерством фінансів України показ�
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ників місцевих бюджетів та доведення їх до місцевих
бюджетів. Тепер держава в особі Міністерства фінансів
України не втручається в процес планування видатко�
вої частини місцевих бюджетів. Органи місцевого са�
моврядування самостійно планують видатки місцевих
бюджетів на основі закріплених видаткових повнова�
жень, планових показників обсягу доходів їх бюдже�
ту, обсягів міжбюджетних трансфертів визначених у
проекті державного бюджету (який має бути поданий
Урядом до Парламенту до 15 вересня року, що пере�
дує плановому) та інших вихідних матеріалів, які не�
обхідні та можуть бути використані в процесі плану�
вання.

На сучасному етапі децентралізації в Україні знач�
на увага приділяється управлінським функціям органів
виконавчої влади і місцевого самоврядування. На цьо�
му фоні процес планування видатків місцевих бюджетів
на управління має підвищити ефективність використан�
ня коштів місцевих бюджетів.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам планування видатків місцевих бюджетів
присвячено значну кількість наукових праць. Теоретичні
та практичні аспекти даної проблематики знайшли
відображення у працях таких вчених: Т. Бондарук,
О. Василика, В. Дем'янишина, О. Кириленко, В. Крав�
ченка, М. Кульчицького, І. Луніної, Г. Маркович, Ю. Па�
січника, І. Ткачук, В. Федосова, С. Юрія та ін. Однак вар�
то зазначити, що незважаючи на значну кількість нау�
кових публікацій, актуальною залишається проблема�
тика обмеженості фінансових ресурсів для забезпечен�
ня видатків місцевих бюджетів. Недостатньо уваги нау�
ковцями приділяється проблемам необхідності підви�
щення ефективності, прозорості та оптимізації плану�
вання і використання коштів місцевих бюджетів на уп�
равління.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є поглиблення теоретичних ос�

нов та визначення основних напрямів оптимізації про�
цесу планування видатків місцевих бюджетів на управ�
ління.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Видатки на управління — це одна з груп видатків

місцевих бюджетів, кошти якої використовуються на за�

безпечення функціонування апарату управління. Кош�
ти на цю групу видатків спрямовуються з усіх видів
місцевих бюджетів, зокрема найбільше із сільських бюд�
жетів — майже третю частину сукупних бюджетних
витрат (табл. 1).

Загалом видатки місцевих бюджетів на управління
включають поточні та капітальні видатки із загального
та спеціального фондів відповідних бюджетів. Зокрема
поточні видатки включають видатки на: оплату праці і
нарахування на заробітну плату; використання товарів
і послуг (предмети, матеріали, обладнання та інвентар;
видатки на відрядження; оплату комунальних послуг та
енергоносіїв); дослідження і розробки, окремі заходи
по реалізації державних (регіональних) програм; соц�
іальне забезпечення (виплату пенсій і допомог). Капі�
тальні видатки включають видатки на придбання основ�
ного капіталу (придбання обладнання і предметів дов�
гострокового користування; капітальне будівництво
(придбання); капітальний ремонт; реконструкцію та ре�
ставрацію; придбання землі та нематеріальних активів)
та капітальні трансферти (підприємствам, установам,
організаціям, органам державного управління інших
рівнів).

Як свідчать статистичні дані, найбільша частка в
структурі видатків місцевих бюджетів на управління
припадає на оплату праці з нарахуваннями (майже 90%
усіх видатків). Постановою Кабінету Міністрів Украї�
ни "Про упорядкування структури та умов оплати
праці працівників апарату органів виконавчої влади,
органів прокуратури, судів та інших органів" від 9 бе�
резня 2006 р. № 268 із змінами та доповненнями виз�
начено, що умови оплати праці посадових осіб місце�
вого самоврядування визначаються органом місцево�
го самоврядування виходячи з умов оплати праці, вста�
новлених для державних службовців відповідних ка�
тегорій і схем посадових окладів [1]. Для визначення
фонду оплати праці беруть середню заробітну плату з
нарахуваннями та перемножують на кількість штатних
працівників.

Уряд постановою "Про визнання такими, що втра�
тили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів
України" від 26.11.2014 р. № 664 [2] визнав такою, що
втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів
України "Про фінансове забезпечення діяльності
органів місцевого самоврядування" від 03.12.1997 р.
№1349. Зазначеною постановою були затверджені
типові штати, яких повинні були дотримуватись го�
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Таблиця 1. Частка бюджетних витрат
місцевих бюджетів на державне управління в сукупних бюджетних витратах

за 2012 — 1 півріччя 2015 рр., %
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лови обласних, Київської та Севастопольської
міських, районних, районних у містах рад, міські, се�
лищні і сільські голови під час підготовки пропозицій
щодо структури виконавчого апарату обласних, рай�
онних, районних у містах рад, виконавчих органів
сільських, селищних, міських рад, районних у містах
рад, загальної чисельності апарату рад та їх виконав�
чих органів. Зазначені типові штати використовува�
лися під час планування відповідних бюджетів для
проведення розрахунків видатків на утримання апа�
рату рад. Тому з 1 січня 2015 року органи місцевого
самоврядування мають повне право самостійно зат�
верджувати загальну чисельність апарату місцевої
ради та її виконавчих органів.

Планування заробітної плати окремих штатних пра�
цівників передбачає врахування їх посадових окладів,
доплат за ранги, які їм присвоєно, надбавок за стаж
роботи, премій та інших надбавок, матеріальної допо�
моги.

Посадові оклади працівників апарату органів ви�
конавчої влади установлюються залежно від обсягу
і характеру компетенції на конкретній посаді, склад�
ності та рівня відповідальності виконуваних служ�
бових обов'язків, ролі і місця посади в структурі
відповідного органу. Розміри окладів визначено у
схемах посадових окладів, що відображені у додат�
ках 48—54 постанови Кабінету Міністрів України
"Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади,
органів прокуратури, судів та інших органів" від 9
березня 2006 р. № 268. На розмір посадових окладів
впливає і віднесення області чи міста до відповідної
групи за оплатою праці в залежності від кількості
населення, що визначено у Постанові Кабінету
Міністрів України "Деякі питання віднесення облас�
тей та міст до груп за оплатою праці" від 21 липня
2005 р. № 614 [3].

Посадовим особам місцевого самоврядування пе�
редбачаються надбавки до посадових окладів за ранг.
Розміри надбавок до посадових окладів за ранги поса�
довим особам місцевого самоврядування визначено у
додатку 57 постанови Кабінету Міністрів України "Про
упорядкування структури та умов оплати праці праців�
ників апарату органів виконавчої влади, органів проку�
ратури, судів та інших органів" від 9 березня 2006 р. №
268.

З метою залучення до роботи в органах місцевого
самоврядування висококваліфікованих фахівців, пра�
цівникам виплачують до посадових окладів доплати та
надбавки, зокрема:

1) надбавку за знання та використання в роботі іно�
земної мови:

— однієї європейської — у розмірі 10%,
— однієї східної, угро�фінської або африканської

— 15%,
— двох і більше мов — 25%;
2) доплату за науковий ступінь кандидата або док�

тора наук з відповідної спеціальності — у розмірі відпо�
відно 5% і 10% посадового окладу;

3) надбавку за почесне звання "заслужений" — у
розмірі 5%;

4) надбавку за вислугу років (до посадового ок�
ладу з урахуванням надбавки за ранг (спеціальне
звання) і залежно від стажу державної служби,
служби в органах місцевого самоврядування) в та�
ких розмірах:

— понад 3 роки — 10%,
— понад 5 років — 15%,
— понад 10 років — 20%,
— понад 15 років — 25%,
— понад 20 років — 30%,
— понад 25 років — 40%.
Варто відмітити, що доплата за науковий ступінь

та надбавка за почесне звання виплачуються праців�

никам лише в тих випадках, якщо їх діяльність збігаєть�
ся за профілем з науковим ступенем або почесним
званням.

Керівникам органів виконавчої влади надано право
установлювати надбавку за високі досягнення у праці
або за виконання особливо важливої роботи:

— керівникам структурних підрозділів, їх заступни�
кам, спеціалістам — у розмірі до 50% посадового окла�
ду з урахуванням надбавки за ранг та надбавки (винаго�
роди) за вислугу років;

— керівним працівникам і спеціалістам департа�
ментів, управлінь, відділів, інших структурних підроз�
ділів, які безпосередньо займаються розробленням
проектів нормативно�правових актів, проводять екс�
пертизу проектів таких актів (якщо положеннями про
підрозділи передбачено виконання такої роботи) у
розмірі до 100% посадового окладу з урахуванням
надбавки за ранг та надбавки (винагороди) за вислу�
гу років.

Крім цього, спеціалістам і службовцям керівниц�
тво має право призначити доплату за виконання обо�
в'язків тимчасово відсутніх працівників таких самих
категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тим�
часової непрацездатності, перебування у відпустці без
збереження заробітної плати, у відпустці у зв'язку з
вагітністю і пологами, у частково оплачуваній
відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку чи у відпустці без збереження зароб�
ітної плати тривалістю, визначеною у медичному вис�
новку, але не більше ніж до досягнення дитиною шес�
тирічного віку) — до 50% посадового окладу за ос�
новною роботою з використанням для цього до 50%
посадового окладу відсутнього працівника. За вико�
нання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або
заступника керівника структурного підрозділу відпо�
відному працівникові призначається доплата у розмірі
різниці між фактичним посадовим окладом тимчасо�
во відсутнього керівника або заступника керівника
структурного підрозділу (без урахування надбавок та
доплати) і посадовим окладом працівника, який ви�
конує обов'язки тимчасово відсутнього керівника або
заступника керівника структурного підрозділу, у разі,
коли працівник, що виконує обов'язки тимчасово
відсутнього керівника структурного підрозділу, не є
його заступником.

Постановою Кабінету Міністрів України "Про
види, розміри і порядок надання компенсації грома�
дянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ
до державної таємниці" від 15 червня 1994 р. № 414
[4] визначено види, розміри і порядок надання ком�
пенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка перед�
бачає доступ до державної таємниці. Працівникам
органів місцевого самоврядування, які працюють в
умовах режимних обмежень, установлюється над�
бавка до посадових окладів. Однак надбавка до по�
садових окладів виплачується лише за наявності доз�
волу на провадження діяльності, пов'язаної з дер�
жавною таємницею, наданого відповідно до законо�
давства про державну таємницю. Розмір надбавки
залежить від ступеня секретності інформації, зок�
рема:

— відомості та їх носії, що мають ступінь секрет�
ності "особливої важливості" — 20%;

— відомості та їх носії, що мають ступінь секрет�
ності "цілком таємно" — 15%;

— відомості та їх носії, що мають ступінь секрет�
ності "таємно" — 10%.

Також керівництво має право здійснювати премію�
вання працівників відповідно до їх особистого вкладу в
загальні результати роботи, а також до державних і
професійних свят та ювілейних дат у межах фонду пре�
міювання, який утворюється у розмірі не менше як 10%
посадових окладів. Працівникам передбачено надання
матеріальної допомоги для вирішення соціально�побу�
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тових питань та допомоги для оздоровлення при наданні
щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує серед�
ньомісячної заробітної плати.

Процес планування фонду оплати праці вимагає
здійснення розрахунків нарахувань на заробітну пла�
ту у розмірах, встановлених відповідними норматив�
но�правовими актами. Зокрема це сплата єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування. Нарахування на заробітну плату прац�
івників апарату управління обчислюються у визна�
чених нормативно�правовими актами відсотках до
видатків на оплату праці.

При плануванні видатків на управління врахову�
ють і видатки на відрядження працівників. Так, пла�
нування видатків на відрядження працівників органів
влади й управління передбачає врахування їх
кількості, тривалості та віддаленості пунктів призна�
чення. Видатки на відрядження включають відшко�
дування витрат на проїзд до місця відрядження та
назад (з врахуванням користування постільними ре�
чами в поїздах), вартості проживання, добових вит�
рат та інші компенсації відповідно до законодавства
про працю України.

Не менш важливим є планування видатків органів
влади й управління на використання товарів і послуг,
зокрема і на оплату комунальних послуг та енерго�
носіїв. При плануванні цих видатків обов'язково вра�
ховують можливі розміри заборгованості за попе�
редні роки.

Видатки на придбання предметів, матеріалів, об�
ладнання та інвентарю визначають з режиму і умов
роботи працівників, урахування наявності придатно�
го до використання обладнання та інвентарю та цін
на товари і послуги. Однак ця група видатків пла�
нується виходячи із наявних коштів у відповідних
місцевих бюджетах. Інші складові витрат на управл�
іння, зокрема на дослідження і розробки, окремі за�
ходи по реалізації державних (регіональних) про�
грам, на капітальні видатки в органах влади й управ�
ління плануються також в межах наявних коштів у
відповідному бюджеті. Щодо капітальних видатків,
то підгрунтям має слугувати план фінансування ка�
пітальних вкладень відповідної території, однак такі
плани не завжди є.

У вітчизняній практиці в окремих сільських бюд�
жетах витрати на управління сягають більше 90% усіх
витрат бюджету. Тому виникає питання "Чи потрібно
громаді такий орган управління?". В процесі децент�
ралізації розпочато і активно сьогодні триває про�
цес об'єднання територіальних громад.

У результаті внесення змін до бюджетного зако�
нодавства України в рамках проведення бюджетної
децентралізації об'єднані територіальні громади при
формуванні та використанні коштів своїх бюджетів
прирівняні до міст обласного значення. Вони мають
прямі  міжбюджетні стосунки з Міністерством
фінансів України. Для реалізації делегованих повно�
важень такі громади отримують цільові субвенції,
основними з яких є субвенція на освіту та на охоро�
ну здоров'я. Крім того, в таких об'єднаних громадах
зміцнена власна дохідна база. Ті територіальні гро�
мади, які не об'єднуються не отримують від держа�
ви фінансових ресурсів на реалізацію делегованих
повноважень. Якщо у 2016 р. територіальні грома�
ди, які не об'єднались, ще все ж таки отримують певні
кошти з районних бюджетів для виконання делего�
ваних повноважень, то з 2017 р. така практика буде
припинена, і громади, які не об'єднаються не змо�
жуть повноцінно функціонувати. Тому може виник�
нути ситуація, коли окремі сільські ради не можуть
у своїх бюджетах закумулювати кошти навіть на своє
утримання. Отже, в процесі об'єднання територіаль�
них громад певною мірою і повинна вирішуватись
проблема витрачання левової частки бюджетних

коштів невеликих територіальних громад на управ�
ління.

Разом з тим, для ефективного і повноцінного ви�
конання апаратом управління органів місцевого са�
моврядування покладених на нього повноважень має
бути гідне фінансове забезпечення працівників
органів місцевого самоврядування, що підвищить
рівень відповідальності кожного працівника. Це
можна реалізувати лише у достатньо забезпечених
фінансовими ресурсами територіальних громадах.

Отже, у процесі планування видатків місцевих
бюджетів на управління, чим менша територіальна
громада, тим більше фінансових ресурсів спрямо�
вується на управління. Левову частку видатків на уп�
равління складають видатки на оплату праці з нара�
хуваннями. В Україні для розрахунку планових по�
казників видатків місцевих бюджетів на управління,
зокрема фонду оплати праці, потрібно опрацьовува�
ти значну частину нормативно�правових актів, поло�
ження яких нерідко суперечать один одному. Тому
доцільно на законодавчому рівні врегулювати дану
проблему.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах економічних трансформацій важ�

ливим є забезпечення передумов для стійкого економі�
чного зростання. Посилення рівня міжнародної конку�
ренції на ринках збуту товарних груп, структурні особ�
ливості вітчизняної економіки зумовлюють необхідність
реалізації виваженої фінансової політики, що грун�
тується на підтримці конкурентоспроможності експор�
ту, стимулюванні високотехнологічних укладів еконо�
міки. Важливим є створення сприятливих умов для зро�
стання інвестиційної активності, в тому числі за раху�
нок залучення іноземних інвестицій. Особливого зна�
чення набувають питання проведення інституційної
модернізації механізмів бюджетної, податкової, митної,
грошово�кредитної політики. На сучасному етапі, не�
обхідним є розробка довгострокової стратегії розвит�
ку економіки, яка була б спрямована на якісні зміни її
структури та досягнення макроекономічної збалансо�
ваності. В процесі формування та реалізації фінансової
політики, необхідним є забезпечення умов для віднов�
лення довіри суб'єктів економічних відносин до фінан�
сової системи. Крім того, удосконалення системи фінан�
сового регулювання має здійснюватись з урахуванням
особливостей вітчизняної моделі соціально�економіч�
ного розвитку та досвіду країн з розвинутою і транс�
формаційною економікою.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних

вчених у сфері фінансово�економічного регулювання,
удосконалення державної фінансової політики можна
назвати праці Р. Барро [1], А. Даниленка [2], П. Кругма�
на, А. Лаффера, Л. Лисяк [3], І. Лук'яненко [4], І. Лу�
ніної, І. Лютого, А. Соколовської [5], П. Самуельсона,
Е. Хансена, Дж. Хікса, В. Федосова [6], І. Чугунова [7],

УДК 336.2.33

М. О. Безгуба,
аспірант кафедри фінансів,
Київський національний торговельно<економічний університет, м. Київ

ФІНАНСОВА СКЛАДОВА РЕГУЛЮВАННЯ

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

M. Bezguba,

Post;graduate student at the Department of Finance,

Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

FINANCIAL COMPONENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT REGULATION

У статті обгрунтовано підходи щодо визначення ролі фінансової складової механізму регулювання у за;
безпеченні економічного розвитку в сучасних умовах. Здійснено аналіз основних його компонентів з ураху;
ванням вітчизняної специфіки. Визначено причини зміни значень показника перерозподілу валового внутрі;
шнього продукту через видаткову частину зведеного бюджету України в період 2006—2015 років. Здійснено
аналіз коливань показника податкового навантаження на вітчизняну економіку, охарактеризовано певні особ;
ливості податкової політики держави. Запропоновано пріоритетні напрями фінансового регулювання еконо;
мічного розвитку, в тому числі щодо бюджетного, податкового, монетарного регулювання.

The article substantiates the approaches for defining the role of financial component of regulation mechanism in
the economic development in modern conditions.

The analysis of its main components taking into account national specifics has been performed. The reasons of
changes in indicator values of GDP redistribution through the expenditure of the consolidated budget of Ukraine in
the period 2006—2015 have been identified. The fluctuations in the tax burden on the national economy have been
analysed and certain features of the tax policy have been described. The priority areas of financial regulation of economic
development, including the budgetary, fiscal, monetary regulation have been identified.
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С. Юрія та інших. Водночас важливим є поглиблення ро�
зуміння ролі фінансового регулювання економіки в су�
часних умовах, визначення пріоритетних напрямів
фінансової політики на середньострокову перспективу
з урахуванням інституційних особливостей вітчизняної
економіки.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування ролі фінансової скла�

дової механізму державного регулювання економічно�
го розвитку, аналіз основних його складових.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
З метою забезпечення концептуальної єдності до�

слідження в роботі використано сукупність методів, що
грунтуються на сучасних теоретико�методологічних підхо�
дах, у тому числі порівняння, аналізу, синтезу, теоретичного
узагальнення, системний та структурний методи.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Державне регулювання розвитку економіки є ваго�

мою, динамічною складовою фінансового механізму
економічного зростання, що спрямований на забезпе�
чення збалансованого розвитку реального та фінансо�
вого сектору економіки. На різних етапах становлення
системи фінансового регулювання ступінь впливу дер�
жави на економічні процеси був різним та супроводжу�
вався зміною форм, методів та важелів управління еко�
номікою. Необхідність реалізації механізму фінансово�
го регулювання обумовлена, значною мірою, виконан�
ням державою економічної функції на належному рівні,
потребою встановлення та підтримки оптимальної
структури національної економіки, виявлення пріори�
тетних напрямів економічного розвитку, формування і
подальшого удосконалення інституційного забезпечен�
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ня функціонування економіки та соціальної сфери, по�
кращання добробуту населення та надання йому відпо�
відних соціальних послуг, підтримкою достатнього
рівня зайнятості населення тощо. Питання формуван�
ня фінансового механізму економічного розвитку є ак�
туальним та взаємопов'язаним із розширенням функцій,
які постають перед державою. Співвідношення між
складовими фінансової системи формуються з ураху�
ванням державних та ринкових методів впливу на со�
ціальні та економічні процеси.

Згідно з положеннями сучасної економічної теорії
у держави є п'ять обгрунтованих причин щодо викори�
стання механізму фінансового регулювання, зокрема:
створення та зміцнення правил гри для учасників фінан�
сової системи, підтримка принципу справедливості; за�
хист галузей економіки проти надмірної концентрації
учасників та збереження вільної конкуренції; перероз�
поділ валового національного доходу за допомогою
податків і зборів, трансфертів; коригування екстерналій
або інших провалів ринків, у тому числі в силу асиметрії
інформації; захист інтересів громадян, реалізація со�
ціальної функції держави [1]. Основними формами
фінансового регулювання економіки є макроекономіч�
не планування та прогнозування, використання механі�
зму державного замовлення і відповідно регулювання
рівня видатків бюджету та підприємств державного сек�
тору економіки, розробка та реалізація державних про�
грам соціально�економічного розвитку.

У процесі формування та реалізації системи фінан�
сового регулювання держава визначає загальний обсяг
фінансових ресурсів, їх джерела та напрями викорис�
тання, забезпечує розвиток інституційного забезпечен�
ня механізму регулювання фінансовими методами со�
ціально�економічних процесів. Питання визначення
пропорцій фінансового забезпечення галузей суспіль�
ного виробництва за рахунок коштів держави, визначен�
ня пріоритетів розвитку економіки та соціальної сфери
є одним з найбільш важливих у процесі формування та
реалізації економічної політики держави [2]. Фінансо�
ве регулювання економіки полягає у сукупності взає�
мовідносин економічних, правових, інституційних
фінансових компонентів, пов'язаних з визначенням ос�
новних напрямів та пріоритетів податкової, митної,
бюджетної, грошово�кредитної, валютної, інвестицій�
ної політики, фінансово�бюджетним плануванням та
прогнозуванням, формуванням бюджету, використан�
ням бюджетних коштів та здійсненням контролю за їх
виконанням для досягнення відповідних цілей, які сто�
ять перед суспільством на певному етапі розвитку.

Дієвість системи державного фінансового регулю�
вання, значним чином, залежить від рівня наукової об�
грунтованості його ролі в розвитку суспільних відносин,
а також обраної моделі соціального�економічного роз�
витку, що визначає ступінь участі держави в управлінні
економікою та використання відповідних інструментів
регулювання. Формування механізму державного
фінансового регулювання має грунтуватись на таких
принципах: цілісності, відкритості, прозорості, ціле�
спрямованості, економічної обгрунтованості, адаптив�
ності, синергізму, комплексності, взаємопов'язаності.
Фінансове регулювання є адаптивним інструментом за�
безпечення економічного, соціального та інших на�
прямів розвитку суспільства. Необхідним є забезпечен�
ня взаємоузгодженості складових механізму державно�
го фінансового регулювання. Рівень дієвості регулюван�
ня економічного розвитку, в значній мірі, залежить від
бюджетно�податкової та грошово�кредитної політики
як базових структурних інструментів регулювання еко�
номічних відносин в середині країни. Саме вони визна�
чають особливості та характер трансформаційних про�
цесів економічного розвитку.

Бюджетна політика держави як динамічна система,
що розвивається залежно від соціально�економічних
потреб суспільства, має задіяти з урахуванням зарубіж�

ного досвіду відповідні регуляторні механізми. Функціо�
нальне призначення бюджетної політики є продуктом
еволюції ролі та значення держави в суспільно�економі�
чному розвитку. Залежно від показників економіки слід
коригувати цілі і завдання бюджетної політики, механіз�
ми, інструменти і важелі для їх досягнення з метою ефек�
тивного впливу на соціально�економічні процеси. В умо�
вах рецесії бюджетна політика має реалізовувати адап�
таційно�регуляторний потенціал з метою виходу на по�
ступове економічне зростання [6]. При цьому бюджетна
політика як вагомий інструмент системи державного ре�
гулювання економіки повинна спиратися на довгостро�
кову програму економічного і соціального розвитку краї�
ни. Бюджетна політика знаходить своє вираження в сис�
темі заходів, що здійснюються державними органами
влади в сфері доходів та видатків, в політиці країни в об�
ласті регулювання розмірів бюджетного дефіциту та
джерел його фінансування, в принципах побудови взає�
мовідносин між різними рівнями бюджетної системи.
Бюджетна стратегія на середньострокову перспективу
повинна орієнтуватися на соціальний та економічний
розвиток країни при безумовному врахуванні критеріїв
ефективності та результативності бюджетних видатків.
Крім того, необхідним є забезпечення структурної оп�
тимізації видаткової частини бюджету до умов економі�
чного розвитку, пріоритетних завдань соціально�еконо�
мічного розвитку країни [5].

Визначено, що рівень перерозподілу валового внут�
рішнього продукту через видаткову частину зведеного
бюджету України за період 2006—2015 років збільшив�
ся на 2,2 відсоткових пункти, середнє значення цього
показника складає 33,4 відсотка. Зростання рівня пере�
розподілу ВВП через видаткову частину бюджету в пе�
ріод 2009—2013 років викликано необхідністю компен�
саторних заходів втрати доходів населення, про що
свідчить зростання видатків на соціальний захист і соці�
альне забезпечення, реалізації стимулюючих бюджет�
них заходів та зростання частки видатків на обслугову�
вання державного боргу як в загальній структурі ви�
датків, так і у валовому внутрішньому продукті (табл.
1). Незважаючи на суттєве зростання видатків на обслу�
говування боргу в 2014—2015 роках, у тому числі і за
рахунок девальвації та збільшення видатків на оборо�
ну, частка перерозподілу валового внутрішнього про�
дукту дещо знизилась, що обумовлено проведенням за�
ходів із фінансової та макроекономічної стабілізації, в
тому числі з урахуванням співпраці держави із Міжна�
родним Валютним Фондом.

Найвищу питому вагу в валовому внутрішньому про�
дукті відповідно до функціональної класифікації ви�
датків зведеного бюджету становлять видатки на со�
ціальний захист та соціальне забезпечення, в тому числі
пенсіонерів, ветеранів війни і праці, сім'ї, дітей та мо�
лоді, безробітних, на випадок непрацездатності. Значен�
ня цього показника за аналізований період коливають�
ся від 6,8 відсотка в 2007 році до 10,0 відсотків в 2013
році, а середнє значення даного показника за період
2006—2015 років становить — 8,5 відсотка.

Фінансова політика має бути спрямована на вико�
нання функцій соціального захисту та соціального роз�
витку, що потребує узгодження цілей соціально�еконо�
мічного розвитку із цілями фінансової політики, удос�
коналення середньострокового та впровадження дов�
гострокового механізму планування видатків соціаль�
ної сфери, формування показників забезпечення со�
ціальних послуг виходячи із розрахунку необхідних об�
сягів даних послуг на душу населення. На даному етапі
економічних перетворень важливим є оптимізація со�
ціальної інфраструктури відповідно до особливостей та
потреб територіальних громад, принципів субсидіар�
ності, економічної обгрунтованості.

Розробка бюджетно�податкової політики з ураху�
ванням циклічності соціально�економічних процесів,
бюджетної збалансованості, запровадження системно�
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го оцінювання ступеня досягнення поставлених завдань
сприятиме дієвому перетворенню вітчизняної економі�
ки у напрямі інноваційної моделі розвитку [7]. Вплив
фінансово�бюджетної політики на економічні процеси
полягає в стимулюванні внутрішнього попиту для
підтримки високого рівня зайнятості та збуту товарів і
надання послуг суб'єктами господарювання; розбудові
інфраструктури та посилення інноваційної складової
економічного розвитку за рахунок інвестиційної діяль�
ності. Сполучення даних напрямів значною мірою і ви�
значає результативність структурних перетворень еко�
номіки.

На результативність здійснюваної бюджетної по�
літики впливає якісний рівень розвитку інституційного
середовища економіки, економічна кон'юнктура, в тому
числі зовнішня, а також визначені пріоритети соціаль�
но�економічного розвитку країни. В умовах трансфор�
мації економіки, необхідним фактором стимулювання
соціально�економічного розвитку є розширення обсягів
внутрішнього попиту, що надасть змогу збільшити об�
сяги замовлень для вітчизняних підприємств, частково
компенсувати певні втрати частки обсягів експорту на
зовнішніх ринках збуту товарів і послуг, підвищити
рівень ділової активності суб'єктів господарювання.

Розширення обсягів внутрішнього попиту здійс�
нюється, в тому числі і за рахунок використання інстру�
ментів бюджетного регулювання, зокрема у сфері ви�
даткової частини бюджету, міжбюджетних відносин та
бюджетного дефіциту. Обгрунтоване підвищення
розмірів соціальних гарантій, з урахуванням економіч�
них можливостей, позитивно впливає на підвищення
рівня купівельної спроможності працівників бюджетної
сфери та пенсіонерів, що посилює попит на ринках то�
варів та послуг [4]. Фінансування цільових програм еко�
номічного розвитку, капітальних видатків, надання до�
тацій та субсидіювання певних галузей економіки також
сприяє економічній активізації. Водночас бюджетна
політика у сфері регулювання дефіциту бюджету має
враховувати необхідність формування збалансованої
бюджетної політики, яка б забезпечувала високий
ступінь довіри інвесторів; можливості фінансування
дефіциту бюджету на вигідних умовах, що значним чи�
ном не впливатимуть на розбалансування бюджету в
наступних бюджетних періодах за рахунок стрімко зро�
стаючого обсягу видатків на обслуговування державно�
го боргу, а також потреби його своєчасного погашен�
ня. Загалом при формуванні бюджетної політики слід
враховувати комплексність взаємозв'язків між її скла�
довими у сфері доходної та видаткової частини,
міжбюджетних відносин та їх похідних.

Недоліки бюджетної політики в системі доходів зу�
мовлюють зростання фіскального навантаження на еко�
номіку країни, внаслідок чого знаходять свій прояв не�
гативні тенденції та процеси. Податкове навантаження
є одним з основних фінансово�бюджетних показників,
який суттєво впливає як на дохідну частину бюджетів
усіх рівнів, так і на економічні процеси в країні та адмі�
ністративно�територіальних одиницях. Від оптималь�
ності визначення величини зазначеного показника за�
лежить обсяг фінансових ресурсів для виконання дер�
жавою і органами місцевого самоврядування відповід�
них соціально�економічних функцій, а також темпи еко�

номічного зростання у країні та регіонах. Дослідження
питання впливу податкового навантаження на дохідну
частину бюджету та економічний розвиток країни і ад�
міністративно�територіальних одиниць є актуальним та
необхідним для розробки і реалізації виваженої держав�
ної політики у сфері оподаткування суб'єктів підприє�
мницької діяльності та формування доходів бюджету.

В умовах економічних перетворень податкова сис�
тема країни є важливим інструментом фінансового ре�
гулювання, від виваженості податкової політики знач�
ним чином залежать темпи економічного зростання,
показники зовнішньоекономічної діяльності, обсяги
залучення інвестиційних ресурсів, пріоритети соціаль�
ної політики держави. Розвиток фінансової системи
держави супроводжується постійним удосконаленням
механізмів стимулювання соціально�економічного роз�
витку, структурними перетвореннями податкової сис�
теми, посиленням дієвості регулюючої функції податків,
покращенням якісного рівня планування податкових
надходжень. Актуальним є здійснення аналізу динамі�
ки значень показника податкового навантаження на
економіку, який є співвідношенням обсягу податкових
надходжень до валового внутрішнього продукту краї�
ни (рис. 1).

Аналіз даних, представлених на рисунку 1, свідчить
про поступове зростання рівня перерозподілу валово�
го внутрішнього продукту через податкову систему: се�
реднє значення даного показника у 2006—2015 роках
становило 23,88 відсотка, в тому числі у 2006—2010 ро�
ках — 22,78 відсотка, 2011—2015 роках — 24,98 відсот�
ка. Цей висхідний тренд пов'язаний з декількома при�
чинами. По�перше, з 2011 року введено Податковий ко�
декс, який частково покращив адміністрування податків,
було змінено чисельність та структуру податків —
відмінено низку податків, що не мали реального фіскаль�
ного значення, об'єднано певні податки, перенесено
рентні платежі з неподаткових у податкові надходжен�
ня, що в кінцевому підсумку відобразилось на підви�
щенні значень як частки податкових надходжень у ва�
ловому внутрішньому продукті, так і в доходах зведе�
ного бюджету. По�друге, незважаючи на глибокий еко�
номічний спад у 2014—2015 роках, та як наслідок зни�
ження прямих податків, в першу чергу податку на при�
буток, частка перерозподілу валового внутрішнього
продукту через податкову систему не знизилась, що по�
в'язано з реалізацією низки компенсаторних заходів по�
даткової політики. Зокрема було розширено базу опо�
даткування щодо податку на доходи фізичних осіб в ча�
стині оподаткування пенсій, розмір яких перевищує
трикратний розмір мінімальної заробітної плати, за�
проваджено податок на процентні доходи за депозита�
ми, введено військовий збір; збільшено ставки рентних
платежів; збільшено ставки акцизного податку; термі�
ном на один рік — 2015�й, запроваджено додатковий
імпортний збір з метою стабілізації платіжного балан�
су держави.

Слід зазначити, що структура вітчизняної податко�
вої системи відповідає архітектоніці податкових систем
країн з розвинутою економікою, а також країн з транс�
формаційною економікою у складі Європейського
Союзу, що свідчить про тенденцію уніфікації оподат�
кування [5]. З урахуванням підписання та ратифікації

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Видатки зведеного бюджету,  
в тому числі:  32,2 31,4 32,6 33,7 34,9 32,0 34,9 34,8 33,4 34,4 

на загальнодержавні функції  3,7 3,4 3,3 3,6 4,1 3,8 3,9 4,2 4,9 6,4 
на обслуговування боргу 0,6 0,5 0,4 1,0 1,4 1,8 1,7 2,2 3,2 4,4
на оборону 1,2 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,8 2,6
на соціальний захист та соціальне 
забезпечення 7,6 6,8 7,8 8,6 9,7 8,0 8,9 10,0 8,8 8,3 

Дефіцит зведеного бюджету 0,7 1,1 1,5 4,1 6,0 1,8 3,6 4,4 4,6 1,6 

Таблиця 1. Динаміка показників видатків та дефіциту зведеного бюджету України в період 2006—2015 років, %

Джерело: розраховано автором на основі даних Державної казначейської служби України та Державної служби статистики.
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Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, Євро�
пейським співтовариством з атомної енергії і їх держа�
вами�членами Україна взяла на себе зобов'язання щодо
послідовної зміни структури оподаткування, яка фун�
кціонує в країнах членах ЄС, підвищення ставок акциз�
ного податку на тютюнові вироби до рівня відповідних
країн�членів, з якими спільний кордон, імплементації
принципів прозорості механізму податкового адмініст�
рування, удосконалення механізму та процедури бюд�
жетного відшкодування податку на додану вартість, ак�
тивізацію боротьби з ухиленням від сплати податків.

Вагомим завданням реалізації механізму податко�
вого регулювання є створення сприятливих умов для
розвитку підприємництва та забезпечення формування
необхідного обсягу доходної частини бюджету для ре�
алізації поставлених завдань. Ефективність функціону�
вання податкової системи певною мірою визначається
рівнем поєднання та узгодженості фіскальної та стиму�
люючої складової. На сучасному етапі розвитку фінан�
сово�економічних відносин функціонування податкової
системи спрямовано на вирішення важливих суспільних
проблем — досягнення соціальної справедливості та
активізації економічного розвитку.

Грошово�кредитна політика як елемент фінансової
політики держави характеризується такими основними
елементами: обсяг емісії, монетизація економіки, реаль�
ний, номінальний та ефективний курс національної ва�
люти, рівень ризику в банківській системі, облікова став�
ка. В рамках цієї політики відбувається забезпечення
симбіозу контролю над виконанням основних пара�
метрів фінансової системи з активним їх управлінням
на основі інструментів грошово�кредитного регулюван�
ня, в першу чергу ринкових механізмів.

Забезпечення цінової стабільності виступає пріори�
тетним завданням грошово�кредитної політики держа�
ви. Формуючи більш передбачуване середовище для дов�
гострокового планування і прийняття економічних
рішень, а також забезпечуючи збереження доходів на�
селення, цінова стабільність збільшує довіру до націо�
нальної валюти, створює умови для зростання інвес�
тицій і структурних змін в економіці. Таким чином, ста�
більно низька інфляція сприяє підвищенню добробуту

громадян, тобто досягненню кінцевої мети державної
економічної політики.

Проблема оптимальної інфляції та інституційного
визначення центрального банку має велике теоретичне
і практичне значення для країн з трансформаційною
економікою. Для розвинутих країн в теперішній час вва�
жається, що щорічна інфляція не повинна перевищува�
ти двох�трьох відсотків. Для країн, що розвиваються
емпіричні спостереження показали, що при інфляції
вище 40 відсотків, економічне зростання припиняється.
Як практичний орієнтир приймається, що інфляція не
повинна перевищувати 10 відсотків.

В економічній системі, особливо в умовах трансфор�
маційної економіки, не вистачає великого запасу вільної
купівельної спроможності, тому інноваційний розвиток
має фінансуватися за рахунок новоствореної купівель�
ної спроможності, що є рушійною силою, яка здатна
забезпечити розвиток. Питання може бути вирішене за
допомогою створення купівельної спроможності, зок�
рема банківськими та іншими фінансово�кредитними
установами, а засоби кредитної політики мають висту�
пати як стимулюючими, так і стримуючими інструмен�
тами впливу на циклічний рух та економічний розвиток.
Це питання варто розглядати не лише в контексті ство�
рення, але й вивільнення, виведення, накопичення та
ефективного використання в цілому фінансових активів,
здатних забезпечити реалізацію грошово�кредитної
політики країни.

Необхідною умовою ефективного впливу грошово�
кредитної політики на економіку через управління про�
центними ставками є плаваючий валютний курс. Висту�
паючи вбудованим стабілізатором, плаваючий валютний
курс дозволяє економіці адаптуватися до зміни зов�
нішніх умов. Цей варіант не перешкоджає визначенню
та формуванню тенденцій в динаміці курсу національ�
ної валюти, обумовлених дією фундаментальних мак�
роекономічних чинників. Курс визначається співвідно�
шенням попиту на іноземну валюту і її пропозицією на
внутрішньому валютному ринку. Механізм впливу про�
центної ставки на інфляцію або трансмісійний механізм
грошово�кредитної політики є процесом поступового
поширення відповідного сигналу банківської системи
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країни про збереження або зміну облікової ставки і май�
бутньої її траєкторії від сегментів фінансового ринку
на реальний сектор економіки і в результаті на інфля�
цію. Зміна рівня облікової ставки транслюється в еко�
номіку по різних каналах: процентному, кредитному, ва�
лютному, каналу вартості активів.

Звідси випливає, що роль грошово�кредитної полі�
тики в регулюванні економіки країни збільшується в
умовах нестабільності зовнішньоекономічних відносин.
У цих умовах для забезпечення сталого розвитку дер�
жава має використовувати такі інструменти грошово�
кредитної політики: ставку рефінансування, мінімальні
резервні вимоги, операції на відкритому ринку. Ефек�
тивність даних інструментів грошово�кредитної політи�
ки при їх узгодженому використанні дозволить уник�
нути негативних наслідків економічних коливань. Ваго�
мим завданням грошово�кредитної політики є створен�
ня умов для економічного зростання країни. Однак най�
частіше внесок цієї політики в реалізацію зазначеної за�
дачі обмежується лише забезпеченням цінової стабіль�
ності. Між тим глобальна фінансово�економічна криза
і міжнародний досвід щодо подолання його наслідків
показали, що цінова стабільність є необхідною, але не
достатньою умовою для довгострокового зростання
економіки. Для досягнення цієї мети необхідне посилен�
ня участі комерційних банків в розвитку економічних
суб'єктів. Однак орієнтація грошово�кредитних інсти�
тутів на фінансовий результат знаходиться в протиріччі
із загальноекономічними завданнями, що зумовлює по�
требу в пошуку напрямів досягнення балансу між цільо�
вими орієнтирами економічного розвитку, потенціалом
комерційних банків і сферою їх інтересів.

Стабільність цін може бути забезпечена використан�
ням різних режимів грошово�кредитної політики. Вибір
режиму грошово�кредитної політики представляється
складною проблемою, яка не отримала однозначного
теоретичного рішення. Наразі економічна наука роз�
глядає такі основні режими грошово�кредитної політи�
ки: таргетування пропозиції грошей, таргетування кур�
су валюти і таргетування інфляції. В умовах трансфор�
маційних процесів здійснення грошово�кредитної по�
літики пов'язане з існуванням множинності цілей, що
передбачає використання проміжного режиму. Варто
зазначити, що грошово�кредитна та бюджетно�подат�
кова політика є найбільш потужними інструментами
державного регулювання соціально�економічного роз�
витку країни. Формування та реалізація дієвої фінан�
сової політики має грунтуватись на сукупності прин�
ципів та методів, що визначають базисну модель спів�
відношення та взаємодії цих складових.

Процес удосконалення державної фінансової полі�
тики повинен супроводжуватись підвищенням якості
інституційного забезпечення середовища фінансового
механізму економічного розвитку. До найважливіших
напрямів такого удосконалення можна віднести: підви�
щення якості розвитку людського потенціалу, збільшен�
ня частки високотехнологічної складової економіки,
покращення стійкості фінансової системи держави,
підвищення дієвості впливу фінансових інструментів на
темпи економічного зростання, удосконалення механі�
зму реалізації державно�приватного партнерства.

ВИСНОВКИ
Державне регулювання розвитку економіки є ваго�

мою, динамічною складовою фінансового механізму
економічного зростання, що спрямований на забезпе�
чення збалансованого розвитку реального та фінансо�
вого сектору економіки. Важливим є проведення інсти�
туційної модернізації механізмів бюджетної, податко�
вої, митної, грошово�кредитної політики. В умовах ре�
цесії бюджетна політика має реалізовувати адаптацій�
но�регуляторний потенціал з метою виходу на посту�
пове економічне зростання. При цьому бюджетна по�
літика, як вагомий інструмент системи державного ре�

гулювання економіки повинна спиратися на довгостро�
кову програму економічного і соціального розвитку
країни. На результативність здійснюваної бюджетної
політики впливає якісний рівень розвитку інституційно�
го середовища економіки, економічна кон'юнктура, в
тому числі зовнішня, а також визначені пріоритети соці�
ально�економічного розвитку країни. Дієвість реалізації
податкової політики, певною мірою, визначається
рівнем поєднання та узгодженості фіскальної та регу�
люючої функцій податків. Важливим є проведення ви�
важеної монетарної політики, підвищення рівня її уз�
годженості та координації з бюджетно�податковою
політикою з метою зростання рівня її впливу на досяг�
нення макроекономічної стабільності та подальшого
стимулювання розвитку вітчизняної економіки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основні принципи для ефективних систем стра�

хування депозитів є важливим орієнтиром для ви�
користання країнами, у створенні або реформу�
ванні системи страхування вкладів і вирішення
цілого ряду питань, в тому числі: фінансування,
швидкого відшкодування, страхування вкладів,

УДК 338.64

О. Б. Билінська,
здобувач, ДВНЗ "Університет банківської справи", м. Київ

ФОРМУВАННЯ ПРИНЦИПІВ
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FORMATION PRINCIPLES OF DEPOSIT INSURANCE SYSTEM IN UKRAINE

У статті досліджується система принципів для ефективних систем страхування, яка дає змогу забез;

печити реалізацію гарантій щодо повернення банківських вкладів населення, а звідси — повною мірою

реалізувати функціональне призначення системи гарантування вкладів, розглянуто загальні підходи і

напрями, які забезпечують ефективність захисту вкладів; відображено аналіз основних принципів для

ефективних систем страхування депозитів та їх формалізації у вітчизняному та світовому законодавстві,

що призведе до підвищення довіри вкладників до системи гарантування вкладників та банківської сис;

теми в цілому. Проведено аналіз основних принципів та вітчизняного законодавства на відповідність

основним засадам функціонування національної системи гарантування вкладів світовим засадам. Роз;

глянуто індивідуальні особливості розвитку банківської системи, специфіку законодавства та обмежен;

ня повноважень у сфері фінансової безпеки.

In the article the system of principles for effective insuarance system that allows to ensure the implementation

of guarantees for the return of bank deposits, and hence — to fully realize the functionality of a deposit insurance

system, discussed common approaches and directions that ensure the effectiveness of deposit protection; shows

the basic principles for effective deposit insurance systems and their formalization in domestic and international

legislation that will increase the confidence of depositors in the system of guaranteeing depositors and the banking

system as a whole. Analysis of the basic principles and national legislation in compliance with the basic principles

of operation of the national deposit insurance system worldwide principles. We consider the individual

characteristics of the banking system, specific legislation and limit the powers in the field of financial security.

Ключові слова: принципи страхування депозитів, вклад, фінансова безпека, гарантія.
Key words: principles for deposit insurance, deposits, financial security, guarantee.

вирішення питань з неплатоспроможними банка�
ми, інформування громадськості, співпраця з інши�
ми учасниками страхування, включаючи центральні
банки і органи нагляду. Трансформаційні проце�
си, що відбуваються в Україні сприяють реалізації
цих принципів у вітчизняній системі страхування
вкладів.
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АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченням основних принципів для ефективних си�
стем страхування вкладів займаються провідні вітчиз�
няні та закордонні вчені�економісти, зокрема: С. Воло�
сович, Ж. Голодова, О. Грасюк О. Засядько, Т. Мазур,
О. Орлюк, Т. Смовженко, В. Огієнко, А. Турбанов,
Аш. Демиргук�Кунт, Джо Хортон та інші.

ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ

ПРОБЛЕМИ
Світова фінансова криза дала поштовх для створен�

ня та розвитку систем страхування вкладів. Хоча що�
року кількість держав з системами страхування вкладів
зростає, однак не існує єдиного уніфікованого підхо�
ду до побудови національної системи страхування
вкладів так і для взаємодії з іншими елементами систе�
ми забезпечення фінансової стабільності. Отже, не�
можливість уніфікації систем страхування вкладів по�
в'язано з різницею в соціально�економічному розвит�
ку країн, особливостями організації та діяльності
фінансових установ, передумовами запровадження і
стратегічними цілями діяльності систем страхування
вкладів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У дослідженні вирішується завдання вдоскона�

лення системи страхування депозитів за умов наяв�
ності проблем пов'язаних із економічним станом
країни. Саме тому необхідно здійснити аналіз еко�
номічного середовища, оскільки цей чинник матиме
величезний вплив на банківську систему і систему
страхування депозитів. Необхідно проаналізувати
структуру банківської системи, оскільки кількість,
типи і характеристики банків впливатимуть на вибір
правильного варіанту організації системи страхуван�
ня депозитів.

Методологічною основою дослідження стали ос�
новні принципи для ефективних систем страхування де�
позитів створені Базельським комітетом з банківського
нагляду і Міжнародною асоціацією страховиків депо�
зитів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Системи страхування депозитів існують сьогодні
більш ніж у 106 країнах світу. Практично всі розвинені
країни створили у себе подібні системи. В останнє де�
сятиліття створили такі системи майже всі країни
Східної Європи і Азії, йде підготовка до формування
національних систем страхування депозитів у деяких
країнах Сходу й Африки.

Ефективна система страхування вкладів повинна
враховувати ряд зовнішніх факторів та враховувати ви�
конання певних попередніх умов. Ці умови, хоча у
більшості випадків й знаходяться поза межами компе�
тенції системи страхування вкладів, справляють серйоз�
ний вплив на систему страхування вкладів. Серед таки
попередніх умов, на наш погляд, можна виділити на�
ступні:

— постійне оцінювання стану економіки і банківсь�
кої системи;

— належне корпоративне управління установами,
що складають систему фінансової безпеки;

— ефективне пруденційне регулювання та нагляд;
— належним чином збудована та ефективно функ�

ціонуюча правова система, а також системи бухгал�
терського обліку і розкриття інформації.

Світовий досвід функціонування національних си�
стем страхування депозитів, а також низка фінансо�
вих криз останніх десятиліть зумовили створення у
1998 році Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Діюча в даний час система гарантування вкладів зна�

ходиться на етапі свого становлення. Метою системи
страхування вкладів є захист прав і законних інтересів
вкладників банків, зміцнення довіри та стимулювання
залучення заощаджень населення в банківську систе�
му. Необхідність у постійному моніторингу, аналізі та
модернізації системи страхування вкладів збігається з
нестабільністю економічного розвитку. Системи стра�
хування депозитів не можуть бути ефективними за
відсутності необхідних законів, або якщо правовий
режим характеризується непослідовністю. Належним
чином сформована правова система повинна включати
систему комерційного законодавства, у тому числі за�
кони про корпорації, банкротства, контракти, захист
споживачів і приватну власність, які належним чином і
послідовно застосовуються, а також механізм вирішен�
ня спорів. З огляду на міжнародний досвід, необхідно
і в Україні здійснювати поетапно законодавчі рефор�
ми.

Так, система страхування вкладів Сполучених
Штатів Америки була заснована в часи гострої банкі�
вської кризи і масових банкрутств банків і інших ощад�
них інститутів. Для США характерна змішана система
страхування інтересів вкладників.

Для страхування вкладів у комерційних і ощадних
банках була створена Федеральна корпорація зі стра�
хування депозитів (ФКСД), а для страхування вкладів
фізичних осіб в спеціалізованих ощадних установах
— Федеральна корпорація зі страхування рахунків
ощадно�позикових асоціацій (яка в 1989 році була об�
'єднана в Федеральну корпорацію зі страхування де�
позитів).

Крім безпосереднього захисту банківських вкладів,
Федеральної корпорації зі страхування депозитів, на�
дано право:

— купувати частку в капіталі банку (або весь капі�
тал на термін до 5�ти років), за рахунок своїх коштів;

— надавати позику банку;
— змінювати керівництво банку (на час);
— переводити дебіторську і кредиторську заборго�

ваність банку, що збанкрутів іншому банку, застрахо�
ваному в ФКСД;

— проводити регулярні ревізії банків, які не є чле�
нами ФРС.

Розгалужена мережа фондів страхування банківсь�
ких вкладів існує в Німеччині: Фонд страхування депо�
зитів приватних банків, Фонд страхування депозитів
ощадних кас і Страховий фонд кооперативних банків.

Центральний банк Німеччини (Дойче Бундесбанк)
не робить прямого і досить відчутного впливу на сис�
теми страхування вкладів. У фондах можуть брати
участь всі приватні кредитні установи, що мають гене�
ральну ліцензію федерального відомства з нагляду за
кредитною справою і є членами спілки аудиторів
німецьких банків. Страхуються практично всі види
вкладів за винятком міжбанківських, а також деяких
боргових зобов'язань на пред'явника. Страхуванню не
підлягають:

— зобов'язання банку щодо своїх керівників і зас�
новників, які виступають у вигляді фізичних осіб;

— вимоги до банку членів його наглядової ради;
— вимоги до банку прямих родичів вищеназваних

осіб.
Що стосується Польщі, то у 1990 році Централь�

ним Банком Польщі була заснована комісія з рефор�
мування національної банківської системи, яка зай�
нялася підготовкою закону про страхування банківсь�
ких вкладів. За основу в проекті комісії була взята
нормативна база, прийнята в Європейському співто�
варистві. Але, встановлюючи вимоги щодо гаранту�
вання вкладів, у тому числі і термінових банківських
вкладів, цей закон не містив чітких вказівок щодо
механізму практичної реалізації цих вимог. Утворив�
ся істотний недолік, який був переглянутий в 1995 році
завдяки Закону про банківський гарантійний фонд, що



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 6/201684

передбачає гарантії збереження вкладів не тільки
фізичних, а й юридичних осіб. Банківський гарантій�
ний фонд є недержавним фондом, але під управлін�
ням держави.

Таким чином, для української системи можна виді�
лити наступні чинники, що вимагають подальшого де�
тального розгляду: здатність існуючого правового ре�
жиму забезпечити підтримку оперативного втручання
у діяльність проблемних банків або їх закриття; на�
явність у законодавстві (нормативній базі) норм, що
чітко регламентують процедури реалізації активів і за�
доволення вимог кредиторів; надання правового захис�
ту учасникам системи фінансової безпеки і особам, що
працюють на них.

Пруденційне регулювання і нагляд матимуть прямий
вплив на ефективність системи страхування вкладів, за�
лишаючи на ринку лише життєздатні банки. Банки по�
винні мати достатній рівень капіталу і використовувати
надійні та ефективні практики управління ризиками,
корпоративного управління та інше. Серед інших харак�
теристик слід виділити ефективний режим ліцензуван�
ня, регулярні перевірки банків, оцінювання окремих
характеристик, притаманним окремими банкам, а на�
явність системи раннього реагування і своєчасного втру�
чання у діяльність проблемних банків і врегулювання їх
неспроможності.

Ефективна система страхування вкладів передбачає
адекватні режими бухгалтерського обліку і розкриття
інформації. Точна, достовірна і своєчасна інформація
використовується страховиком депозитів, вкладниками,
суб'єктами ринку і державними органами для прийнят�
тя рішень щодо рівня ризику конкретного банку, спри�
яючи зміцненню ринкової, регуляторної і наглядової
дисципліни.

Належним чином збудована система фінансової
безпеки сприяє стабільності фінансової системи. Про�
те недоліки системи можуть збільшувати ризики, особ�
ливо — ризик прояву проблеми моральної шкоди. За�
ходи з мінімізації моральної шкоди є необхідним ком�
понентом системи страхування вкладів. Рівень ризику
моральної шкоди можна знизити через використання
інших елементів системи фінансової безпеки і через
створення стимулів для впровадження ефективної
практики корпоративного управління і управління ри�
зиками безпосередньо у банках, підтримку дисциплі�
ни суб'єктів ринку і впровадження ефективних ме�
ханізмів пруденційного регулювання і нагляду, а також
розробку і реалізацію ефективного законодавства що
мінімізує ризики збитку. Необхідно забезпечити ба�
ланс між зазначеними компонентами та їх координа�
цію.

Керуючись світовим досвідом, можна зробити вис�
новок, що кожна держава визначає для себе таку сис�
тему страхування вкладів, яка відповідає особливостям
її банківської системи і соціально�економічним цілям.
Разом з тим, можна сформулювати і структурувати
деякі принципи, щоб забезпечити ефективний розвиток
цих систем, що визначають можливі напрями їх вдос�
коналення. Слід зазначити, що цьому питанню приділя�
ли значну увагу міжнародні організації з регулювання
банківської діяльності. Так, в червні 2009 року Базельсь�
ким комітетом з банківського нагляду і Міжнародною
асоціацією страховиків депозитів були розроблені ре�
комендації з основних принципів для ефективних сис�
тем страхування депозитів. З огляду на дані рекомен�
дації, ми вважаємо за необхідне обмежити цей перелік і
сформулювати основні, що визначають стійкість систе�
ми страхування вкладів.

Першим принципом є цілі державної політики,
відтак, основним фактором у реформуванні систе�
ми страхування вкладів є визначення цілей, яких
прагне досягти держава. Ці цілі мають бути, по�пер�
ше, належним чином сформульовані і, по�друге, по�
в'язані з основними компонентами і механізмами

функціонування системи страхування вкладів. Ос�
новною метою системи страхування депозитів є
сприяння стабільності фінансової системи і захист
вкладників.

Другим принципом є мінімізація моральної шко�
ди. Зниження рівня ризику моральної шкоди повин�
но здійснюватися через забезпечення певних компо�
нентів системи страхування вкладів, а також викори�
станням інших елементів системи фінансової безпе�
ки.

Під моральною шкодою розуміється наявність сти�
мулів до прийняття додаткового ризику банками або
іншими особами, що отримують страховий захист, тоб�
то вважають себе захищеними від збитків і впевнені, що
держава не допустить неплатоспроможності банку ні за
яких обставин.

Рівень ризику моральної шкоди може бути змен�
шений за умов обмеження суми страхового покрит�
тя; виключення певних категорій вкладників з числа
застрахованих; а також впровадження систем дифе�
ренційованих (скоригованих за рівнем ризику)
внесків.

Третім і четвертим принципами є мандат і повно�
важення. Страховик повинен мати усі повноваження,
необхідні для реалізації його мандату. Ці повнова�
ження мають бути формально закріплені за ним. Усім
страховикам депозитів необхідні повноваження щодо
фінансування виплат відшкодування, затвердження
операційного бюджету і внутрішніх процедур, а та�
кож отримання доступу до актуальної і достовірної
інформації, що забезпечить здатність страховика
своєчасно виконувати усі зобов'язання перед вклад�
никами.

Мандат організації складається з низки інструкцій і
заявлених цілей. Не існує єдиного мандату для усіх стра�
ховиків депозитів. Наразі страховики депозитів мають
мандати від надзвичайно вузького (виконання лише
функцій "платіжної каси") до широкого, коли система
має розширені повноваження і обов'язки такі, як міні�
мізація ризиків (управління ризиками), з різними про�
міжними комбінаціями.

П'ятим принципом є корпоративне управління.
Страховик депозитів має бути операційно незалежним,
його діяльність є прозорою. Страховик є підзвітним і
захищеним від необгрунтованого впливу з боку полі�
тиків і суб'єктів ринку. Під корпоративним управлінням
розуміються процеси, структури, інформація, що вико�
ристовується для керівництва і контролю за діяльністю
організації, а також регулювання співробітництва між
організацією і відомством, від якого вона отримала свій
мандат, або якому вона підзвітна.

Шостим та сьомим принципами є взаємодія з інши�
ми учасниками системи фінансової безпеки та питання
міжнародної співпраці. Адже потреби щодо встановлен�
ня і підтримки співпраці страховика з іншими учасника�
ми системи фінансової безпеки залежать від його ман�
дату і повноважень. Якщо одна організація виконує усі
функції системи фінансової безпеки, врегулювання по�
тенційних конфліктів залежить від чіткості мандату і
режиму підзвітності відповідних структурних підроз�
ділів. Проте, якщо функції покладені на різні органі�
зації, питання, що стосуються обміну інформацією, роз�
поділу повноважень і обов'язків, а також координації
зусиль стають складнішими. У будь�якому випадку ці
питання необхідно вирішувати у прозорий спосіб.

Окрім самих банків первинним джерелом інформації
про банки зазвичай є наглядовий орган. Така інформа�
ція повинна дозволяти страховику своєчасно здійсню�
вати виплати гарантованих сум вкладів. Страховику не�
обхідно мати мандат, який дозволяє мінімізувати ризи�
ки, а також доступ до відповідної інформації, необхід�
ної для оцінювання окремих банків. Центральний банк
може бути джерелом інформації щодо фінансової сис�
теми у цілому. З метою забезпечення страховика усією
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необхідною інформацією і мінімізації навантаження на
банки, пов'язаного із підготовкою звітності, необхідно
забезпечити тісну координацію та ефективний збір
інформації.

Восьмим принципом є обов'язкове членство. Член�
ство у системі страхування вкладів є обов'язковим для
усіх фінансових установ, що залучають депозити від
осіб, які визнаються такими, що потребують захисту що
дозволяє запобігти антиселекції (негативного відбору),
тобто охоплення страховиком лише слабких установ.
Антиселеція є тенденцією коли банки, рівень ризику
яких є вищим, прагнуть увійти до системи страхування
депозитів, а банки з нижчим рівнем ризику запобігають
страхування, що може мати місце у випадку, якщо участь
у системі страхування є добровільною.

Так, до теперішнього часу майже в третини країн
розмір страхових внесків залежить від ризикованості
політики банку. Хоча більшість фондів фінансується
учасниками, зростає число систем, які мають підтрим�
ку уряду країни. Більшість країн надають гарантії не за
одним банківським рахунком, а на одного вкладника.
Зросла частка систем, які не надають страховий захист
міжбанківських вкладів.

Законодавство, що регулює систему гарантування
вкладів, часто визначає умови, при яких застрахований
інститут вважається неплатоспроможним, і обумовлює
відповідну процедуру компенсації застрахованих
вкладів. Наприклад, відповідно до Директиви Євро�
пейського союзу 94/19/ЄС про системах страхування
вкладів від 16.05.1994 року інститут вважається непла�
тоспроможним, якщо він не повертає вклад клієнту про�
тягом 10 днів після пред'явлення вимоги. Ліміти стра�
хування можуть встановлюватися для кожного виду
рахунку, для кожного типу вкладника, а також комп�
лексні, які поєднують два попередніх. Можливі варіан�
ти збільшення встановлених лімітів, особливо якщо пра�
вила не визначають точно порядок страхування спільних
рахунків і довірчих рахунків, керованих пенсійними
фондами. Окремо виділяються ліміти для подружжя, які
володіють спільним вкладом.

Дев'ятим принципом є страхове покриття. Оскіль�
ки, при визначенні того, що вважається застрахованим
банківським вкладом, політикам і законодавцям необ�
хідно здійснити порівняльний аналіз важливості різних
депозитних інструментів, включаючи вклади у іноземній
валюті і вклади нерезидентів, з точки зору забезпечен�
ня досягнення цілей державної політики у цій галузі.

Рівень страхового покриття повинен бути обмеже�
ним і встановлюватися на основі аналізу відповідних
даних, таких як статистична інформація, що стосується
розподілу депозитів за розміром. Це надає у розпоряд�
ження політиків і законодавців об'єктивний показник
такий, як доля вкладників, що охоплюються страховим
захистом, для оцінки достатності того або іншого ліміту
страхового покриття.

Десятим принципом є перехід від необмеженої га�
рантії до системи, що передбачає обмежене страхове
покриття.

Оскільки під час фінансової кризи деякі країни оф�
іційно ввели необмежену гарантію з метою надання по�
вного захисту певних категорій вкладників банків і,
можливо, інших кредиторів. Необмежена гарантія була
декларацією уряду, що на додаток до захисту, забезпе�
чуваною системою страхування депозитів із лімітом
покриття і іншими аналогічними механізмами, деякі де�
позити і, можливо, інші фінансові інструменти також
отримають захист. При введенні необмеженої гарантії
необхідно враховувати широкий спектр чинників, вклю�
чаючи визначення кола установ і продуктів (і пов'яза�
них термінів), на які така гарантія поширюватиметься,
а також прийняти рішення про те, чи будуть самі банки,
на які поширюється гарантія, тим або іншим чином бра�
ти участь у фінансуванні витрат, пов'язаних з наданням
такій гарантії. У періоди серйозних фінансових криз

введення таких гарантій може бути необхідним для
зміцнення довіри до банківської системи, як на націо�
нальному, так і на міжнародному рівні.

Одинадцятим принципом є фінансування. Адекватні
механізми фінансування системи страхування вкладів є
критично важливими. Політики і законодавці мають
можливість вибору між фінансуванням системи за прин�
ципом ex�ante (до настання події) або ex�post (після на�
стання події), або за змішаним принципом.

Авансове фінансування вимагає накопичення фон�
ду для покриття вимог за застрахованими вкладами і
компенсації витрат, пов'язаних з управлінням системою
заздалегідь до настання реального страхового випадку.
Кошти фонду формуються, в основному, за рахунок
внесків учасників системи страхування депозитів та
інших джерел. Кошти фонду можуть накопичуватися у
періоди економічної стабільності, коли витрати фонду
є незначними, як страховка на випадок виникнення по�
треби у коштах у майбутньому, коли економічна ситуа�
ція стане менш сприятливою, що знижує проциклічність
фінансування. Авансове фінансування може допомог�
ти знизити залежність системи страхування від держав�
ної підтримки під час фінансової кризи. Для країн, що
застосовують авансове фінансування, метод, що вико�
ристовується для встановлення цільового коефіцієнту
або інтервалу розміру фонду, повинен забезпечувати
достатні фінансові ресурси для зниження до прийнят�
ного рівня вірогідності настання неспроможності Фон�
ду.

У системах з фінансуванням за фактом настання
страхового випадку банки�учасники сплачують внески
лише у разі необхідності, тобто настання неплатоспро�
можності банку, коли виникає необхідність виплатити
вкладникам гарантовані суми. Системи, що передбача�
ють фінансування за фактом настання страхового ви�
падку, можуть бути менш обтяжливими для банків�учас�
ників (залишаючи більше засобів у розпорядженні бан�
ківської системи), якщо кількість випадків настання не�
платоспроможності залишається низькою, оскільки
банки сплачують менше внесків. Відповідно, меншими є
адміністративні витрати, пов'язані із збором внесків і
управлінням фондом. Для того щоб така система зали�
шалася ефективною, необхідно мати можливість здо�
буття практично негайного доступу до фінансування
(оскільки така система має дуже незначні власні ресур�
си або не має ресурсів взагалі).

Незалежно від того, яку систему обрано (тобто си�
стему фінансування за принципом ex�ante (до настання
події) або ex�post (після настання події), або за зміша�
ним принципом), банки є відповідальними за фінансу�
вання системи страхування вкладів, оскільки саме вони
і їх клієнти отримують пряму вигоду від ефективної си�
стеми страхування вкладів. Проте слід розуміти, що у
деяких ситуаціях (наприклад, за умов системної кризи)
моделі фінансування змінюються.

Дванадцятим принципом є інформування громадсь�
кості. Адже усі страховики депозитів повинні забезпе�
чувати підвищення рівня інформованості населення про
систему страхування вкладів з тим, щоб сприяти зміц�
ненню і підтримці довіри суспільства. Завдання програ�
ми з інформування громадськості мають бути чітко
сформульовані і відповідати цілям державної політики
і мандату страховика депозитів.

Тринадцятим та чотирнадцятим принципами є ок�
ремі правові питання та дії щодо осіб, причетних до на�
стання неплатоспроможності банку.

Брак правового захисту негативно впливає на сти�
мули до виконання функцій, особливо у випадках, коли
мандати страховиків депозитів та інших учасників сис�
теми фінансової безпеки передбачають своєчасне вияв�
лення, втручання у діяльність і врегулювання неспро�
можності проблемних банків. Є цілий ряд підходів до
забезпечення надання правового захисту. У числі тих,
що найчастіше застосовуються можна назвати наступні:
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— надання правового захисту фізичним особам від
залучення їх до цивільної і кримінальної відповідаль�
ності за рішення, дії або помилки, у процесі добросові�
сного виконання ними посадових обов'язків;

— забезпечення юридичного імунітету страхови�
ка;

— включення у трудові угоди співробітників відпо�
відних положень про компенсацію витрат, пов'язаних
із забезпеченням їх правового захисту;

— поєднання зазначених підходів.
П'ятнадцятим та шістнадцятим принципами є раннє

виявлення проблем, своєчасне втручання і врегулюван�
ня.

Страховики різних країн мають різні функції щодо
нагляду, регулювання і роботи з проблемними банка�
ми. Ці функції залежать від мандату учасників системи
фінансової безпеки у тій або іншій країні. Проте неза�
лежно від специфіки обов'язків страховика процес ре�
гулювання і нагляду, а також робота з проблемними
банками, визначає рівень виплат системою страхування
депозитів. Незалежно від того, хто виконує ці функції,
визнання проблем банку має відбуватися на максималь�
но ранній стадії. Необхідно також забезпечити чіткі
критерії процесу втручання у діяльність банку. Ці кри�
терії є різними у різних країнах. Вони включатимуть
сумніви в здатності банку забезпечити дотримання ви�
мог щодо рівня капіталу, низький рівень ліквідності,
погіршення якості або зниження вартості активів; а та�
кож виявлення фактів, що свідчать про наявність над�
мірного ризику і (або) порушення вимог.

Сімнадцятим принципом є виплата відшкодування за
вкладами та відшкодування витрат.

Доступ до необхідної інформації щодо вкладників
(наприклад, облікові дані) до закриття банку знижує
ризик маніпуляцій з документами і обліковими даними,
скорочує час завершення процесу виплати відшкодуван�
ня і забезпечує довіру населення. Система страхування
повинна мати процеси, що дозволяють оперативно
перевіряти інформацію про депозити для визначення
отримувачів відшкодування, його розміру (у межах вста�
новленого ліміту), а також розрахувати обсяг вимог
власників вкладів після заліку зустрічних вимог (для
систем страхування депозитів, які використовують да�
ний механізм).

ВИСНОВКИ
Таким чином, у розвинених країнах є великий досвід

розвитку систем страхування вкладів і багаторічна стра�
хова статистика, яка дозволяє більш детально підходи�
ти до моделювання страхових ризиків. Тривалий період
діяльності систем страхування вкладів і постійне
збільшення розмірів фондів страхування забезпечують
стабільність фондів. У результаті країни, які раніше
прийняли національну систему страхування вкладів,
більш виграшно відрізняються від країн, які почали роз�
вивати національні системи страхування відносно недав�
но.
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ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК

ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Сьогодні конкуренція на всіх рівнях ринку досить висо�
ка. Для того, щоб виграти конкурентну боротьбу підприєм�
ство вимушене не тільки залучати нових клієнтів, а й не втра�
чати вже існуючих. Вся діяльність підприємств — розробка
нової продукції, планування і виконання виробничих про�
грам, фінансова та кадрова політика має бути підпорядко�
вана задоволенню купівельного попиту. Зробити своє
підприємство конкурентоспроможним і його товари та по�
слуги затребуваними допомагають маркетингові технології.
Ці технології різноманітні, але мета їх реалізації одна —
підвищення конкурентоспроможності підприємства в умо�
вах ринкової економіки. Сьогодні впровадження інновацій
дуже важливо не тільки для загального зростання конку�
рентоспроможності підприємств, а й для формування ефек�
тивних клієнтських відносин, що забезпечують, у свою чер�
гу, прибутковість. Сучасні рішення в CRM�систем дозволя�
ють підприємствам оптимізувати процес взаємодії з клієнта�
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ми, а також створювати ефективний механізм управління
маркетингом, продажами і сервісом. Синтез програмного
забезпечення управління підприємством є одним з найпер�
ших завдань, які стоять перед засновниками сучасних
підприємств.

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

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

ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА
СТАТТЯ

Теоретичним і практичним аспектом проблеми форму�
вання та використання CRM�системи, яка входить до склад
ERP II�системи та їх програмного забезпечення присвяти�
ли свої дослідження такі вчені�економісти, як Г. Вишлінсь�
кий, П. Конюховський, В. Іванова, Т. Берестова, В. Гужва,
О. Сколенко та інші. Проте вивчення і узагальнення досвіду
щодо проблем системи управління взаємозв'язками із
клієнтами в контексті маркетингу показало, що далеко не
всі аспекти цього питання досліджено достатньо.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є впорядкування результатів досліджень

особливостей перспективних інформаційних технологій як
одного із засобів управління маркетингом, а також аналіз
CRM�системи як інструменту ефективного маркетингу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З
ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ

НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Якщо розглядати CRM�систему як набір технологій, то

вона є множиною додатків, які пов'язані єдиною бізнес�ло�
гікою та інтегровані в інформаційне середовище підприєм�
ства на основі єдиної бази даних. Часто паралельно з CRM�
системою на підприємстві впроваджена ERP�система, або
CRM�модуль входить до складу ERP II�системи. Програм�
не забезпечення системи управління взаємозв'язками з
клієнтами дозволяє автоматизувати бізнес�процеси, пов'я�
зані з маркетингом, продажами та обслуговуванням. Як ре�
зультат — розробка персоніфікованої пропозиції конкрет�
ному клієнту, яка пропонується йому в певний, сприятли�
вий для угоди час та передається йому найзручнішим для
нього каналом комунікації. CRM�система забезпечує коор�
динацію дій різних підрозділів на основі загальної інфор�
маційної платформи для взаємодії з клієнтами. Таке засто�
сування дозволяє уникнути ситуації, коли відділи маркетин�
гу, продажів та обслуговування діють окремо один від од�
ного, узгодити їх дії та загальне бачення клієнта. Крім того,
як і будь�яка інша інформаційна система, CRM дозволяє
значно пришвидшити потік інформації та зробити його до�
стовірним, що в свою чергу збільшує оперативність реакцій
на запити, швидкість обігу коштів та знижує витрати [8, с.
176—178].

Розвиток ринку та посилення конкуренції змушує
підприємства шукати конкурентні переваги. Такі переваги
може забезпечити або внутрішня виробнича ефективність,
або краща в порівнянні з конкурентами орієнтація на ри�
нок. Інформаційними системами, що забезпечують ефектив�
ну орієнтацію на ринок, є системи класу CRM. Ці системи
спрямовані на створення великої бази "вірних" клієнтів, яка
і є для підприємства довгостроковою конкурентною пере�
вагою. Такі системи з'явилися в середині 90�х років і пере�
бувають у стадії розвитку.

CRM (Customer Relationship Management) — управлін�
ня взаємовідносинами з клієнтами, сучасний напрям у сфері
автоматизації управління. На ринку України вони представ�
лені у меншій мірі. Згідно з наведеним визначенням, CRM —
це можливість інтеграції і максимального використання всіх
джерел даних про наявних та потенційних клієнтів. Таким
чином, технології CRM визначають в першу чергу можли�
вості збору, обробки й ефективного використання інфор�
мації.

CRM�системи стають дедалі популярнішими. Прово�
дяться семінари, презентації, демонструються програмні
продукти, публікуються статті. Проте головний акцент у
цих акціях популяризації CRM�технологій робиться на
можливості ведення безперервної взаємодії з клієнтами
з питань, що пов'язані з просуванням, продажем і
підтримкою продуктів і послуг, тобто на операційній ак�
тивності. Без сумніву, ця діяльність є дуже важливим еле�
ментом CRM�технології. Однак вона реалізує лише час�
тину можливостей, які може дати стратегія орієнтації на
клієнта. Не менш важливу роль у реалізації CRM�стра�
тегії відіграють інструменти, які повинні забезпечити як
оперативний, так і стратегічний аналіз, а також оцінку
ситуації і підтримку прийняття управлінських рішень в
питаннях маркетингу та збуту. Відсутність подібних
інструментів у CRM�системах є однією з головних при�
чин провалу проектів з їх впровадження.

Терміном CRM визначають, як правило, не тільки інфор�
маційні системи, що містять функції управління взаємові�
дносинами з клієнтами, а й саму стратегію орієнтації на
клієнта. Суть цієї стратегії полягає в тому, щоб об'єднати
різні джерела інформації про клієнтів, продажі, відгуки на
маркетингові заходи, ринкові тенденції [1].

Сучасна CRM направлена на вивчення ринку і конкрет�
них потреб клієнтів. На основі цих знань розробляються нові
товари або послуги і таким чином підприємство досягає
поставлених цілей і покращує свій фінансовий показник.

До 1993 року ринок CRM складався з двох основних
напрямів — автоматизації торгових представників (Sales
Force Automation — SFA) та клієнтського обслуговування
(Customer Service — CS). Первинне призначення автомати�

зованих систем управління територіальними продажами
полягало в тому, щоб торгові представники могли управля�
ти "точками дотику" своїх клієнтів, а також працювати з
планом продаж, узгодженим із календарем. З часом подібні
системи збагатилися впровадженням функції управління
можливостями, що на практиці означало підтримку такти�
ки та методології продаж, прийнятої в компанії, а також
можливість взаємозв'язку з іншими підрозділами компанії,
наприклад, із службою клієнтської підтримки чи сервісни�
ми службами.

До 2000 року CRM�системи, як правило, були "однобо�
кими" — так звані "менеджери контактів", системи підтрим�
ки маркетингових заходів чи системи для автоматизації сер�
вісних служб. У період з 2000 по 2005 роки почав формува�
тися спільний бізнес компаній із споживачами (Colaborative
Commerce — спільна комерція). Спільна комерція характе�
ризується налагоджуванням інтерактивної взаємодії ком�
паній з їхніми постійними партнерами через Інтернет. Така
взаємодія передбачає надання зовнішнім користувачам
значно ширшого доступу до корпоративної інформації у
зв'язку з чим повинна базуватися на принципах гарантії
безпеки та довіри до партнера, а також на узгоджених пра�
вилах роботи. Після 2005 року настала друга хвиля Cola�
borative Commerce, що базується на більшій відкритості
ERP�систем. Провідні виробники стали створювати корис�
тувацькі інтерфейси для своїх ERP�систем, з'явилися елек�
тронні торгівельні площадки B2C, формується нова інфра�
структура ведення бізнесу. У цьому випадку, на відміну від
першої хвилі, мова іде про взаємодію "багато до багатьох",
— підприємства співпрацюють не тільки з постійними парт�
нерами, а й з усіма членами бізнес�суспільства. Практично
усі сучасні CRM�системи отримали в більшій чи меншій мірі
вказані вище можливості та рівні обробки та надання інфор�
мації — обробка і зберігання даних в колективних схови�
щах, розробка баз знань, Інтернет�засоби для інтерактив�
ної взаємодії з клієнтом засобами корпоративних порталів
[9, с. 81—86].

На теперішній час переважна частина CRM�систем орі�
єнтована, в основному, на оперативний CRM і CRM взає�
модії. Сучасні IT�рішення в цій галузі дозволяють підприє�
мствам збирати повну історію взаємин із клієнтами, і завж�
ди мати актуальну інформацію про процес продажів, про
рішення сервісних проблем замовника, про ефективність
маркетингових заходів. Наявність подібної інформації може
принести велику користь в визначенні стану підприємства
на ринку і визначенні стратегій розвитку. Невикористання
аналітичних методів позбавляє підприємства багатьох мож�
ливостей отримання прибутку.

На ринку CRM�систем присутні продукти, що містять
як аналітичний модуль, так і продукти, в яких цей модуль
відсутній. Тому використовують аналітичні інструменти
розробників програмного забезпечення. Такий підхід поши�
рений, проте існують дві основні проблеми його реалізації:

1) складність інтеграції програмних пакетів. Безумов�
но, маркетолог не повинен постійно імпортувати дані з про�
грами в програму вручну. Однак забезпечення тісної інтег�
рації програмних пакетів на рівні самої інформаційної сис�
теми може виявитися досить дорогим;

2) застосування кожної універсальної програми вима�
гає досить глибоких і специфічних знань.

CRM�технології змінюють процес маркетингового пла�
нування, роблячи його менш трудомістким і, відповідно,
більш доступним. Маркетингове планування можна уявити
собі як процес, на вході якого знаходяться дані про підприє�
мство і ринок, а на виході — рішення про напрями розвитку
підприємства. CRM�технології вписуються в загальний про�
цес маркетингового планування.

У методології маркетингового планування виділяють дві
складові: збір та обробка даних і прийняття управлінських
маркетингових рішень. Збір та обробка даних специфічні для
кожного підприємства. Вони залежать від його типу, тех�
нологічних можливостей, традицій. Правильно організова�
ний процес збирання даних про клієнтів дозволяє збирати
основну їх частину в процесі повсякденної роботи всіх
підрозділів підприємства. При цьому потрібно розуміти, що
сама по собі база даних нічого не дає, якщо немає аналітич�
них інструментів, що становлять невід'ємну частину CRM�
технології.

Виділяють два типи таких інструментів: OLAP (online
analytical processing — аналіз даних в реальному режимі
часу) і Data Mining (дослівно "розробка даних"). До першо�
го типу відносяться засоби, що дозволяють швидко пред�
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ставити дані, що зберігаються в базі даних у потрібному
розрізі. До другого типу відносяться графічні, математичні
та статистичні засоби, що дають можливість знаходити певні
закономірності в масивах даних.

Наступним етапом маркетингового планування є фор�
мулювання цілей і стратегій маркетингу. Цілі маркетингу
являють собою чисельні показники продажів (виручка, при�
буток, частки ринку) за існуючими або новими продуктами
і ринками. Стратегії маркетингу являють собою способи, за
допомогою яких підприємство збирається досягти ці цілі.
Зазвичай стратегії маркетингу класифікують за чотирма "P":
product — продукт, price — ціна, promotion — просування
(реклама, мерчендайзинг), place — збут (структура органі�
зації збуту). У процесі визначення та узгодження цілей і
стратегій маркетингу активно використовуються засоби
аналітичного CRM: прогнозування, what�if (що якщо) аналіз,
портфельний аналіз, SWOT�аналіз тощо. Ці засоби вирішу�
ють такі типи завдань:

— розрахунок планованої прибутковості і прибутко�
вості по товарах, клієнтах, каналах збуту;

— розрахунок функції попиту для конкретних про�
дуктів;

— прогноз продажів продуктів з урахуванням різних
факторів, що впливають на попит;

— оптимізація портфеля продуктів і послуг підприєм�
ства;

— вибір ефективних цінових стратегій для окремих сег�
ментів ринку [6].

Завершальним етапом планування маркетингу є розроб�
ка програм. Програми маркетингу — це чітко визначений
набір маркетингових заходів з жорстко прописаними ціля�
ми і відповідним бюджетом. Для розробки тактики марке�
тингу існує цілий клас систем, що виділяються в оператив�
ному CRM. Вони особливо ефективні при розробці збуто�
вих заходів та заходів щодо просування. Ці засоби дозво�
ляють планувати відповідні заходи, а також контролювати
їх виконання. Правильно організований збір даних у CRM�
системі дає більш ніж достатньо інформації для проведен�
ня відповідної перевірки. Тому при розробці програми мар�
кетингу максимально враховується ефективність маркетин�
гових заходів за попередній планований період. При цьому
від підприємства не потрібно додаткових вкладень на
зовнішні ринкові дослідження, що відповідають на ті ж самі
питання.

Тільки управлінням взаємовідносинами з клієнтами
маркетинг себе не вичерпує. Орієнтуючись тільки на CRM,
підприємство буде втрачати безліч ринкових можливостей,
пов'язаних з виходом на інші споживчі ринки. Крім того,
одним тільки дослідженням споживачів навряд чи можна
виграти конкурентну боротьбу, необхідно ще, як мінімум,
проводити дослідження дій конкурентів. Засоби, що підтри�
мують подібний аналіз повинні існувати в програмах, що
забезпечують маркетингове планування, нарівні з аналітич�
ним CRM�іструментарієм.

Проблема більшості програм, призначених для плану�
вання, полягає в тому, що для якісного виконання своїх
функцій вони повинні об'єднувати великі масиви даних всіх
підрозділів підприємства: дані виробництва, збуту, зовніш�
нього моніторингу ринку. В результаті маркетингові про�
грами, призначені для розробки плану, реалізують лише
загальну методологію маркетингового планування і вима�
гають вводити результати вже готових досліджень. У кра�
щому випадку ці програми пропонують інструменти прове�
дення аналізу, але вимагають ручного введення великої
кількості даних, пошук яких — справа самого користувача.

Існують також маркетингові блоки корпоративних
інформаційних систем, що дозволяють отримати ряд звітів
у межах даних, що збираються цими системами. Як прави�
ло, в корпоративних системах ведеться облік лише внутрі�
шньої роботи підприємства — продажі, відвантаження,
фінансові потоки. Маркетингові інформаційні системи по�
винні також збирати інформацію про потенційних клієнтів,
конкурентів, макросередовище. Крім того, маркетингові
системи управління повинні містити аналітичні модулі, при�
значені для обробки цієї інформації і приведення її у фор�
му, зручну для прийняття управлінських рішень.

ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
На сьогодні зростаючу потребу підприємств у спе�

ціалізованому програмному забезпеченні в маркетинговій

діяльності в повній мірі можуть задовольнити CRM�систе�
ми. Можливості збору і обробки даних у таких системах
повинні допомагати маркетологам, які не є фахівцями з про�
грамування, статистики та математики, проводити якісний
аналіз маркетингової інформації, використовуючи свої
знання ринку, а не програмно�математичного інструмента�
рію.

У подальших дослідженнях доцільно детально проана�
лізувати канали надходження маркетингової розвідуваль�
ної інформації та вектори маркетингових спостережень.
Впровадження маркетингової системи спостережень
дасть змогу сформувати оптимальну стратегічну програму
маркетингу, узгодити стратегічні маркетингові цілі із інши�
ми стратегічними та оперативними цілями діяльності
підприємства, що дозволить отримати довгострокові кон�
курентні переваги.
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НОВІ ВИДАННЯ

Економiка та держава № 6/201690

Побудова сучасної конкурентоспроможної економіки
потребує активізації промислового розвитку вітчизняних
підприємств, їх інноваційної та інвестиційної діяльності. Сьо�
годні позитивне зрушення в економіці країн Європи забез�
печується в основному такими структурними перебудовами,
як: надання переваги сектору послуг у галузевій структурі
національних економік; інтеграційній взаємодії підприємств;
реорганізації промисловості за рахунок виробничих інно�
вацій і посилення зовнішньоекономічних зв'язків з країнами
із високим рівнем науково технічного прогресу. У монографії,
як найбільш прогресивний об'єкт для збільшення промисло�
вого потенціалу національного господарства, виділено маши�
нобудівний комплекс України. У зв'язку з цим у роботі пред�
ставлено процес формування інтеграційно орієнтованого
підприємницького середовища для вітчизняних машинобуд�
івних підприємств із позиції використання потенціалу мало�
го та середнього підприємництва для формування машино�
будівних інтеграційних об'єднань.

Зважаючи на те, що інтернаціоналізація економіки та гло�
балізація світових господарських зв'язків посилюють конку�
ренцію й невизначеність зовнішнього і внутрішнього госпо�
дарських середовищ функціонування вітчизняних машинобу�
дівних підприємств — це потребує виявлення додаткових
фінансових та економічних резервів для їх збалансованого
розвитку як на макро�, так і на мезо� та мікрорівні. Тому ав�
тором запропоновано окремі теоретичні підходи та моделі
розвитку підприємницьких процесів у машинобудівній про�
мисловості із метою практичного втілення ефективних
рішень, які стосуються участі машинобудівних підприємств
великого і малого бізнесу у процесах інтеграційної взаємодії.
При цьому у роботі враховуються переваги інтеграції для
суб'єктів — учасників інтеграційного об'єднання, які стосу�
ються зменшення їх трансакційних витрат і збереження сту�
пеня свободи для інтегрованих машинобудівних підприємств,
що є представниками малого (середнього) бізнесу. Таким чи�
ном, визначені умови для формування підприємницького се�
редовища, орієнтованого на інтеграцію підприємств у маши�
нобудівному комплексі України передбачатимуть потребу
участі кожного із суб'єктів інтеграційної взаємодії та участь
держави як безпосереднього суб'єкта і як координатора та�
ких процесів.

Перший розділ монографії присвячено поглибленому
аналізу наукових теорій та концепцій інтеграційної взаємодії,
що дало змогу виявити риси інтеграційності підприємниць�
кого середовища та визначити напрямки подальших дослід�
жень цього явища. В межах опису концептуальних характе�
ристик підприємницького середовища, орієнтованого на
інтеграційну взаємодію суб'єктів вітчизняного машинобуді�
вного комплексу, автором визначено та охарактеризовано
складові та фактори, що його формують. У другому розділі
монографії охарактеризовано роль малого та середнього
підприємництва у інтеграційній взаємодії промислових
суб'єктів господарської діяльності; висвітлено основні зав�
дання та функції інвестиційно�інноваційної активності малих
і середніх підприємств та їх значення для посилення економ�
ічного потенціалу промислових інтеграційних об'єднань.
Пріоритетом досліджень у третьому розділі визначено
підприємства машинобудівного комплексу України. У цьому

РЕЦЕНЗІЯ
на монографію "Формування інтеграційно орієнтованого

підприємницького середовища для машинобудівних підприємств

України" (автор — Ватаманюк;Зелінська У. З.)

розділі проаналізовано передумови формування інтеграцій�
них структур бізнесу за кордоном і в Україні. За результата�
ми аналізу виявлено негативні ендогенні та екзогенні факто�
ри інтеграційно орієнтованого підприємницького середови�
ща та їх вплив на управління господарською активністю
підприємств машинобудування, передбачено дію факторів
корпоративного підприємництва, які покращують адаптаційні
можливості суб'єктів машинобудування в ринкових умовах.
Четвертий та п'ятий розділи монографії демонструють ав�
торський погляд на формування підприємницького середо�
вища шляхом застосування різних форм та методів інтеграц�
ійної взаємодії в умовах інтернаціоналізації економічної
діяльності вітчизняних суб'єктів господарювання.

Монографія доцента Ватаманюк�Зелінської У.З. вигідно
відрізняється від інших подібних видань вище окресленими
позитивними моментами. Проте, незважаючи на позитивну
оцінку, необхідно виокремити ряд положень та зауважень,
які мають дискусійний характер, зокрема:

1. Узагальнення автора щодо особливостей корпоратив�
ного управління промисловими інтеграційними структурами
в іноземних країнах потребують уточнення, з огляду на спе�
цифіку адміністративного устрою цих держав та існуючі
організаційно�правові форми власності суб'єктів підприєм�
ництва, що в них засновані та (або) провадять господарську
діяльність.

2. Певні дискусійні моменти виникають при розгляді
стратегій структурних реформ в економіці України, направ�
лених на інтеграційну співпрацю суб'єктів господарської
діяльності, зокрема щодо їх державної підтримки.

3. П'ятий розділ доцільно було б розширити описом ха�
рактерних ознак таких форм інтеграційної взаємодії між
СПД, як лізинг і франчайзинг, передбачивши нові можливості
їх застосування для інтеграційних процесів у машинобудів�
ному комплексі України.

4. Рекомендаційні розділи варто доповнити розрахунком
економічних ефектів інтеграції України до виробничих ме�
реж зарубіжних машинобудівних транснаціональних корпо�
рацій, розрахувавши для цього показники ендогенних та ек�
зогенних факторів інтеграційно орієнтованого підприємниць�
кого середовища і визначити позитивні та негативні наслідки
цього процесу для національної економіки.

Зазначені вище недоліки, вважаємо, суттєво не вплива�
ють на значимість наукових результатів, отриманих автором
і зафіксованих у рецензованій монографії.

Монографія к. е. н., доц. кафедри державних та місцевих
фінансів Львівського національного університету імені Івана
Франка Ватаманюк�Зелінської У.З. має достатню науково�
теоретичну базу і ґрунтується на репрезентативному обсязі
фактичного матеріалу, що забезпечує об'єктивність та дос�
товірність отриманих результатів. Представлена до розгля�
ду робота демонструє адекватність постановки дослідниць�
кої проблеми, аргументації положень і висновків; привертає
увагу новизною теоретичної бази дослідження, точністю й
багатоаспектністю аналізу, коректністю інтерпретацій, логі�
кою й послідовністю викладу матеріалу. Рецензована науко�
ва праця є завершеним самостійним науковим дослідженням
автора, виконана на актуальну тему, має теоретичне значен�
ня, наукову і практичну цінність.
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