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EMPLOYMENT POLICY IMPERATIVE IN A TURBULENT DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC
ECONOMY

У статті доведено, що в Україні весь період ринкової трансформації державна політика зайнятості
має відверто спрощений характер як за спрямованістю (головною метою вбачається зниження рівня безробіття, особливо зареєстрованого), так й за механізмами та інструментами реалізації (реформування та
удосконалення форм роботи державної служби зайнятості). З використанням кореляційного та графічного аналізу показано, що основними причинами кризових явищ у сфері зайнятості є низькі обсяги капітальних інвестицій, ненадійність банківської системи, малі розміри особистого споживання населення
та зниження обсягів експорту.
З огляду на те, що ринок праці функціонує під впливом всіх основних чинників економічного середовища, які взаємодіють за принципом сполучених судин, розроблено імператив державної політики зайнятості, сутність якого полягає в її інноваційно-інвестиційному забезпеченні на підставі удосконалення
грошово-кредитної політики, особливо в частині підвищення надійності банківської системи, використання такого значного резерву кредитних ресурсів, як кошти населення, застосування перешкод витіканню грошей з кордони України. Доведено необхідність стимулювання експортної активності українських підприємств, яка має базуватися на IT-технологіях, виробництві конкурентоспроможної продукції
кінцевого споживання. Підкреслено особливе значення для розвитку сфери зайнятості зростання продуктивності праці, узгоджених з нею темпах підвищення оплати праці та покращення соціального забезпечення.
This article proves that during the whole period of market transformation the state employment policy in
Ukraine has had a clearly simplified character both as the focus (the main objective is the reduction of the
unemployment rate, especially among the registered unemployed), and the implementation mechanisms and
tools (reforming and improving the modalities of work of the State Employment Service). The correlation and
graphical analysis showed that the main causes of employment crises include low level of capital investments,
unreliability of the banking system, small personal consumption of the population, and lower export volumes.
Given the fact that the labor market operates under the influence of all the major factors of the economic
environment that interact on the principle of connected vessels, the state employment policy imperative has
been designed, the gist of which is its innovation-investment support on the basis of the improvement of monetary
policy, particularly in terms of increasing the reliability of the banking system, using such a large reserve of
credit resources as funds of the population, the discourage the outflow of money from Ukraine. The article proves
the necessity to stimulate the export activity of Ukrainian businesses, the former being based on IT technologies,
production of competitive end-use products. The article makes special emphasis on the significance of labor
productivity growth for the development of the employment rate, and harmonized with it the increase of wages
and social security.
Ключові слова: політика зайнятості, ринок праці, капітальні інвестиції, експорт, споживчі витрати,
кредитні ресурси, рівень зайнятості.
Key words: employment policy, labor market, capital investments, exports, consumer spending, credit resources,
employment rate.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Протягом усього періоду ринкової трансформації в
Україні реалізується відверто спрощена політика на ринку праці, яка в основному зводиться до питань діяльності
державної служби зайнятості1 і мінімізації безробіття,
—————————————————————————

особливо зареєстрованого. Влада бачить своє основне
завдання в тому, щоб "реально боротись з безробіттям"
[1]. Треба зазначити, що зовнішньо ця "боротьба" має
доволі успішний характер, адже рівень безробіття у нашій
країні багато років є одним з найнижчих в Європі. Але

1
Про це, зокрема свідчить багаторазові спроби її реформування: спочатку в центральний орган виконавчої влади (2012 р.),
потім у Національне агентство зайнятості (2014—2015 рр.), перегляд відповідного Положення у 2014 і 2015 рр. тощо.
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зводити зміст державної політики зайнятості лише до
"боротьби" з безробіттям, оцінювати стан такого багатогранного ринку, як ринок праці, його різноманітні сторони, прояви та властивості лише за рівнем безробіття, є
абсолютно необгрунтованим. На переконання автора,
сучасний стан ринку праці в Україні можна охарактеризувати як кризовий. Образно його можна уявити як айсберг, бачена частина якого блискає сонячними промінами, а друга, небачена (що за законами фізики складає
майже 90%), скриває у підводному темряві накопичені за
десятиріччя криги та пастки.
Насправді: останніми роками постійно падає чисельність зайнятого населення та рівень зайнятості, зокрема кількість зайнятих осіб віком 15—70 років у 2017 р.
відносно 2014 р. скоротилася на 2 млн2 [2], за 5 останніх
років більш ніж у два рази зменшився розмір реальної
заробітної плати. Величезних масштабів набули тіньова зайнятість та зовнішня трудова міграція. Ступень
зносу основного капіталу давно перевищив критичний
рівень і фактично складає понад 80%3 [3, с. 252] при цьому нанівець зведений процес його оновлення (за
нинішніх темпів на повне оновлення виробничого апарату потрібно 50 років). У результаті в країні переважає ручна і проста праця: майже 40% робітників зайняті на робочих місцях з переважно ручною працею [4,
с. 7]. Низька якість робочих місць обумовлює зниження попиту на кваліфіковану робочу силу та спричиняє
декваліфікацію працівників, які до того ж роками не
підвищують свою кваліфікацію: його середня періодичність становить один раз на 10—12 років. Фізично і
моральне застаріле обладнання та устаткування, інноваційна і технологічна відсталість виробництв спричиняє низьку продуктивність праці, унеможливлюють випуск товарів, спроможних на рівних конкуренто не лише
на зовнішніх, але й на внутрішньому ринку. Негативні
тенденції у сфері занятості загострюються через скорочення кількості осіб працездатного віку та їх частки
у загальному складі населення.
Розв'язання зазначених та інших проблем потребує
модернізації державної політики зайнятості на принципово нових теоретико-методологічних засадах.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Важливі методологічні проблеми змісту державної
політики зайнятості досліджуються у працях вітчизняних учених С.І. Бандура, О.А. Гришнової, С.П. Калининої, А.М. Колота, Е.М. Лібанової, Л.С. Лісогор, І.Л. Петрової, Л.В. Шаульської та ін. У межах досліджень соціально-економічної сфери зазначені науковці багато уваги приділяють аналізу ринку праці, засобам підвищення ефективності політики зайнятості. Значний внесок у
розроблення проблем забезпечення продуктивної зайнятості населення роблять зарубіжні науковці, зокрема лауреати Нобелівської премії П. Кругман (2008 р.),
П. Даймонд, Д. Мортенсен, А. Писсарадес (2010 р.).
Однак, незважаючи на значущість і цінність напрацювань зазначених та інших авторів, залишаються недостатньо розробленими методологічні основи
та інструментарій державної політики зайнятості в
умовах турбулентного розвитку економіки та загострення конкуренції на внутрішньому та зовнішніх
ринках.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розвиток теоретичних засад та
інструментарію державної політики зайнятості в умовах турбулентного розвитку вітчизняної економіки, за—————————————————————————

гострення конкурентної боротьби товаровиробників на
зовнішніх і внутрішньому ринках.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Головними причинами кризи ринку праці на сучасному етапі є не лише витрати значних матеріальних і
фінансових ресурсів на ведення бойових дій на Сході
України, втрата частини економічного потенціалу в результаті тимчасової окупації Криму, Севастополя, частини Донецької і Луганської областей та переміщення
величезних мас населення в інші регіони, а багаторічні
помилки у змісті державній політики зайнятості. Тривалий час відносинам зайнятості відводиться другорядна
роль — пасивно залежними від стану економіки, їх удосконалення не пов'язується і не координується із інвестиційною, соціальною, зовнішньоекономічною, податковою
і бюджетною політикою, як вимагає законодавство України [5, ст. 16]. Не приділяється належної уваги розвитку кредитно-грошових та фінансових засад політики зайнятості, яка часто зводиться лише до фінансування допомоги по безробіттю та поточних витрат державної
служби зайнятості. У цьому контексті зауважимо, що
законом США про Федеральну резервну систему визначено основним завданням Ради директорів Федеральної
резервної системи і Федерального комітету з операцій
на відкритому ринку забезпечення максимальної зайнятості (виділено автором — Ю. М.), цінової стабільності
та помірних довгострокових відсоткових ставок [6].
Однак в Україні багато років в урядових колах панує
переконання, що оздоровлення сфери зайнятості слід
досягати не макроекономічними, перш за все грошовокредитними заходами, а прийняттям різноманітних
указів, постанов і програм, реальний ефект яких зазвичай наближається до нуля.
Найбільш яскравий приклад відсутності позитивних
результатів від заходів, які не забезпечуються засобами грошово-кредитної, фіскально-бюджетної, інвестиційної політики, став План дій Президента України
В. Ющенко "Десять кроків назустріч людям". Однією з
основних програмних цілей української влади того часу
визначалося створення п'яти мільйонів нових робочих
місць. Указом Президента України від 11 липня 2005 р.
Кабінету Міністрів і регіональним держадміністраціям
доручалося створювати щорічно не менш, ніж 1 млн робочих місць, але при цьому не передбачалися конкретні
макроекономічні заходи і належні фінансові ресурси [7].
Природним став підсумок цієї програми: кількість зайнятих в Україні за період 2005—2009 рр. не лише не
збільшилася на 5 млн чол., а скоротилася майже на
0,5 млн чол. (з 20 680 до 20 192 тис. чол.), а чисельність
найманих працівників зменшилася більш, ніж на один
млн (з 14 005 до 12 949 тис.) [2].
На переконання автора, з врахуванням того, що ринок праці функціонує під впливом всіх основних чинників економічного середовища, які взаємодіють за
принципом сполучених судин, удосконалення сфери
зайнятості можна досягнути лише шляхом застосування комплексу засобів, причому в основному таких, що
знаходяться за межами ринку праці. Вперше цю ідею
висловив Дж. М. Кейнс ще у 1930-х рр. Він визнав у певному сенсі вторинну (але не другорядну) роль ринку
праці, оскільки його стан визначається процесами, що
відбуваються на інших ринках [8, с. 9, 96]. Послідовники цього видатного вченого, виходячи з того, що "праця є ресурсом для виробництва інших товарів", а "попит
на працю є похідним попитом" і "визначається рішенням про обсяг виробництва третього товару, який пла-

2
Наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя, без частини Донецької та Луганської
областей.
3
У зв'язку з прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 р. № 200 "Про утворення акціонерного публічного товариства "Українська залізниця" у частини передачі/надходження та оцінки основних засобів" відбулася переоцінка залишкової вартості основних засобів в транспортної галузі у бік зростання у 3,5 рази. У результаті загальний знос основних засобів в
економіці статистично значно скоротився і склав у 2015 р. 60,1%.
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інвестицій, але у поточних цінах не досягають 300 млрд грн [16], або 40—45%
350,6
350,0 від потреби. На думку автора, причина
322,0
297,4
320,0
пов'язана перш за все з невиправдано
63,0
300,0
низькою часткою у складі інвестицій по261,7
257,2
241,1
зикового капіталу, яка до того ж щоріч229,9
61,0
250,0
248,4
266,8
206,9
60,2
но зменшується: 2014 р. — 8,8%; 2015 р. —
179,4
200,0 7,3%; 2016 р. — 7,1%,2017 р. — 5,3% [16]).
59,3
148,0
59,0
59,6
Звідси випливає, що для подальшого
59,2
132,5
128,0
58,7
58,5
117,7
150,0 зростання обсягу капітальних інвестицій
57,7
56,7
57,9
108,9
57,7
57,0
потрібне удосконалення державної гро56,6
100,0 шово-кредитної політики, спрямованої
56,7
80,7
56,3
56,0 56,2
59,4
53,6
на зниження відсоткових кредитних ста54,5
55,0 55,8 55,8
82,9
34,0
32,0 50,0
23,6 28,5
63,9
65,6
вок, які визначаються співвідношенням
47,5
52,6
47,2
33,4
31,5 40,8
попиту і пропозиції на грошовому рин0,0
53,0
ку. У свою чергу, для збільшення пропо2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
зиції грошей комерційними банками недостатньо використовується єдиний реРівень зайнятості населення віком 15-70 років
Капітальні інвестиції у цінах 2000 р.
альний і одночасно потужний
Кінцеві споживчі витрати у цінах 2000 р.
внутрішній ресурс — гроші населення.
Незважаючи на те, що останнім часом
Рис. 1. Динаміка рівня зайнятості населення віком 15—70 років, обсягів
відбувається інтенсивне вимивання
капітальних інвестицій та кінцевих споживчих витрат
коштів із домогосподарств через підвиДжерело: [2; 13; 17].
щення цін на комунальні послуги та
нується поставити на певний ринок" [9, с. 255], наголо- енергоресурси, відповідно до інформації НБУ населеншують на необхідності посилення державного впливу ня зберігало у 2017 р. поза банківською системою 333
на споживання, інвестиції, фіскально-бюджетну і гро- млрд грн і 84 млрд дол. США [18], що сумарно перевищує 2,5 трлн грн. Залучення у банківську систему цього
шово-кредитну сфери.
Особливу актуальність для нашій країні набуває не- фінансового ресурсу могло б вплинути на значне зменобхідність розвитку інвестиційного базису зайнятості. шення кредитних ставок і збільшення інвестицій у ствоКапітальні інвестиції за своєю сутністю є витратами на рення фізичних робочих місць.
Але заощадження коштів у комерційних банках не
створення і відновлення основних фондів, тобто фізичних робочих місць. Під фізичним робочім місцем зазви- привабливо для населення через високий ступень ризичай розуміють сукупність певної частини фізичного про- ку. Банківські кризи середини 1990-х рр. і 2008—2009 рр.
стору і розташованих там технічних засобів, що призна- значно підірвали довіру до неї населення. Особливо
чаються для виробництва товарів і послуг [10, с. 38]. сильний удар по авторитету банківської системи наОскільки за даними Національного інституту стратегі- несла політика так званого її оздоровлення у 2014—
чних досліджень створення одного фізичного робочо- 2017 рр., у результаті якої ліквідовано понад 90 комерго місця коштує у середньому 15,4 тис. євро [11], для ційних банків і багато тисяч громадян втратили свої зазабезпечення ними лише безробітних (1,5—2,0 млн осіб) ощадження. Для відродження довіри до банківської сипотрібно понад 720—950 млрд грн, що у 2—2,5 рази пе- стеми державній владі, НБУ треба здійснити конкретні
ревищує фактичну величину річних капітальних інвес- заходи, спрямовані на посилення її привабливості, перш
за все щодо забезпечення у плані надійності.
тицій із всіх джерел останнього періоду.
Однак наявність інвестиційних коштів для створенРезультати аналізу свідчать, що надії на активізацію інвестиційної діяльності за рахунок іноземних капі- ня фізичних робочих місць є необхідною, але не достатталовкладень, які опанували урядовцями і представни- ньою умовою позитивних змін у сфері зайнятості. У
ками громадськості, не мають серйозного обгрунтуван- ринкових умовах рівень зайнятості визначається також
ня: їх частка у загальному обсягу інвестицій зменшила- обсягом споживання. У свою чергу, споживання певнося до 1,4% [12]. Причиною тут є не лише військові дії, го товару напряму залежить від платіжної спроможякі примушена вести Україна на Сході. Добре відомо, ності його потенційних покупців та рівнем конкурентощо іноземні інвестори "йдуть слідом" за вітчизняними, спроможності товару.
Сьогодні для населення України характерним є надякі, на жаль, спрямовують кошти за кордон. Так, прямі
інвестиції з України в економіки інших країн (90% з них звичайно низька платоспроможність. І хоча номіналь— у країни ЄС) перевищили на кінець 2017 р. 7,3 млрд на зарплата, як основа споживчого попиту, постійно
дол. США [13]). Але фактично втрати вітчизняних зростає, але через високі темпи інфляції це не спричифінансових ресурсів є набагато більшими. За інформа- няє адекватного збільшення фізичного обсягу спожицією організації Global Financial Integrity (GFI), за пе- вання вітчизняної продукції. Про низький розмір зароріод 2004—2013 рр. витік коштів з України щорічно скла- бітної плати свідчить той факт, що її питома вага у складі
дав у середньому 11,6 млрд дол. США [14]. З цими дани- ВВП постійно зменшується: 2012 р. — 50,5%, 2013 р. —
ми корелюється інформація міжнародної неурядової 50,1%, 2014 р. — 46,3%, 2015 р. — 39,1%, 2016 р. — 36,6%,
організації Tax Justice Network щодо виведення за 1990- 2017 р. — 38,9% [17].
Стосовно сучасної економіки України вплив на сферу
2012 рр. з української економіки в офшори 167 млрд дол.
США [15]. Скоріш за все, ці кошти повернути в Україну зайнятості населення внутрішніх капітальних інвестицій
не вдасться, але створення ефективних перепон проти та кінцевих споживчих витрат, підтверджується аналізом
подальшого витікання коштів за кордон сприятиме зро- взаємозалежності рівня зайнятості населення від їх обсягів
станню інвестиційного базису зайнятості у нашій країні. (рис. 1). Для виключення впливу інфляції розмір капітальВітчизняний бізнес не має такого обсягу коштів, них інвестицій та кінцевих споживчих витрат обрахований
який навіть у сприятливих умовах, дасть змогу серйоз- автором у порівняльних цінах (цінах 2000 р.)4.
но посилити інвестиційну активність вітчизняної екоЯк видно, характер кривих, що характеризують диноміки. Так, щорічні інвестиції за рахунок власних наміку рівня зайнятості населення, капітальних інвескоштів підприємств, хоча й складають майже 70% всіх тицій та кінцевих споживчих витрат, є досить близьки—————————————————————————
Рівень зайнятості
населення, %

Млрд грн

4
2014—2016 рр. — без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини
зони проведення антитерористичної операції Донецької та Луганської областей.
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ми. Окремі випадки асинхронності та Рівень зайнятості
Млрд дол.
різновекторності змін зазначених показ- населення, %
130,0
ників пояснюються дією таких чинників. 61,0
60,2
59,6
Рівень зайнятості визначається взає59,3
110,0
58,7
модією багатьох економічних та інсти- 59,0
58,5
59,2
туційних чинників, демографічних про57,7
57,7
90,0
82,4
цесів, але результуюча їх комбінації не 57,0
57,9
56,6
56,3
56,2
78,7
завжди співпадає з динамікою спожив55,8
82,2
56,7
56,7
78,1
70,0
чих витрат і капітальних інвестицій. У
58,3
56,0
55,8
63,2
65,4
55,0
даному разі розбіжності також пов'я46,2
50,0
40,4
зані з окупацією АР Крим, частини До45,9
49,3
47,8
27,3
53,0
нецької та Луганської областей, на38,0
30,0
18,1 19,8
слідками бойових дій на Сході України,
22,0
які викликали переміщення великих мас 51,0
10,0
населення, більшість якого не змогла
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
працевлаштуватися на нових місцях
Рівень зайнятості населення віком 15-70 років
Експорт товарів і послуг
проживання; скороченням у складі наРис. 2. Динаміка рівня зайнятості населення віком 15—70 років
селення кількості осіб працездатного
та обсягу експорту товарів і послуг
віку; віднесенням у статистиці частини
членів особистих селянських госпоДжерело: [2; 19].
дарств, які вважалися незайнятими осоВИСНОВКИ
бами, до зайнятого населення тощо.
Водночас результати аналізу свідчать, що випадки
В Україні політика зайнятості вісь період ринкової
різновекторності та асинхронності у динаміці зазначе- трансформації має відверто спрощений характер як за
них показників пояснюються проявом закономірності, спрямованістю, так й за механізмами та інструментами
яку умовно можна порівняти з колами на воді від падін- реалізації. Вона не пов'язується із основними напряманя у нею каменя. За авторською концепцією, за рівності ми макроекономічної та соціальної політики. Перш за все
і незмінності інших умов, інвестиції відбиваються на негативний вплив на стан зайнятості населення спричисфері зайнятості своєрідними хвилями, кожна із яких няють незначні обсяги капітальних інвестицій через низьмає свою природу і довжину впливу. Саме тому періоди ку інвестиційну привабливість нашій країні, ненадійність
від вкладання інвестицій до зміни кількісних та якісних банківської системи, витікання грошей за кордон. Важпараметрів зайнятості значно відрізняються, у залеж- ливою причиною кризових явищ в сфері зайнятості таності від того, наслідками якої хвили вони є.
кож є низькі обсяги особистого споживання населення
Для подальшого аналізу зробимо два зауваження: пер- як результат малих доходів, а також зниження обсягів
ше — хвилі інвестиційного впливу на зайнятість у певних експорту, особливо високотехнологічних товарів.
випадках можуть частково накладатися одна на одну; друМодернізація державної політики зайнятості потреге — ринок праці є одним із найбільш мінливих ринків і бує перш за все посилення її координації з інвестиційприпущення "за рівності і незмінності інших умов" тут заз- ною, грошово-кредитною, податковою політикою, зоввичай не витримується, але на короткотермінових про- нішньоекономічною діяльністю, політикою доходів.
міжках часу за відсутності економічних, соціальних, інших Особливого значення для розвитку сфери зайнятості
криз та катаклізмів його можна вважати обгрунтованим. набуває оновлення основного капіталу, ступень зносу
Через хвильовий характер поточні інвестиції перетво- якого давно перевищив критичний рівень. Потребує
рюються у нові фізичні та економічні робочі місця як од- підвищення надійності банківська система, використанразу (внаслідок дії першої інвестиційної хвилі), так й після ня комерційними банками такого значного ресурсу крепевного часу, необхідного для придбання і монтажу об- дитування, як кошти населення. Треба стимулювати ексладнання (як результат другої хвилі). Також часове портну активність українських підприємств, яка має
відставання змін у кількості зайнятого населення від пе- базуватися не на сприятливій кон'юнктурі сировинних
ріоду інвестиційних внесків пов'язане з необхідністю ук- ринків (як у перше десятиліття 2000-х рр.), а на виробладання підприємствами контрактів із постачальниками ництві конкурентоспроможної продукції з високою
і споживачами, добору і навчання працівників і т.п.
доданою вартістю.
На стан сфери зайнятості також здійснює значний
негативний вплив скорочення українського експорту.
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REASONING THE USING ESSENCE OF METHODOLOGICAL APPROACHES TO FORMATION
OF A NEW REGIONALISM

Парадигма нового регіоналізму, яка підтверджується досвідом європейських країн, спрямована на
нівелювання диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів, подолання інституційних перешкод розвитку тощо. Оскільки новий регіоналізм в Україні вимагає обгрунтування методологічних засад, у статті обгрунтовано підходи до його становлення. Доведено доцільність використання системного,
інституціонального, ситуаційного та синергетичного підходів як наукового підгрунтя методології становлення нового регіоналізму.
Обгрунтовано, що системний підхід дає можливість концептуально досліджувати становлення нового регіоналізму із урахуванням взаємодії всіх систем та процесів, розглядати новий регіоналізм як єдиний цілісний організм з притаманними йому специфічними властивостями, якостями, зв'язками, процесами, узгодити цілі та завдання розвитку. Інституціональний підхід зменшує невизначеність при становленні нового регіоналізму шляхом встановлення стійкої структури взаємодії між суб'єктами регіональних суспільних систем. Ситуаційний підхід сприяє виявленню особливостей прийняття управлінських
рішень у конкретний момент часу з урахуванням динамічних змін зовнішніх та внутрішніх факторів розвитку. Синергетичний підхід дає можливість обгрунтувати процеси, які відбуваються в регіональних суспільних системах під впливом становлення нового регіоналізму, що можна розглядати як нелінійні
зовнішні флуктації. На основі визначення переваг та недоліків системного, інституціонального, ситуаційного та синергетичного підходів обгрунтовано доцільність використання комплексного підходу щодо
становлення нового регіоналізму.
The paradigm of a new regionalism, which is confirmed by the experience of European countries, is aimed at
leveling up the disproportions of the regions socio-economic development, overcoming the institutional obstacles
to development, etc. Because of a new regionalism in Ukraine requires the justification of the methodological
principles, the article substantiates the approaches to its formation. The expediency of using systemic,
institutional, situational and synergetic approaches as a scientific basis for the methodology of a new regionalism
formation is proved.
It is substantiated that the systematic approach enables to conceptually investigate the formation of a new
regionalism, taking into account the interaction of all systems and processes, to consider new regionalism as a
single holistic organism with its specific properties, qualities, connections, processes, to coordinate the goals
and objectives of development. Institutional approach reduces uncertainty in the formation of a new regionalism
by establishing a stable structure of interaction between actors of regional social systems. Situational approach
helps to identify the peculiarities of making managerial decisions at a particular time point, taking into account
the dynamic changes of external and internal factors of development. The synergetic approach provides an
opportunity to substantiate the processes taking place in regional social systems under the influence of a new
regionalism formation, which can be considered as nonlinear external fluctuations.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
The feasibility of using an integrated approach to a new regionalism formation based on the identification of
the advantages and disadvantages of systemic, institutional, situational and synergetic approaches has been
substantiated.

Ключові слова: новий регіоналізм, методологія, комплексний підхід, системний підхід, інституціональний підхід, ситуаційний підхід, синергетичний підхід.
Key words: new regionalism, methodology, complex approach, system approach, institutional approach, situational
approach, synergetic approach.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Під впливом глобалізаційних та інтеграційних процесів в європейських країнах формується парадигма
нового регіоналізму, що підтверджується функціонуванням відповідних інституцій, які сприяють регіональній інтеграції та співробітництву регіонів, що утворені поза межами державних кордонів з іншими країнами, а також, модифікацією ролі регіонів не тільки в
межах держав, а й всієї інституційної архітектоніці
європейської спільноти, в якій регіони виступають суб'єктами соціально-економічних та політичних процесів.
Світовий економічний розвиток характеризується
збільшенням масштабів регіоналізації, що виявилося у
збільшенні автономності й підвищенні ролі окремих регіонів у розвитку національних економік у цілому та як
наслідок, виникненням феномену "нового регіоналізму"
[1, c. 101]. Регіоналізацію можна розглядати, як:
зміцнення економічних, соціальних, науково-технічних
та інших зв'язків між територіями або державами, виникнення регіональних об'єднань держав [2, c. 52].
Новий регіоналізм як явище знаходиться у постійній
трансформації під впливом глобалізації, економічної
лібералізації, політичних сил та соціально-економічної
політики на різних рівнях, у тому числі, самих регіонів,
оскільки існують різні напрями та бачення регіонів щодо
обрання заходів їх соціально-економічного розвитку та
різні принципи формування регіональних утворень.
Типологія процесів регіоналізації європейських
країн за ознаками самоврядності, закріпленими інституційними правами, тенденціями політико-правового
розвитку та іншими факторами доводить відсутність уніфікованості та багатогранності процесу регіоналізації
в цілому. Але при цьому новий регіоналізм має певні
спільні тенденції, а саме:
— зменшення впливу держав та адміністративного
ресурсу на регулювання економічних процесів в регіонах та створення нових зон регіонального впливу;
— формування нових інформаційних зв'язків та
взаємодії суб'єктів регіонів через взаємодію не на державному, а на регіональному горизонтальному рівні, що
в умовах глобалізаційних процесів сприяє входженню
регіонів у світові структурні процеси;
— регіональна взаємодія як у межах окремих країн,
так і поза нею, що зумовлена економічною доцільністю,
а не адміністративними ресурсами;
— створення інтернаціонального комунікаційного
середовища із креативними суспільними та управлінськими практиками тощо.
Парадигма нового регіоналізму, яка підтверджується досвідом європейських країн, спрямована на нівелювання диспропорцій соціально-економічного розвитку
регіонів, подолання інституційних перешкод розвитку
тощо.
У свою чергу, становлення нового регіоналізму в
Україні вимагає пошуку інституціональних та управлінських детермінант, спроможних сприяти вирішенню
складних соціально-економічних проблем, забезпечити сталий розвиток регіональних суспільних систем та
національної економіки в цілому. Також становлення
нового регіоналізму в Україні вимагає обгрунтування
його методологічних засад.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам становлення нового регіоналізму в умовах глобалізації та інтеграції, осмисленню теоретикометодологічних засад присвячено праці вітчизняних
дослідників, а саме: А. Амоши, Б. Бураковського, С. Вовканича, А. Власюка, В. Гейця, А. Гриценка, Б. Данилишина, В. Загорського, І. Зварич, В. Кравцива, Є. Лібанової, С. Пирожкова, С. Романюка, В. Сиденка, Л. Семіва,
Л. Чернюк та ін.
Серед іноземних дослідників, які досліджують питання нового регіоналізму, необхідно відмітити: В. Барнза, М. Кітінга, П. Кука, Л. Ледебура, Дж. Лонгліна,
Дж. Луфліна, Дж. МакКомби, Ч. Ф. Сейбла, М. Сеттерфілда, М. Сторпера, А. Харрелла, Б. Хеттне Д. Цейтлін
та інших [1; 4—6; 8—13].
Віддаючи належне науковому доробку вчених, необхідно зазначити, що методологія становлення нового регіоналізму, у тому числі, обгрунтування підходів
щодо становлення нового регіоналізму, залишається недостатньо розробленою та вимагає подальших досліджень.
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Становлення нового регіоналізму в Україні вимагає
прийняття рішень владними структурами різного рівня
із урахуванням методологічного підгрунтя, що сприятиме модернізації економіки регіонів та країни в цілому. Це та інше зумовлює необхідність розроблення методологічного підгрунтя становлення нового регіоналізму, а саме визначення підходів, принципів, функцій
тощо. Це, у свою чергу, сприятиме розробленню концептуальних, методичних та практичних рекомендацій
щодо становлення нового регіоналізму в Україні.
МЕТА РОБОТИ
Метою даної роботи є обгрунтування методологічних підходів щодо становлення нового регіоналізму. Для
досягнення поставленої мети було вирішено такі завдання:
— доведено доцільність використання системного,
інституціонального, ситуаційного та синергетичного
підходів як наукового підгрунтя методології становлення нового регіоналізму;
— на основі визначення переваг та недоліків методологічних підходів обгрунтовано доцільність використання комплексного підходу щодо становлення нового регіоналізму.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На погляд авторів науковим підгрунтям щодо становлення нового регіоналізму повинен виступати комплексний підхід, що включає у себе системний, інституціональний, ситуаційний та синергетичний підходи (див. рис. 1).
Отже, розглянемо складові, які входять до комплексного підходу більш детально. Оскільки системний підхід
виступає одним із головних способів наукового пізнання,
та він стає методологічною основою дослідження нового
регіоналізму. Системний підхід як інструмент наукового
пізнання та міждисциплінарна методологія особливого
типу, яка об'єднує в єдину систему різні методи (індукції,
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аналізу, синтезу, дедукції тощо) наукового
дослідження, виконує евристичну функцію, Комплексний методологічний підхід щодо становлення нового регіоналізму
дозволяє забезпечити інтеграцію наукових
знань, системно сприймати та впорядковуваСистемний підхід
Інституціональний підхід
ти інформацію та знання, сприяти вивченню
такого складного явища різноманітної природи та складності як регіоналізм [4, с. 78].
Ситуаційний підхід
Синергетичний підхід
Використання системного підходу дає
можливість:
Рис. 1. Комплексний методологічний підхід щодо становлення
— узгодити цілі та завдання систем різнонового регіоналізму
го рівня, у тому числі вищого порядку, із завДжерело: запропоновано авторами.
даннями нового регіоналізму, спрямувати методи, процедури, важелі та їх досягнення, а також розкри- зменшенні невизначеності при становленні нового регіти функціональну цілісність нового регіоналізму щодо по- оналізму шляхом встановлення стійкої структури взаєтреб регіональних суспільних систем;
модії між суб'єктами регіональних суспільних систем.
— змоделювати оптимальний сценарій розвитку та
Методологія використання інституціонального
оцінити ефективність становлення нового регіоналізму, підходу враховує не тільки зміни правових інститутів, а
прогнозувати подальший розвиток регіонів з урахуван- також зміни глобалізаційних економічних процесів, проням впливу факторів та процесів різної природи тощо. цеси самоідентифікації регіонів щодо історико-культурВикористання системного підходу щодо нового ре- них устоїв, оголошених суспільством цілей, завдань тощо.
гіоналізму дає можливість розглядати його як єдиний При цьому необхідно зауважити, що методологія інстицілісний організм з притаманними йому специфічними туціонального підходу не позбавлена недоліків, а саме:
властивостями, якостями, зв'язками, процесами, узго— обмежує системність поглядів щодо становлендити цілі та завдання розвитку, виокремити інституціо- ня нового регіоналізму;
нальні та управлінські детермінанти його становлення,
— не ураховує отримання синергетичного ефекту від
оцінити його ефективність, запропонувати заходи щодо становлення нового регіоналізму та розвитку регіонів;
досягнення поставлених цілей та завдань тощо.
— не розкриває структурні функціональні зв'язки
Але необхідно зауважити, що методології системно- між суб'єктами регіональних суспільних систем;
го підходу притаманні певні недоліки, витоки яких поля— не враховує специфічні та структурні особливості
гають у загальній теорії систем, зокрема: нівелювання регіональних суспільних систем при становленні новоякісної специфіки різних системних об'єктів та елементів, го регіоналізму.
внаслідок відокремлення їх за формальними ознаками
Ці та інші недоліки інституціонального підходу нівеподібності, а також зосередження уваги на функціональ- люються системним, а також ситуаційним та синергетичних й структурних зв'язках системи тощо. Усуненню цих ним підходами щодо становлення нового регіоналізму.
та інших недоліків сприятиме використання інституціоМетодологія ситуаційного підходу дозволяє усунути
нального, ситуаційного та синергетичного підходів.
недоліки системного та інституціонального підходів, обМетодологія інституціонального підходу дає можливість грунтування використання якого полягає у тому, що існуз високим ступенем підпорядкованості та логічності дослід- ючий світ знаходиться у безперервному динамічному русі і
жувати процеси та явища становлення нового регіоналізму, цю обставину необхідно враховувати при дослідженні, розвизначати інституціональні та управлінські детермінанти ста- робленні та прийнятті рішень щодо становлення нового
новлення нового регіоналізму, що сприятиме окресленню регіоналізму. Прийняття управлінських рішень щодо пропріоритетних інституціональних напрямів щодо оптимізації цесів, суб'єктів, об'єктів нового регіоналізму повинно врапроцесу становлення нового регіоналізму.
ховувати зміни внутрішнього і зовнішнього оточення, що
За методологією інституціонального підходу основ- постійно відбуваються під впливом динамічних процесів.
на увага спрямована на функціонування інститутів та Певна конкретна сукупність обставин та умов у конкретїхню роль у становленні нового регіоналізму, до складу ний період часу спричиняють вагомий вплив на становленяких відносяться:
ня нового регіоналізму. Це зумовлює те, що одне і те ж саме
— формальні правила — офіційно закріплені у нор- управлінське рішення, запроваджений захід тощо спричимативно-законодавчих актах;
няють неоднаковий ефект по відношенню до регіонально— неформальні обмеження — у вигляді договорів та го розвитку у різних територіальних умовах та періодах
угод різного рівня, історично закріплені традиції, звичаї; часу. Підтверджується теза о неможливості існування уні— механізми примусу — забезпечуючи дотримання версального заходу та отримання однакого ефекту для
встановлених правил у вигляді судових та правоохорон- різних регіональних суспільних систем внаслідок прийнятних органів тощо.
тя одного і того ж управлінського рішення, запровадженЗа інституціональним підходом щодо нового регіо- ня заходів, важелів, методів з певним часовим лагом.
налізму вагоме значення надається не тільки суспільним
Використання ситуаційного підходу забезпечує
та державним інститутам, а й регіональним різнофунк- можливість:
ціональним інститутам, що виступають базисом станов— сконцентруватися на ситуаційних особливостях
лення нового регіоналізму та розвитку регіонів, утво- становлення нового регіоналізму;
рюючи певну інституційну сукупність.
— встановити очікувану ефективність управлінських
Використання методології інституціонального рішень на різних шаблях управління з урахуванням
підходу щодо становлення нового регіоналізму обумов- впливу різнопланових факторів та часу на розвиток релюється тим, що модернізаційні зміни у регіональних гіональних суспільних систем;
суспільних системах неможливі без інституціональних
— за результатами діагностування розвитку регіозмін соціально-економічної сфери, оскільки під їх впли- нальних суспільних систем, урахуванням векторів розвом формується більш ефективніше використання ре- витку глобального середовища та на основі визначення
сурсів та формування потенціалу регіонів задля досяг- тенденцій та перспективних прогнозів встановити інстинення цілей підвищення якості життя населення, отри- туціональні та управлінські детермінанти становлення
мання конкурентних переваг на світовому ринку тощо. нового регіоналізму.
Становлення нового регіоналізму зумовлює розробВикористання ситуаційного підходу, незважаючи на
лення змін до законодавчо-нормативної бази, яка ви- досить великі обмеження щодо дослідження нового
значає правові, економічні та організаційні умови фун- регіоналізму, доповнює системний та інституціональний
кціонування суб'єктів регіонів, здійснення регулюван- підходи, обгрунтовуючи диференціацію розвитку реня відносин між ними тощо. Роль інститутів полягає у гіональних суспільних систем, залежність їх функціону-
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вання та ефективність прийняття управлінських рішень
від впливу динамічних змін зовнішніх та внутрішніх факторів розвитку із часовим лагом.
Таким чином, системний підхід дає можливість концептуально досліджувати становлення нового регіоналізму із урахуванням взаємодії всіх систем та процесів;
інституціональний підхід — зменшує невизначеність при
становленні нового регіоналізму, шляхом встановлення
стійкої структури взаємодії між суб'єктами регіональних
суспільних систем; ситуаційний підхід — сприяє виявленню особливостей прийняття управлінських рішень у конкретний момент часу з урахуванням динамічних змін
зовнішніх та внутрішніх факторів розвитку. Але для дослідження такого складного та багатогранного явища як
новий регіоналізм, на наш погляд, необхідно також використовувати синергетичний підхід.
Синергетичний підхід дає можливість обгрунтувати
процеси, які відбуваються в регіональних суспільних системах під впливом становлення нового регіоналізму, що
можна розглядати як нелінійні зовнішні флуктації. А також, долаючи стереотипи лінійного мислення, визначити
синергетичний ефект становлення нового регіоналізму для
регіонів, відповідно до якого сукупний вплив детермінант
становлення нового регіоналізму визначається не простою
сумою окремих показників результативності, а є набагато більшим за рахунок мультиплікаційного ефекту, що
може проявлятися у: зміні продуктивності ресурсів; використанні та формуванні інтелектуального та ресурсного потенціалів регіонів; зростанні конкурентоспроможності регіонів тощо. Але необхідно зазначити, що отримання синергетичного ефекту також залежить від впровадження інституціональних та управлінських детермінант
становлення нового регіоналізму. При цьому синергетичний підхід не позбавлений певних недоліків, а саме, він, на
противагу системному підходу, не розкриває функціональні особливості кожного з елементів та підсистем системи в цілому, не виявляє особливостей прийняття управлінських рішень з урахуванням певного лагу часу тощо.
ВИСНОВКИ
Отже, з урахуванням специфіки досліджуваного об'єкту, на наш погляд, становлення нового регіоналізму
необхідно розглядати з позицій комплексного підходу,
що включає в себе системний, інституціональний, ситуаційний та синергетичний підходи, використання яких
одночасно не суперечить їх методології, а також допомагає нівелювати недоліки один одного та отримати більш
цілісне комплексне уявлення про становлення нового
регіоналізму та процеси, які його супроводжують.
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У статті досліджено інституційне забезпечення формування ефективних механізмів функціонування
різних секторів економіки та доведено необхідність реалізації інституційних змін у діяльності фінансового ринку. Визначено роль фінансових інститутів у забезпеченні ефективного функціонування фінансового ринку та розкрито напрями підвищення ефективності його регулювання. Обгрунтовано склад
зовнішнього інституційного середовища фінансового ринку, розглянуто механізм державного регулювання, виокремлено переваги та недоліки. Розкрито сутність внутрішньої інституційної структури, доведено необхідність її удосконалення, визначено можливості запровадження організаційно-інституційного підходу до регулювання фінансового ринку в Україні, охарактеризовано умови формування організаційно-інституційного механізму. Представлено пріоритетні завдання держави щодо зміцнення організаційно-інституційних положень регулювання фінансового ринку з метою сприяння фінансовій стабільності.
The article analyzes the institutional support for the formation of effective mechanisms of functioning of
various sectors of the economy and proves the necessity of implementing institutional changes in the activity of
the financial market. The role of financial institutions in ensuring the effective functioning of the financial market
and the ways of increasing the efficiency of its regulation are revealed. The structure of the external institutional
environment of the financial market is substantiated, the mechanism of state regulation is considered, advantages
and disadvantages are outlined. The essence of the internal institutional structure is revealed, the necessity of its
improvement is proved, the possibilities of introduction of organizational-institutional approach to the regulation
of financial market in Ukraine are determined, the conditions of formation of organizational-institutional
mechanism are described. Present the priority tasks of the state to strengthen the institutional and institutional
provisions of financial market regulation in order to promote financial stability.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах функціонування економіки України під впливом світових кризових явищ зростає необхідність вдосконалення діяльності фінансового ринку, який виступає вагомим
інструментом активізації економічних процесів у державі.
Стабільне функціонування фінансового ринку є одним із чинників сприяння та стимулювання динамічного розвитку як
учасників фінансових операцій, так і країни в цілому.
Розвиток фінансового ринку залежать від дієвості механізмів його регулювання, які мають відповідати напрямам
реалізація державою фінансової політики, спрямованої на
підтримання ринкової довіри, сприяння конкуренції, захист
інтересів учасників фінансових операцій та забезпечення
раціонального використання зростаючого потенціалу
фінансового ринку. На сучасному етапі розвиток фінансового ринку залежить від того, якою є його інституційна
структура та наскільки чітко визначено завдання організаційно-інституційного регулювання. Тому удосконалення
механізму регулювання фінансового ринку має носити сис-

темний характер і базуватися на стійкій методологічній
інституційного підходу.
Впровадження механізму організаційно-інституційного регулювання спроможне реалізовувати комплексний
підхід до використання різних методів, засобів, інших регуляторів для впливу на процеси ефективного формування та використання фінансових ресурсів з метою забезпечення координованості та відповідності їх руху стратегічним пріоритетам розвитку держави.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у розвиток механізмів функціонування
та регулювання фінансового ринку відображають праці
В.Д. Базилевича, А.І. Даниленка, Р.С. Квасницької, В.С. Лук'янова, І.О. Лютого, А.М. Мороза, М.І. Савлука, Ю.М. Уманців, І.Я. Чугунова, А.А. Чухна [1—9]. Найбільш поширеними залишаються дві моделі регулювання фінансових ринків —
секторальна модель та модель мегарегулятора. У секто-

—————————————————————————
1
Роботу виконано в межах фундаментальної науково-дослідної роботи (№ 645/20 "Архітектоніка фінансової системи як інструмент суспільного розвитку" 0117U000506).
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ральній моделі функції державних органів розподіляють
відповідно до трьох секторів фінансового ринку (банківського, страхового, фондового). Мегарегулятор фінансового
ринку визначає особливості створення єдиного органу, за
яким закріплюються функції нагляду й регулювання фінансового ринку. Найдосконалішої вважається модель мегарегулятора британської системи, за якої об'єднано функції
нагляду і контролю за інвестиційними, банківськими, іпотечними і страховими послугами. У Франції банківський
нагляд і нагляд над небанківськими фінансовими організаціями розділено між Банком Франції і спеціально створеним регулятором. У Німеччині модель регулювання є подібною до французької, проте в сфері регулятора знаходяться банки.
На сучасному етапі в Україні основні методи і форми
державного регулювання фінансового ринку визначаються
прямим (розробка та прийняття нормативно-правових актів,
ліцензування діяльності, проведення наглядової діяльності
та впровадження заходів впливу нагляду за діяльністю
фінансових установ) та опосередкованим (зміни обсягів готівкових ресурсів, емісія цінних паперів, регулювання
відсоткових ставок, забезпечення гарантій щодо виконання зобов'язань за цінними паперами окремих емітентів, стимулювання зовнішніх зв'язків з міжнародними фінансовими організаціями) впливом. Регулювання фінансового ринку здійснюється за секторальною моделлю, де банківська
діяльність підпорядковується Національному банку України; діяльність на ринку цінних паперів регламентується Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
діяльність інших фінансових посередників і фінансових компаній регулюються Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Світова фінансово криза довела необхідність перегляду особливостей функціонування регуляторів фінансових
ринків, оскільки виявила їх слабкість в упередженні кризових явищ на фінансових ринках
Водночас інституціональні особливості еволюції та становлення фінансового ринку України визначають необхідність подальшого дослідження функцій та ролі організаційно-інституційного регулювання фінансового ринку, а
також розробки дієвих механізмів його реалізації.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування особливостей організаційно-інституційного регулювання фінансового ринку
в Україні, обгрунтування напрямів та практичних рекомендацій щодо його вдосконалення.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фінансовий ринок забезпечує ефективний перерозподіл
капіталу в межах економічної системи, формування матеріального базису економічного зростання і відіграє визначальну роль у розширеному відтворенні суспільного виробництва.
На сучасному етапі функціонування економіки України
розвиток фінансового ринку визначається досконалістю
системи його регулювання. Адже з урахуванням механізмів
регулювання фінансового ринку утворюються регулятори,
які мають узгоджувати дії стосовно регулювання та контролю діяльності інфраструктурних суб'єктів фінансового
ринку та наявності і відповідності міжнародним нормам
інших елементів інфраструктури [10, с. 7].
Розвиток фінансового ринку залежить від ефективності
взаємовідносин у системі "держава — учасники фінансового ринку". Реалізація таких взаємовідносин з боку держави
має здійснюватися через організаційно-інституційний механізм, який базується на поєднанні ринкових законів та
адміністративних засад державного регулювання задля досягнення певної мети. Поєднання головної мети функціонування фінансового ринку з досягненням стратегічних
орієнтирів державної політики, вимагає формування належного організаційно-інституційного регулювання. Механізми організаційно-інституційного регулювання фінансового ринку повинні стосуватись не лише раціонального формування, розподілу та використання фінансових ресурсів
між його елементами, але й слугувати засобом формування
організаційно-інституційного середовища, що сприятиме
послідовним змінам законодавчої бази, поліпшенню правового поля, розвитку фінансових інститутів.
Сучасний фінансовий ринок є певною макроекономічною цілісністю, стимулює фінансові потоки та зменшує витрати при формуванні попиту і пропозиції на фінансові по-
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слуги, сприяє розподілу та перерозподілу активів. Він є системою економічно-правових відносин між інститутами, що
діють в певному економічному просторі, з приводу купівліпродажу фінансових ресурсів, уречевлених у відповідних
фінансових активах. Вбачаючи в понятті "інститути фінансового ринку" ширший, аніж просто фінансові інститути,
спектр складових самих інститутів, Квасницькою Р.С. аргументовано доцільність його розгляду як організаційної
структури, що функціонує на засадах певних інституційних
правил та норм з метою акумулювання фінансових ресурсів,
здійснення їх перерозподілу та/або створення організаційно-регулятивних умов функціонування ринку [3, с. 11].
В Україні триває період інституційного забезпечення
формування ефективних механізмів функціонування економіки. Створюються організаційні, правові й економічні
інститути ринкового спрямування. За роки існування інституціональний напрям здобув різні підходи науковців до його
розкриття:
1) ранній (старий) інституціоналізм — його засновники
Т. Веблен, Дж. Коммонс, Дж. Гобсон, У. Мітчелл та послідовники А. Берлі, Г. Мінз, Р. Тагвелла та ін. Для інституціональних поглядів Т. Веблена характерним є те, що учений виходив із теорії еволюції природи Ч. Дарвіна, принципу взаємозв'язку і взаємозумовленості усіх суспільних
відносин, у тому числі економічних і соціально-психологічних; 2) традиційна (ортодоксальна) інституціональна теорія — еволюційно-генетичне продовження та спадкоємний
розвиток вебленівської наукової традиції (Дж. Ходжсон, Е.
Скрепанті та ін.); 3) нова інституціональна економічна теорія (неоінституціоналізм) із численними структурними
розгалуженнями — теорія трансакційних витрат (Р. Коуз,
О. Вільямсон), теорія прав власності (А. Алчіан, Р. Коуз,
Г. Демсен та ін.), теорія суспільного вибору (Дж. Б'юкенен,
Д. Мюллер, М. Олсон), нова економічна історія (Д. Норт,
Р. Фогель, Дж. Уолліс) тощо. За змістом їх теорії являють
собою міждисциплінарний напрям досліджень, у межах якого об'єднуються економіка, право, теорія організацій, соціологія і антропологія; 4) еволюційний інституціоналізм —
дослідження еволюції інституціонального середовища в часі
та впливу цієї еволюції на соціально-економічний розвиток
всіх складових економічної системи (Р. Нельсон, С. Вінтр,
Дж. Ходжсон, Д. Норт) [11, с. 265—267].
Інституційну структуру на фінансовому ринку утворюють вихідні, базові, суттєві зв'язки між учасниками фінансових інститутів, які забезпечують інтеграцію структури в
процесі його функціонування й розвитку. Вона формується за наявності об'єктивних фінансових відносин, які визначаються впливом домінуючих у суспільстві інститутів. Це
означає, що відповідні особливості функціонування інституційних структур визначаються політичними й економічними інтересами.
Найважливішими інституціями, що формують зовнішнє
інституційне середовище фінансового ринку, є:
— інституція права, що регламентує правові взаємовідносини у секторах фінансового ринку;
— інституція ринку, що регламентує взаємодії, які виникають між учасниками в процесі купівлі-продажу фінансових активів;
— інституція податків, що визначає взаємовідносини
між фінансовими інститутами і державою, які виникають за
справляння податків;
— інституція суспільного вибору, що регулює процес
прийняття макроекономічних рішень в умовах представницької демократії;
— інституція освіти, що формує для сучасного фінансового ринку відповідний рівень компетенцій фахівців;
— інституція зовнішньоекономічних відносин, що регулює процеси взаємодії вітчизняних фінансових інститутів
зі світовою фінансовою системою.
Застосування інституційного підходу до фінансового
ринку дозволяє комплексно розглядати можливості його
функціонування, а організаційно-інституційне регулювання спроможне посилити здатності учасників до плідної взаємодії. Основним елементом регулювання фінансового ринку, який потребує подальших досліджень науковців є внутрішня інституційна структура, яка відображає сукупність
фінансових інститутів, що мобілізують фінансові ресурси
приватних власників капіталу та трансформують їх у інвестиції в реальний сектор економіки, створюючи матеріальний базис прискорення темпів економічного зростання та
підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Доцільно зазначити, що існує точка зору, згідно з якою
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інституційну структуру фінансового ринку формують не
лише фінансові інститути, адже покупцями та продавцями
фінансових ресурсів на фінансовому ринку можуть виступати ці інститути, а також підприємства, держава, домогосподарства та інші інституційні одиниці різних секторів економіки [3, с. 12]. Одними з основних елементів інфраструктури регулювання та моніторингу діяльності фінансового
ринку є судово-правові інстанції, які забезпечують інфорсмент прав власності, контрактних прав та обов'язків; органи банківського нагляду; комісія з регулювання ринків
фінансових послуг; система незалежного та ефективного
аудиторського контролю; приватні аналітичні установи;
професійні організації та установи, що встановлюють стандарти на норми поведінки.
Поняття "фінансові інститути" дає можливість інкорпорувати в системний аналіз нелінійні підходи, багато важливих і загальновизнаних особливостей фінансових явищ і
процесів (у т. ч. роль суб'єктивних факторів, цілепокладання, різнорідність багатьох інститутів і розмитість їхніх меж,
специфіку фінансових біфуркацій і трансформацій тощо),
які в такому аналізі не враховуються або відіграють незначну роль [12, с. 19]. Інститутам як важливим, раніше не враховуваним, самостійним факторам дедалі частіше приділяється увага в суспільних дослідженнях, що зумовлює
виникнення нової термінології, понятійного апарату і напрямів аналізу ("інституційні передумови", "інституціоналізовані зобов'язання" (пенсії, соціальне забезпечення тощо).
Вони стали невід'ємним компонентом досліджень як організаційно-інституційних аспектів економічного розвитку, так
і більшості підходів до проблем фінансів: відбувається всеосяжна інституціоналізація фінансових відносин. Крім того,
фондові ринки, банківська і страхова справа, пенсійна система, фінансова діяльність корпорацій, державні фінанси —
це ті інститути, які сьогодні не тільки перебувають у
постійній взаємодії та взаємозалежності, а й зазнають істотного впливу інституційних підходів.
Фінансові інститути, що формують інституційну структуру фінансового ринку, класифікують за різними ознаками. З приводу різновидів фінансових інститутів науковцями виокремлено два підходи:
1) фінансові інститути визначаються у якості фінансових посередників між інвесторами та споживачами інвестицій та 2) фінансові інститути поділяються на фінансових
посередників і системи забезпечення (інфраструктура
фінансового ринку) [13, с. 58]. Також існує підхід, де розрізняють фінансових посередників, міжнародні фінансові
інститути, фінансові інститути-регулятори [14] або депозитні (універсальні комерційні банки, спеціалізовані ощадні,
іпотечні й інвестиційні комерційні банки, емісійні банки,
кредитні спілки і ощадно-кредитні асоціації) та недепозитні
фінансові інститути (страхові й інвестиційні компанії,
пенсійні фонди, інвестиційні банківські фірми, лізингові
компанії та довірчі товариства [15, с. 22].
При цьому постійно виникають проблеми регуляторного характеру, особливо в межах інституційної структури
фінансового ринку та механізмів їх реалізацій. Фінансові
інститути виконують основні завдання у структурі фінансового ринку — забезпечують переміщення фінансових ресурсів між учасниками фінансових відносин та формують
базис фінансового забезпечення інвестиційного процесу.
Рівень розвитку національного фінансового ринку, сукупність фінансових інституцій та інструментів визначають
інституційні обмеження соціального-економічного розвитку країни. В результаті фінансова політика визначається як
вагома складова системи інститутів суспільства. В її межах
активна діяльність на фінансовому ринку фінансових інститутів сприятиме посиленню результативності здійснення
інституційних змін.
Зростання масштабів фінансового ринку супроводжується модифікацією інституційної структури його регулювання. Ефективне функціонування інститутів фінансового ринку має реалізуватися на засадах державного регулювання фінансового ринку на основі формальних норм, правил, вимог, критеріїв та стандартів з упорядкування системи взаємовідносин між інститутами фінансового ринку та
контролю їх виконання. Це обумовлено зростаючою потребою в координуванні зусиль регуляторів, що працюють у
різних сегментах фінансового ринку, ускладненням операцій, що здійснюються фінансовими посередниками, розширенням транскордонної діяльності, посиленням тенденцій до формування фінансових конгломератів [7, c. 79].
Тому пріоритетним завданням на фінансовому ринку Ук-
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раїні є зміцнення організаційно- інституційних положень
регулювання фінансового ринку з метою сприяння фінансовій стабільності. У цьому напрямі важливим є реалізація
таких завдань:
— впровадження механізмів "інтегрованого нагляду" та
уніфікація вимог і стандартів з метою гармонізації системи
управління фінансовими інститутами з міжнародними стандартами;
— забезпечення високого ступеня інституційної спроможності органів нагляду за функціонуванням інституційних складових фінансового ринку та удосконалення
підходів до фінансування їх діяльності;
— визначення пріоритетів фінансової політики держави щодо розвитку інституційної структури фінансового ринку;
— обгрунтування орієнтирів та завдань стратегії розвитку інститутів фінансового ринку;
— забезпечення надійності, достовірності та повноти
інформації про результати функціонування фінансових
інститутів;
— удосконалення нормативно-правового регулювання
діяльності фінансових інститутів з метою уніфікації відповідних процедур і методів;
— удосконалення системи підготовки кадрів та формування відповідних компетенцій для фахівців фінансового
ринку;
— підвищення рівня стійкості та прозорості роботи
фінансового ринку.
Розробка та впровадження комплексної системи регулювання фінансового ринку, використання мікро- та макропруденційного нагляду як єдиного механізму впливу на
діяльність фінансових інститутів покликані вирішити проблеми фінансової системи країни [9, с. 67].
Важливим кроком щодо підвищення ефективності регулювання вітчизняного фінансового ринку є підписання
угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом [16]. Окремим пунктом в Угоді прописана важливість
наближення законодавства України до законодавства ЄС.
Зокрема наша країна повинна забезпечити поступове приведення у відповідність до норм Євросоюзу низку нормативно-правових актів і чинних законів. Перелік Директив
ЄС, які необхідно імплементувати протягом 5 років стосуються розвитку банківської сфери, страхування, ринку
цінних паперів, спільного інвестування, ринкової інфраструктури, заходів щодо запобіганню відмивання коштів, забезпечення вільного руху коштів і капіталів.
Так, з усього переліку нормативних актів у банківській
сфері, які Україна має впровадити найближчими роками,
одним із основних документів є Директива № 2006/48/
ЄС Європейського Парламенту та Ради Європи від 14 червня 2006 року щодо започаткування та здійснення діяльності
кредитної уста нови. У сфері страхування необхідно імплементувати Директиву №2009/138/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європи від 25 листопада 2009 р. про початок і ведення діяльності у сфері страхування і перестрахування. На фінансовому ринку впровадити Директиву № 2004/
39/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європи від 21
квітня 2004 р. щодо ринків фінансових інструментів, а на
ринку спільного інвестування — Директиву № 2009/65/ЄС
Європейського Парламенту та Ради Європи від 13 липня
2009 р. про узгодження законів, підзаконних і адміністративних положень, які стосуються інститутів спільного інвестування в цінні папери, що підлягають обігу.
На основі цих положень 18.06.2015 р. було прийнято
Комплексну програму розвитку фінансового сектору України до 2020 року. Вона включає в план регуляторної роботи,
що передбачає перелік заходів, які планується реалізувати,
план дій щодо досягнення таких цілей, часові рамки й відповідальних за реалізацію цих положень. З метою досягнення
її мети та реалізації завдань, передбачається реалізація програми співробітництва з інституціями ЄС, МВФ, Світовим
банком, ЄБРР, ЄІБ, BIS, IOSCO, IAIS та іншими міжнародними фінансовими організаціями, асоціаціями та регуляторами у сфері фінансових ринків та послуг. Реалізація Програми передбачає три етапи:
— очищення фінансового сектору — виведення із ринку недобросовісних гравців, розкриття власників учасників
фінансового сектору;
— перезавантаження фінансового сектору — забезпечення прозорості та рівноправності в ланцюжку "акціонерменеджмент-клієнт", скасування усіх обумовлених кризою
адміністративних обмежень, підвищення капіталізації учас-
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ників фінансового сектору, посилення захисту прав позичальників, кредиторів та інвесторів;
— створення передумов для довгострокового сталого
розвитку фінансового сектору — забезпечення стійкості та
надійності фінансового сектору в довгостроковій перспективі, наближення стандартів регулювання платоспроможності та ліквідності банків до рекомендацій Базельського
комітету, запровадження накопичувального пенсійного забезпечення, стимулювання ринку страхових та інших фінансових послуг і розвитку інфраструктури та інструментів
фінансового сектору, створення додаткових гарантій фінансової надійності на випадок економічної рецесії, підвищення надійності системно важливих банків, підвищення інституційної спроможності регуляторів [17].
Відповідно до визначених завдань, організаційно-інституційне регулювання фінансового ринку має включати заходи, направлені на узгодження інтересів учасників фінансових операцій та обгрунтування визначених обмежень у
їх взаємовідносинах через непряме втручання. У цьому напряму важливим є підтримка функціонування інституційної структури на основі розробка єдиного підходу до регулювання діяльності фінансових інститутів і здійснення
фінансових операцій.
ВИСНОВКИ
Ефективний розвиток фінансового ринку вимагає розробки нових підходів стосовно покращення дієвості ситеми
організаційно-інституційного його регулювання. Реалізація
розкритих організаційно-інституційних особливостей регулювання фінансового ринку має відбуватись на основі розроблення та виконання конкретних програм за напрямами
державної фінансової політики. Подальші наукові дослідження доцільно присвятити розробці та практичній реалізації дієвих організаційно-інституційних механізмів регулювання фінансового ринку.
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Важливе місце в інфраструктурному забезпеченні досліджуваному ринку відводиться розвитку
підприємствами-виробниками техніки дилерських структур. Зазначимо, що в індустріально розвинутих
країнах світу такий підхід до сервісного забезпечення не використовується. Щоб забезпечити свого дилера необхідними запасними частинами, створюється мережа з метою надання сервісу продукції — спеціалізовані центри.
Для проведення технічного сервісу сучасної сільськогосподарської техніки обгрунтовано більш ефективну порівняно з традиційною організацію системи регіонального технічного сервісу за дворівневою
системою. Крім безпосереднього регіонального дилерського центру (1-й рівень), така система передбачає наявність мережі опорних пунктів (2-й рівень), розташованих у зонах найбільш інтенсивного розміщення сільськогосподарських підприємств.
Дієвим напрямом модернізації технічної бази сільськогосподарських товаровиробників є використання програми Trade in — системи взаємозаліку, за якої вживану техніку можна використовувати як
засіб для часткової оплати нового обладнання.
Невирішеним нині є питання щодо відповідної підготовки кадрів, насамперед механізаторів, тому що
в сільськогосподарському виробництві використовуються інноваційні складні технічні системи. На нашу
думку, при придбанні технічно складної техніки важливого значення набуває також надання документа
про допуск до роботи на ній механізаторів, що може стати однією із гарантій її ефективного використання, а також здійснення підготовки й перепідготовки інженерно-технічного та агротехнічного персоналу
аграрних підприємств.
An important place in the infrastructure provision of the market under study is the development of enterprisesmanufacturers of equipment dealerships. It should be noted that in the industrially developed countries of the
world such an approach to service provision is not used. In order to provide its dealer with the necessary spare
parts, a network is created to provide service products — specialized centers.
The technical service of modern agricultural machinery is substantiated more effectively than the traditional
organization of the regional technical service system in a two-tier system. In addition to a direct regional dealer
center (1st level), this system implies the availability of a network of reference points (level 2) located in the
zones most intensive placement of agricultural enterprises.
The effective direction of modernization of the technical base of agricultural producers is the use of the program
Trade in — a system of offsets, in which the used technique can be used as a means for the partial payment of
new equipment.
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Unresolved issues concerning the appropriate training of personnel, first of all mechanizers, are currently
being discussed, as innovative complex technical systems are used in agricultural production. In our opinion,
when acquiring technically complicated machinery, it also becomes important to provide a document on the
admission to operation of its machinery, which can become one of the guarantees of its effective use, as well as
the training and retraining of engineering, technical and agrarian personnel of agricultural enterprises.
Ключові слова: сільськогосподарське підприємство, сервіс, сільськогосподарська техніка, модернізація, якість.
Key words: agricultural enterprise, service, agricultural machinery, modernization, quality.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі, залежно від виду технічних ресурсів, що постачаються сільськогосподарським підприємствам, доцільно виділити три форми ринків. Першу форму представляє первинний — ринок нової техніки, учасниками якого є заводи-виробники сільськогосподарської техніки і технічних ресурсів; дилерські організаціїпосередники як товаропровідна ланка між промисловими підприємствами та покупцями матеріально-технічних
ресурсів, тобто безпосередньо сільськогосподарськими
підприємствами. Система агропостачання, які склалася
в Україні, охоплює мережу торговельних організацій, що
виконують основний обсяг робіт у торгово-посередницькій діяльності дилерської служби: виявляють платоспроможний попит споживачів на техніку, формують зведені замовлення, організовують поставки і розрахунки
за продукцію, висувають матеріальні санкції постачальникам за низьку якість машин, забезпечують сервісне обслуговування нової техніки, надають кваліфіковану технічну допомогу у виправленні браку і усуненні дефектів
машин, поставляють запасні частини для проведення капітальних і поточних ремонтів сільськогосподарської
техніки. Заводи-постачальники, як правило, фінансують
дилерську діяльність через надання знижок на ціни машин, запасних частин і вузлів, забезпечують технічною
документацією та необхідним обладнанням, надають допомогу в навчанні кадрів дилерських підприємств і
підприємств, покупців. Однак як недолік дилерської форми обслуговування слід вважати велику кількість посередників у ланцюзі руху товарів, внаслідок чого необгрунтовано завищуються ціни на матеріально-технічні
ресурси для сільськогосподарських виробників.
Складові виробничо-технічного сервісу включають
у себе матеріально-технічне постачання сільськогосподарських товаровиробників; ремонт і технічне обслуговування техніки та обладнання; транспортне, агрохімічне, технологічне, енергетичне й меліоративне обслуговування сільського господарства; наукове, інформаційне та інші види забезпечення цієї галузі. Водночас
необхідністю є лізинг технічних засобів, дилерське обслуговування машин та обладнання в гарантійний період
експлуатації, роздрібна та оптова торгівля продукцією
виробничо-технічного призначення, маркетингова
діяльність, закупівля, відновлення і продаж засобів механізації, які були у використанні тощо.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням оцінки й підвищення ефективності використання машинно-тракторного парку приділяли увагу
багато зарубіжних та вітчизняних науковців. Різні
аспекти використання технічних ресурсів та організації
системи технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва розглядалися у працях: В.Г. Андрійчука, В.М. Баутіна, В.Г. Більського, П.І. Гайдуцького,
М.І. Грицишина, Т.С. Івашківа, М.В. Краснощокова,
В.А. Левченко, М.Г. Лобаса, М.М. Малиша, М.М. Могилової, А.В. Непочатенко, В.І. Пастухова, П.П. Руснака,
П.Т. Саблука, В.П. Ситника, А.М. Стельмащука,
В.Л. Товстопята, В.С. Шебаніна та ін. Ними розроблено
теоретичні засади і науково-практичні рекомендації
щодо створення та функціонування технічного потенціалу сільськогосподарського виробництва. Зокрема нині
постає потреба у дослідженні таких невирішених про-
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блем: ремонтно-технічного агросервісу, а також вимагають додаткового вивчення можливості конкуренції як
механізму саморегулювання ринків сільськогосподарських машин та ремонтно-технічних послуг, зниження цін
і тарифів, підвищення якості продукції та послуг; вирішення проблеми технічного забезпечення та інноваційного розвитку техніко-технологічного потенціалу
сільськогосподарського виробництва в умовах послаблення державного впливу на функціонування ринку
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розробка практичних рекомендацій щодо розвитку сервісного обслуговування
сільськогосподарської техніки.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналіз інформаційних матеріалів переконує, що за
кордоном простежується тенденція до модернізації техніки, що була в експлуатації. Наприклад, повна модернізація застарілої техніки широко практикується на
підприємствах американської військової промисловості.
За оцінкою Т.В. Спірідонов Пентагон щорічно витрачає
на повну модернізацію літаків, танків, бронетранспортерів та іншої військової техніки близько 15 млрд доларів [1]. У США є компанії, які займаються відновленням і модернізацією зношеної техніки цивільного призначення, в тому числі тракторів. В основному при ремонті модернізації підлягають електрообладнання, дизельні двигуни, компресори. У великих обсягах цією
роботою займається компанія "Caterpillar" (США), чий
консолідований оборот у 2012 р. становив 36 млрд доларів. Відновлювальний ремонт дизельних двигунів
здійснюється на її заводі в м. Корінф, шт. Міссісіпі. Сюди
щодня прибуває понад 15 великовантажних автомобілів
зі зношеними дизельними двигунами та їх агрегатами.
При повній модернізації на заводі намагаються максимально використовувати зношені деталі шляхом їх
відновлення. Якщо врахувати, що 70% вартості нового
дизельного двигуна припадає на комплектуючі та матеріали і лише 30% — на зарплату робітникам, то у відновленому двигуні (ціна на який становить близько половини ціни нового) на частку деталей і матеріалів припадає 40% вартості. Слід зазначити, що в середньому
тільки 20% деталей машин, що потребують капітального ремонту, підлягають відбракуванню, 25—40 % придатні для подальшої експлуатації, а інші можна відновлювати. У процесі відновлення спрацьованої техніки
кількість операцій скорочується в 5—8 разів порівняно
з виготовленням нових деталей, а собівартість не перевищує 40—70% вартості при ресурсі відновлених деталей 80—90% нового виробу.
Доходи від капітального ремонту і модернізації дизельних двигунів настільки високі, що керівництво компанії створило нове відділення модернізації техніки,
виручка від якого в 2014 р. досягла 1 млрд доларів. Для
розширення діяльності з модернізації техніки у тому ж
році компанія за 1 млрд дол. придбала корпорацію, що
обслуговує залізничні вагони. Зарубіжні експерти вважають, що швидке зростання цін на природні ресурси
та їх вичерпання, а також прийняття законів з охорони
навколишнього середовища будуть сприяти подальшому кількісному збільшенню компаній, які займатимуться модернізацією зношеної техніки.

Економiка та держава № 7/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Важливе місце в інфраструктурному забезпеченні
досліджуваному ринку відводиться розвитку підприємствами-виробниками техніки дилерських структур.
Зазначимо, що в індустріально розвинутих країнах світу
такий підхід до сервісного забезпечення не використовується. Щоб забезпечити свого дилера необхідними запасними частинами, створюється мережа з метою надання сервісу продукції — спеціалізовані центри [2].
Очевидно, що дилерські підприємства виконують функцію з'єднувальної ланки між фірмами-виробниками
сільськогосподарської техніки та споживачами техніки і
запчастин, які здійснюють продаж техніки та займаються
маркетинговою, інформаційно-консультаційною та рекламною діяльністю. Другою функцією дилерських
підприємств є допродажне обслуговування та регулювання техніки, а після продажу — технічний сервіс у гарантійний період, заміна окремих деталей у разі виявлення їх
дефектів, а також надання інформації фірмі-виробнику [3].
Нині в Україні найбільшого поширення набула система організації фірмового технічного сервісу, за якої
завод-виробник сільськогосподарської техніки створює
мережу дилерських центрів, завданням яких є реалізація машин і обладнання з обов'язковою їх передпродажною підготовкою, обслуговуванням у гарантійний і
післягарантійний періоди, а також контролем за якістю
пропонованої до продажу техніки та запасних частин
до неї. Зазначимо, що ця система має ряд недоліків. Здебільшого фірмовий технічний сервіс організовано за
однорівневою системою, при якій обслуговування певної зони здійснюється виключно регіональною дилерським центром. При цьому крайні відстані сервісної зони
можуть перевищувати 300 км, а розташування дилерського центру не завжди відповідає найбільш інтенсивному розміщенню продуктивних сил сільськогосподарського виробництва. Значне віддалення споживачів від
регіонального дилерського центру призводить до
збільшення часу на усунення несправностей, що особливо негативно позначається в умовах проведення комплексу польових робіт.
Для проведення технічного сервісу сучасної сільськогосподарської техніки обгрунтовано більш ефективну порівняно з традиційною організацію системи регіонального технічного сервісу за дворівневою системою.
Крім безпосереднього регіонального дилерського центру (1-й рівень), така система передбачає наявність мережі опорних пунктів (2-й рівень), розташованих у зонах найбільш інтенсивного розміщення сільськогосподарських підприємств.
Опорні пункти, що становлять 2-й рівень організації
сервісної служби, являють собою ремонтні майстерні зі
складськими приміщеннями. Залежно від кількості обслуговування техніки в кожному опорному пункті є певна
кількість діагностичних мобільних сервісних бригад, які
виконують технічне обслуговування і поточний ремонт.
Описана система дасть можливість вирішити основне завдання виробника техніки — забезпечити стабільну продуктивність її роботи за рахунок максимального
скорочення кількості зупинок і простоїв машин з технічних причин, швидкого усунення цих причин, належної експлуатації машини на всіх стадіях виробничого
процесу, своєчасне забезпечення запасними частинами
і матеріалами. Дотримання перелічених вимог та виконання гарантійного ремонту створюють можливість
тривалої експлуатації техніки без погіршення експлуатаційних параметрів і продуктивності машин, що забезпечує їх достатню надійність.
Надійність характеризується безвідмовністю, довговічністю, ремонтопридатністю, передбачає мінімальну кількість зупинок з технічних причин, швидке усунення причин, що їх зумовили, правильний вибір машини, грамотну технічну експлуатацію і високу якість технічного обслуговування [4].
На швидкість усунення відмов сільськогосподарської техніки з технічних причин впливає швидке зна-
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ходження несправностей, з'ясування їх причин,
зручність проведення ремонту і його висока якість, що
передбачає своєчасне постачання запасних частин.
Такий комплексний підхід дозволить планувати
підвищення надійності машин на стадії технічної експлуатації [5]. Тому фірми-виробники сільськогосподарської техніки приділяють велику увагу підготовці
технічного персоналу та навчанню операторів. З тією ж
метою вони забезпечують своїх дилерів необхідною
документацією всіх процесів обслуговування техніки,
переносним діагностичним обладнанням і оснащенням,
мастильними матеріалами та запасними частинами.
Діагностичні мобільні сервісні служби повинні визначати технічний стан елементів машини. Мета таких перевірок — виявлення відмов до того, як вони стануть причиною зупинки техніки. Від якості проведеного технічного
сервісу більшою мірою залежить і характер несправностей та відмов, що виникають у процесі технічної експлуатації. Тому з метою обгрунтування оптимального варіанта організації дворівневої системи регіонального технічного сервісу необхідно виявити характер розподілу несправностей і відмов за рівнем їх усунення. Відповідно до
класифікації, наведеної в роботі, несправності сільськогосподарської техніки можуть бути усунені в умовах опорного пункту, регіонального дилерського центру, а в особливих випадках — в умовах заводу-виробника.
У процесі проведених досліджень визначені основні
параметри несправностей сільськогосподарської техніки. Отриману сукупність емпіричних даних розподілено за критерієм рівня системи технічного сервісу, на
якому проводиться усунення несправності, згідно з наведеною в роботі методикою (табл. 1).
На підставі одержаних результатів, можна зробити
висновок, що більшість несправностей сільськогосподарської техніки (79,6% для зернозбиральних комбайнів
і 87,7% для тракторів) можна усунути в умовах опорних
пунктів без залучення виробничих потужностей регіональних дилерських центрів та заводу-виробника. Таким
чином, дворівнева система регіонального технічного сервісу сприяє зниженню витрат на ремонт сільськогосподарської техніки і скороченню часу її простою внаслідок
несправності, що обгрунтовує актуальність пропонованої системи функціонування дилерських служб.
На основі дослідження діяльності дилерських
центрів їх було розподілено за видами несправностей
функціонального елементу сільськогосподарської техніки (табл. 2).
За даними таблиці 2 можливо сформувати перелік необхідного обладнання, запасних частин і комплектуючих,
оптимальний запас яких повинен бути опорному пункті.
На основі ймовірнісного розподілу Парето встановлено,
що обов'язковою є наявність набору запасних частин і
комплектуючих, а також обладнання для усунення конкретної несправності в опорному пункті, у разі якщо
ймовірність її виникнення становить не нижче 0,03%. Якщо
ж ймовірність виникнення певної несправності менше заданої величини, то запас необхідних комплектуючих доцільно тримати в регіональному дилерському центрі [6].
Формувати складський запас для проведення ремонту в опорних пунктів слід з урахування обсягу машинно-тракторного парку, що знаходиться в обслуговуваній зоні, його складу за марками і видами техніки, а
також спеціалізації сільськогосподарських підприємств
і специфіки виконуваних МТП робіт.
Відповідно до обсягу матеріального потоку запасних частин здійснюється оптимізація параметрів мережі
опорних пунктів і визначається їх місцерозташування.
Один з ефективних напрямів модернізації технічної
бази сільськогосподарських товаровиробників передбачає використання програми Trade in — це система взаємозаліку, за якої вживану техніку можна використовувати як засіб для часткової оплати нового обладнання [7]. Техніка, що була в експлуатації і викуплена у
клієнтів за схемою Trade in, проходить передпродажну
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підготовку із заміною всіх дефектних вузлів і
Таблиця 1. Групування несправностей сільськогосподарської
агрегатів, а потім пропонується на продаж.
техніки за рівнем їх усунення в системі регіонального технічного
сервісу
На українському ринку цю послугу почали
пропонувати відносно недавно, але вона вже
Кількість несправностей, %
Частка в структурі, %
знайшла широке використання в деяких галузях.
Показники
зернозбиральні
зернозбиральні
трактори
трактори
Ця послуга пропонується з метою зробити прокомбайни
комбайни
цес продажу вживаної техніки безпечним і мак- Опорні пункти
74
93
79,6
87,7
симально спростити придбання техніки нового Дилерські центри
17
4
18,3
10,4
9
3
2,2
1,9
покоління, захищаючи покупців від всіляких ри- Завод–виробник
100
100
100
100
зиків, на які вони можуть наразитися при само- Всього
стійному продажу. Ця схема відкриває нові можДжерело: розробка автора на підставі даних компанії "АМАКО".
ливості для підприємств, які розширюють своє
виробництво, впроваджують нові технології або дбають
Як показує практичний досвід, ця програма вигідна як
про заміну техніки, навіть якщо на той момент у них для сільськогосподарських товаровиробників, які мають
немає вільних коштів.
можливість своєчасно оновлювати свій машинно-тракторУ компанії "Агротек" (офіційного дилера сільсько- ний парк при суттєво нижчих витратах на її придбання,
господарської техніки JohnDeere Україна) відзначають, так і дилерам, які мають можливість наростити обсяги рещо для українського ринку trade-in — не новий, але дуже алізації сучасної сільськогосподарської техніки.
перспективний напрямок. Однією з останніх угод комОдним із суб'єктів ринку сільськогосподарської техпанії став обмін вживаних комбайнів JOHNDEERE 9660 ніки та технічного сервісу є консалтингові компанії, які
STS 2006 і 2007 років випуску на новий трактор JohnDeere за замовленнями клієнтів займаються дослідженням
9510R і кукурудзяну жатку JOHNDEERE 612C для АВПП ринків товарів, ліцензій, розробляють маркетингові про"Украгротехнологія" Кіровоградської області.
грами, проводять аудит, оцінку ринкової вартості нової
Компанія АМАКО також співпрацює з аграріями за та техніки, що була у використанні, прогнозують копрограмою Trade-in, яка дозволяє придбати нову техн- н'юнктуру ринку. Перспективним напрямом діяльності
іку натомість вартості старої техніки, доплативши при консалтингових фірм є сертифікація (запровадження
цьому різницю в ціні [8].
системи менеджменту якості, екологічного менеджменІснують певні відмінності між trade-in і виставлення ту, безпеки та охорони праці, соціальної та корпоративавтомобіля на комісію. По-перше, по системі trade-in ної відповідальності за вимогами таких стандартів, як
дилер купує траспортний засіб у клієнта. Беручи авто- ISO 9001, ISO 14001, ISO 22001, OHSAS 18001 і спецмобіль на комісію, салон фактично лише надає торго- іальних галузевих стандартів, а також надання навчальвий майданчик і виступає посередником між продавцем них послуг суб'єктам ринку.
і покупцем, отримуючи за свої послуги комісійну винаВважаємо, що розвиток інфраструктури ринку
городу. По-друге, суму, яку дилерський центр готовий сільськогосподарської техніки має здійснюватися у навіддати власнику технічного засобу, викуповуючи його прямі створення агротехнологічних центрів (дод. Н.2).
в межах програми trade-in, клієнт сприймає тільки вірту- Агротехнологічні центри за організаційно-правовою
ально: гроші йдуть на часткову оплату нової машини у формою можуть бути представлені у вигляді кооперацього ж дилера. У разі здачі на комісію клієнт може заб- тивних (міжгосподарських) структур, приватних, госрати гроші. Крім того, працюючи за trade-in, дилер за- подарюючих товариств.
нижує вартість прийнятого засобу на 10—15% порівняВони можуть спеціалізуватися на вирощуванні окрено з ринковою ціною. Це відбувається тому, що згодом, мих сільськогосподарських культур, бути комплексними
продаючи його іншому клієнту, він змушений сплачува- — виробництво та переробка продукції рослинництва і
ти з цієї угоди ПДВ. За умовами комісійної угоди до- тваринництва та багатофункціональними з технічного сердаткового оподаткування не виникає, тому 90% дилерсь- вісу й наданню агротехнологічних послуг у виробництві
ких центрів працює саме за цією схемою.
та переробці сільськогосподарської продукції; виконанПри прийманні транспортного засобу на комісію з ня механізованих робіт; надання транспортних послуг;
клієнтом укладається договір, на підставі якого в подаль- організації матеріально-технічного забезпечення; техношому його реалізують. Після його продажу власник от- логічної наладки машин і обладнання; надання дорадчих
римує заздалегідь обумовлену суму. Але якщо техніку послуг. На нашу думку, агротехнологічні центри доцільне вдається продати протягом певного часу, ця сума буде но створювати на рівні регіону, а також інтегрованих
поступово знижуватися. Це створює передумови для зло- підприємств та окремих суб'єктів господарювання.
вживань з боку менеджерів дилерських центрів.
Основними функціями агротехнологічних центрів
Однієї з причин слабкої популяризації трейд-ін в Ук- повинні стати:
раїні до недавнього часу було небажання дилерів займати1. Технічний огляд — послуги з оцінки техніки та
ся цією справою. Крім того, чинне законодавство вимагало стану МТП.
від фізичних осіб-продавців сплачувати 15% податку на до2. Технічний сервіс — діагностичні роботи, технічне
ходи фізичних осіб, а з юридичних осіб вилучалося 20% ПДВ обслуговування, ремонт сільськогосподарської техніки
з кожної угоди купівлі-продажу. До того ж сума, в яку оц- і обладнання.
інювався вживаний транспортний
Таблиця 2. Розподіл несправностей основних видів
засіб, заморожувалася до тих пір,
сільськогосподарської техніки, %
поки не знайдеться покупець.
З 1 січня 2011 р. набула чинЗернозбральні комбайни
Трактори
Причина
Опорний
Дилерський
ЗаводОпорний
Дилерський
Заводності нова редакція Податкового
несправності
пункт
центр
виробник
пункт
центр
виробник
кодексу України, в якому ст. 189
регулюється схема оподаткування Технічне
97,4
2,6
0
95,1
4,9
0
при купівлі-продажу вживаних обслуговування
транспортних засобів. Тепер про- Відмова ходової
63
24,9
12,1
71,9
21,8
6,3
давець-фізична особа платить у частини
Відмова
67,5
27,9
4,6
56,7
31,2
12,1
бюджет держави 1% від суми до- трансмісії
говору, якщо це перша угода в по- Несправність
44,8
31,7
23,5
48,8
33,3
17,9
точному році, і 5% — з кожної двигуна
наступної. Покупців-юридичних Несправність
67,3
32,7
осіб обкладають податком тільки навісного
обладнання
на отриману різницю.
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3. Технологічний сервіс — виконання на договірних
засадах за заявками сільськогосподарських товаровиробників механізованих робіт і послуг при виробництві
сільськогосподарської продукції.
4. Матеріально-технічне забезпечення — постачання запчастин, торгівля добривами, засобами захисту
рослин та ін.
5. Ведення сільськогосподарської діяльності — виробництво сільгосппродукції за прогресивними технологіями, здійснення демонстраційно-пропагандистських заходів.
6. Інформаційний супровід — поширення інформації
про новітні технології, зміни в законодавстві та нормативному забезпеченні, маркетинг, надання консультацій.
7. Торгово-виставкова діяльність — пропаганда сучасної техніки, продаж техніки, вивчення ринку та формування замовлень.
Дослідження свідчать, що зміни на ринку сільгосптехніки відбуваються як від впливом зовнішніх факторів,
так і обставин, які ініціюються безпосередньо товаровиробниками всередині ринку. Базовим є положення, за
яким зміни всередині ринку як системи відбуваються
внаслідок розбалансування основних і допоміжних процесів. Вони можуть стимулювати негативні або позитивні наслідки. Останні пов'язані з посиленням насамперед синергетичних ефектів.
Маркетингова діяльність на ринку сільгосптехніки
вимагає вивчення потреб споживачів, формування каналів збуту, які створюють нову вартість і налагоджування зворотних зв'язків між виробниками та споживачами щодо якості та перспективних потреб.
Результативність фінансової діяльності в основному зводиться до можливості формувати у рамках стратегічного розвитку МТП необхідні грошові кошти, які
залежить від багатьох факторів, зокрема прибутковісті
сільськогосподарського виробництва, вартості позичкового капіталу, тощо. Однак незадовільні можливості
залучення інвестицій суб'єктами ринку завжди будуть
чинити негативний вплив на кон'юнктуру. Саме тому слід
проводити аналіз потреби в інвестиціях, умов їх ефективного використання; залучати інвестиції із різних
джерел та в різноманітних формах, які забезпечують
зниження ризиків інвестиційних проектів.
Виробничу діяльність суб'єктів ринку сільськогосподарської техніки характеризують такі показники, як
якість, затратність, рентабельність, перспективність.
Узагальнюючи зазначене, необхідно наголосити, що
інфраструктура повинна сприяти ефективному використанню і пошуку фінансових ресурсів для здійснення
підприємницької діяльності в одній із зазначених сфер,
підвищенню якості підприємницької діяльності у цих
сферах та запровадженню в них інноваційних та прогресивних технологій із точки зору розвитку ринку.
ВИСНОВКИ
Зазначимо, що елементів інфраструктури по веденню бенчмаркінгу на ринку сільгосптехніки не мають поширення. Основною причиною є відсутність інформації.
Цей підхід не дозволяє нарощувати конкурентні переваги підприємству як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.
Доведено, що дієвим напрямом модернізації технічної бази сільськогосподарських товаровиробників є
використання програми Trade in — системи взаємозаліку, за якої вживану техніку можна використовувати
як засіб для часткової оплати нового обладнання.
Невирішеним нині є питання щодо відповідної підготовки кадрів, насамперед механізаторів, тому що в
сільськогосподарському виробництві використовуються інноваційні складні технічні системи. На нашу думку, при придбанні технічно складної техніки важливого
значення набуває також надання документа про допуск
до роботи на ній механізаторів, що може стати однією
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із гарантій її ефективного використання, а також
здійснення підготовки й перепідготовки інженерно-технічного та агротехнічного персоналу аграрних підприємств.
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SOCIAL SECURITY AS INSTRUMENT OF SOCIAL RISK MANAGEMENT

Представлено соціальну та економічну сутність страхування як одну із моделей соціального захисту
населення. Розглянуто існуючі системи соціальних гарантій взагалі і соціального захисту зокрема.
Феномен соціального страхування розглянуто в філософській і юридичній площині, наведені визначення спеціальних термінів соціального страхування. Соціальне страхування представлено як відношення
між суб'єктом дії і об'єктом його цілей. Наведено визначення і показано роль суб'єктів і об'єктів у соціальному страхуванні.
Систематизовано загальний перелік існуючих у світі видів соціального страхування, здійснено поглиблений аналізі особливостей основних видів соціального страхування, які запроваджені в Україні.
Показано, що основою національної страхової системи є обов'язкове державне страхування. Розглянуто
добровільне приватне страхування як соціальне та юридичне явище.
Social and economic essence of insurance is presented, as one of models of social defence of population. The
existent systems of social guarantees are considered in general and social defence in particular.
The phenomenon of social security is considered in a philosophical and legal plane, the brought
determinations over of the special terms of social security. Social security is presented as a relation between the
subject of action and object of his aims. It is resulted determination and shown role of subjects and objects in
social security.
Systematized general list of existing in the world types of social security, the deep is carried out analysis of
features of basic types of social security, that is entered in Ukraine. It is shown that basis of the national insurance
system is obligatory state insurance. Voluntarily private insurance as social and legal phenomenon is considered.

Ключові слова: соціальне страхування, ризики, соціальний ризик-менеджмент, соціальний захист.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливішою подією в соціальній політиці економічнорозвинених країн сучасного всесвіту є формування національних систем соціального страхування як протидії соціальним ризикам. Їх поява була пов'язана із становленням
індустріальної моделі розвитку і появою нових проблем у
соціально-трудових відносинах суспільства. Виникла нагальна потреба в організації ефективних систем захисту
найманих робітників від соціальних ризиків втрати заробітної плати, у зв'язку з нещасним випадком на виробництві,
хворобами, старістю, інвалідністю, втратою годувальника, безробіттям. Це складна і специфічна тема, яка потребує детального аналізу і своєчасного вдосконалення на
систематичній основі. Актуальність теми випливає з відомого феномену тенденції підвищення соціальної ризикованості у світі взагалі і в Україні зокрема.
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ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ
Предметом дослідження є економічні відносини, що
виникають при розподілі та перерозподілі грошового доходу громадян з метою забезпечити соціальний захист
людини на випадок постійної чи тимчасової втрати працездатності, каліцтва на виробництві, безробіття, підтримки материнства, охорони здоров'я та інших соціальних
ризиків.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Зазначена тема широко висвітлюється національними
і іноземними вченими [1—6]. У цих роботах показані теоретичні основи і механізм практичної реалізації методів
соціального страхування. Також з цього питання існує
чимало нормативно-правових актів. Роботи вчених можна умовно поділити на теоретичні дослідження і опис прак-
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Так, система оподаткування безпосередньо не залежить від фонду оплати праці (на відміну від системи страхових внесків). Бюджет у плані розподілення витрат не має
цільового призначення (на відміну від страхового фонду).
Спрямування видатків державного бюджету кожний рік
переглядається парламентом. Ще одна відмінність від страхової системи полягає в тому, що соціальну допомогу спрямовують "не стільки фізичним особам, скільки підприємствам і організаціям як компенсація недоотриманих доходів" [7]. У кінцевому вигляді допомога надається тим
громадянам, які опинались у скрутному становищі. Отже,
допомога надається у формі житлових субсидій, різного
роду пільг тощо.
Щодо інших пільг, міжнародна організація праці
(МОП) виділяє такі види соціальної допомоги:
медичне обслуговування;
допомога за умови хвороби, безробіття, старості, у
зв'язку з нещасними
випадками на виробництві;
родинна допомога;
допомога за умови вагітності та пологів;
допомога за інвалідністю;
допомога у разі втрати годувальника.
Соціальне забезпечення — це спосіб захисту населення, за яким держава здійснює соціальні витрати (на освіту, культуру, охорону здоров'я, соціальне забезпечення у
вузькому смислі) без огляду на рівень потреби в цих коштах їх отримувача. Таким чином, соціальне забезпечення
стосується не окремої людини, а певних верств населення. Виплати надходять з державної казни (бюджету). Накопичення коштів здійснюють шляхом збирання податків,
сума яких безпосередньо не пов'язана з розмірами фонду
заробітної плати.
Соціальне страхування призначається винятково для
населення, яке находиться в певних відносинах з державою або спеціалізованими приватними компаніями.
Одержувачами страхових виплат можуть бути лише ті громадяни, котрі робили (або за них робили) страхові внески.
Зазначимо, що середній рівень соціального забезпечення залежить від стану економіки в контрольний період і в
цілому не залежить від рівня минулих внесків. Тому головним є не спосіб соціального захисту, а соціальна готовність
і економічна спроможності усього суспільства. Так, після
розпаду СРСР державний страховик відмовився від виконання договорів страхування тощо.

Аналітична оцінка систем соціальних гарантій
У світі використовуються три основні форми забезпечення соціальних гарантій.
1. Страхові (резервні) фонди знаходяться в розпорядженні уряду. Джерелом фінансування інститутів соціального захисту виступає державна казна, яка поповнюється
за рахунок податків. Відповідно формуються державні
запаси в натуральній формі.
2. "Самострахування" як система використання грошових коштів і натуральних запасів тими самими суб'єктами,
які їх накопичували. Накопичення призначені для подолання тимчасових труднощів у діяльності товаровиробника або окремої людини. Основним джерелом формування
накопичень слугують доходи підприємства або фізичної
особи. Особливість самострахування полягає в тому, що
за необхідністю суб'єкт не здатний витрати більше, ніж
встиг накопичити.
3. Власне страхування (приватне чи державне, добровільне або обов'язкове) як система створення і використання страхових фондів. Фонди створюють за рахунок страхових внесків зацікавлених (або зобов'язаних) сторін. Використання коштів цих фондів здійснюється для відшкодування
шкоди, яка виникає в страховому випадку.
Соціальні гарантії забезпечує інститут соціального
захисту, який протидіє наслідкам ризикових негараздів.
Поняття соціального захисту має таки складові:
соціальну допомогу;
соціальне забезпечення;
соціальне страхування.
Соціальна допомога — це спосіб захисту незаможних
і водночас непрацездатних громадян, незалежно від їх
внесків у державну казну чи страховий фонд [13]. Джерелом соціальної допомоги виступає державна казна (бюджет), яка поповнюється податками. Система соціальної
допомоги відрізняється від системи страхування як на рівні
фінансування, так і на рівні витрат.

Страхування як одна із моделей соціального ризикменеджменту
Соціальне страхування безпосередньо пов'язано з соціальними ризиками, яки можна поділити на:
невідворотні, яким не можливо запобігти і одночасно
не можна мінімізувати негативні наслідки;
невідворотні, яким не можливо запобігти, але можна
мінімізувати негативні наслідки;
відворотні, яким можна частково запобігти і мінімізувати негативні наслідки.
Задача страхування — мінімізувати негативні наслідки
соціальних ризиків (шляхом надання грошової компенсації
потерпілим фізичним і юридичним особам) і, за можливістю, запобігти їх появі.
Функціонування системи страхування грунтується на
двох китах.
По-перше, страхування діє як каса взаємодопомоги:
гроші збирають усі гуртом, а розподіляють їх лише деяким членам каси. Звідси окремі члени мають змогу отримати значні кошти.
По-друге, враховується різниця в ймовірності настання ризиків для страхової фірми і для окремої особи. Що
це означає?
Оскільки страховий фонд має справу одразу з великою кількістю ризиків, то, згідно з законом великих чисел
[14], ймовірність їх настання є стійкою у часі величиною.
Це дозволяє розрахувати величину страхових внесків і
дохід страхової інституції.
Навпаки, кожний окремий клієнт має справу з обмеженою кількістю ризиків. Отже, для окремого клієнта довірча ймовірність низька, тому ймовірність настання ризиків є величиною невизначеною. Це означає, що з однім
клієнтом нещасні випадки можуть з'являтися часто, а з
іншим — рідко. Якби не дія закону великих чисел, ризики
розподілялися б рівномірно серед клієнтів, кожний із них
міг би накопичувати гроші самостійно.

тики функціонування системи соціального захисту взагалі
і страхової системи зокрема. Так, питання соціальної допомоги висвітлюють П.В. Тархов та інші [7]. Принципи і
види загальнообов'язкового державного соціального страхування висвітлені в роботі [8] і нормативно-правових актах України. Теорією обов'язкового державного страхування займався О.П. Коваль [9]. Питанню страхової медицини присвячена постанова Кабміну [10], а також робота [11]. Питанням, пов'язаним з впровадженням в Україні єдиного соціального внеску займався П. Боровик.
Питанню страхової статистики присвячена дисертація
М.О. Горної [12].
Як бачимо, перелічена літера має, переважно, інформаційний характер. Їй бракує комплексності і систематичності, заглиблення в соціальну, економічну й правову
природу предмету — саме того, що є метою цього дослідження.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ
Мета роботи — дослідити феномен соціальних, економічних і правових відносин страхування населення взагалі і в Україні зокрема. Ціль роботи — дослідити практику і теорію ризик-менеджменту у вузький сфері соціального захисту. При цьому мається на меті досягти такого
рівня дослідження і викладення матеріалу, щоб він міг бути
придатний для подальшої розробки керівних документів
державного і громадського значення, на потребу бізнесу
тощо.
При цьому розв'язуються такі завдання:
1. Дослідити соціальну та економічну сутність страхування в контексті соціального ризик-менеджменту.
2. З'ясувати правовий статус соціального страхування: суб'єкти та об'єкти страхування, нормативно-правові
акти тощо.
3. Дослідити особливості існуючих видів соціального
страхування.
МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ
У дослідженні використовується метод логічного
зіставлення. Йдеться про цілеспрямоване розширення потоку інформації для аналізу шляхом виділення логічних
ланок, яких не достає у логіці соціального ризик-менеджменту.
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Зазначимо, що саме по причині нерівномірного розподілу ризиків зазвичай банкрутують малі страхові фірми.
На ці обставини першим звернув увагу Даніель Бернуллі у
18 ст. [15]. Одначе при спробі вирішити задачу Даніель не
скористався законом, винайденим його родичом Якобом,
а зробив припущення, що вигідність або невигідність страхування залежіть від розміру багатства певного клієнта:
одна і та сама втрата має різну цінність для багатого і бідного клієнта тощо.
Будь-який негаразд, що може трапитись у майбутньому, для окремої людини становить страховий випадок.
Навпаки, для страхових фондів це безперервний акт управління ризиками. Адже ризики погіршення соціального становища людини виникають не тільки в наслідок надзвичайних ситуацій, але завжди присутні в звичайних
умовах існування суспільства. Страхові агентства безперервно отримують кошти і безперервно виплачують їх;
держава безперервно стягує страхові внески і здійснює
страхові виплати; також безперервно будують греблі, вирощують ліси, накопичують продовольчі запаси, лікують,
тощо.
Контингент здорових і працевлаштованих осіб зараз
щось оплачує, щоб покрити витрати на охорону здоров'я
та інші життєві потреби тих, хто тимчасово виведений з
ладу внаслідок хвороби або припинив роботу в наслідок
інвалідності, вагітності, догляду за дитиною тощо.
Аналіз поширених методів управління ризиками в
сфері соціального захисту населення дозволяє вичленити
комплекс атрибутів, притаманних саме страхуванню. До
них потрібно віднести:
1) грошову форму відносин між страхувальниками і
страховиками. (Страховики — геть фінансові установи);
2) цільовий спосіб збирання і накопичення внесків,
тобто окремо на кожний вид ризиків;
3) виплату страхової суми (за потреби) персонально
тим особам, які робили внески в страхові фонди або за яких
робили внески треті особи;
4) виплату страхової суми тільки в страховому випадку, який відповідає меті страхування;
5) вимогу, за якої виплату по певній категорії ризиків
здійснюють саме з того фонду накопичення, який склався
з внесків відповідної категорії осіб;
6) вимогу, за якої централізоване накопичення внесків
роблять тільки по тих категоріях ризиків, які підкоряються закону великих чисел, що дозволяє постраждалій особі
отримати грошову допомогу в сумі, що перевищує суму її
внесків, не знизуючи при цьому стійкість системи страхування;
7) вимогу, за якої постраждалим громадянам у сукупності повертають все, але не більше того, що раніше було
вилучено, за відсутності страхового випадку страхові внески застрахованій особі (страхувальнику) не повертаються ні повністю, ні частково);
8) вимогу, за якої відносини між страхувальниками і
страховиками створюються добровільно.
Зазначимо, що ми надали теоретичний (ідеальний) перелік атрибутів, котрий одночасно є визначенням страхових відносин як таких. Але економіка не відноситься до
категорії точних наук. Отже, не існує і не може існувати
жодної вимоги, яка б на практиці не порушувалась з тих
чи інших причин.
Наприклад, нечітко виконується і пункт 5. Страхові
фонди зазвичай багатоцільові, отже в них накопичення
різноцільових внесків здійснюється не по окремим видам
страхування, а назагал.
Принцип так званого єдиного внеску, що впроваджений у системі обов'язкового державного страхування, порушує пункт 2.
У системі обов'язкового державного страхування не
виконується пункт 8. Особливість державного страхування (на відмінність від інших форм соціального захисту)
полягає в тому, що внески сплачує не застрахована особа,
а її роботодавець. При цьому обсяг внесків обраховується
пропорційно фонду заробітної плати. Слід зазначити, що
з боку роботодавців (бізнесу) і робітників існує активна
протидія обов'язковому державному страхуванню. Для
мінімізації страхових внесків зазвичай практикують відхід
у тінь, аутсорсинг, аутстафінг та лізинг персоналу (так
зване "запозичення праці").
Таким чином, невпевненість у майбутньому виступає
головним чинником поповнення страхових фондів —
інституту управління соціальними ризиками.
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Страхові фонди (державні і приватні) виконують чотири функції:
1. Соціальний захист. У межах цієї функції здійснюється частковий перерозподіл між страхувальниками на
користь тих, хто явно потребує допомоги. Ця функція
віддзеркалює головне призначення страхування — зменшення ризикових наслідків.
Внески учасників не є єдиним джерелом дохідної частини системи соціального страхування. До альтернативних джерел зазвичай відносяться:
додаткове бюджетне фінансування;
інвестиційний дохід;
дохід від застосування заходів примусу (штрафи, пені);
благодійні внески тощо.
2. Інвестування народного господарства. Джерелом
інвестування виступають тимчасово вільні страхові резерви. Інвестування здійснюють шляхом придбання цінних
паперів, депозитних вкладів у банки тощо.
Обсяг страхових інвестицій, здійснений в світовому
масштабі страховими фондами складає більше 24 трильйонів доларів. Вже в другій половині 20 ст. в країнах з
розвиненою системою страхування доход від інвестування став переважати над доходом, отриманим від страхової діяльності. (Наведені дані суперечливі. За іншими відомостями страховий сектор являє собою світову індустрію
в 7.3 трлн дол. [16]).
3. Попередження страхових випадків шляхом зменшення страхового ризику (наприклад, фінансування протипожежних заходів тощо).
4. "Накопичення і зберігання" внесків страхувальника
на персональному рахунку в страховому фонді на кшталт
банківських депозитів. Ця функція виконується фондами
при деяких видах страхування, наприклад "страхування
дожиття" тощо. (Зазначимо, що "зберігання" коштів відбувається тільки у вигляді запису на певному рахунку. У
дійсності кошти безперервно обертаються, а виплату
здійснюють з поточних залишків, яких не буває багато).
Визначення і роль суб'єктів і об'єктів у соціальному
страхуванні
Розподілення страхових понять на дві протилежні категорії — об'єкти і суб'єкти — має різне визначення з
філософської і правової точки зору.
— З філософської точки зору суб'єктами страхування
є ті, хто надає страхову послугу, а саме страховики.
— Об'єктами страхування виступають ті, на кого спрямовані страхові послуги — застраховані особи, бенефіціари.
— Посередниками між ними виступають платники
страхових внесків — страхувальники. При цьому страхувальник може одночасно бути бенфіціаром.
У юридичній площині суб'єктами страхування виступають фізичні і юридичні особи, що беруть участь у
відносинах страхування: страховики, страхувальники й
бенефіціари.
Об'єктом страхування виступає абстрактне моральне
поняття — майнові інтереси бенефіціара, на задоволення
яких спрямована страхова послуга, зокрема:
— нерухоме і рухоме майно бенефіціара;
— його здоров'я;
— життя;
— працездатність;
— цивільно-правова відповідальність;
підприємницький дохід тощо.
Не можуть бути об'єктами страхування майнові інтереси, пов'язані із збитками від ігор, лотерей, витратами на
викуп заручників тощо.
Використані тут спеціальні терміни мають такі значення:
Страховик — державна або приватна організація, що
за певну плату бере на себе зобов'язання відшкодувати
страхувальникові або вказаним ним особам нанесену страховою подією шкоду, або сплатити страхову суму [17].
Страхувальник — фізична або юридична особа, яка
сплачує страховий внесок за себе або за третю особу —
бенефіціара.
Застрахована особа (вигодонабувач, бенефіціар) —
фізична або юридична особа, яка має право на отримання
страхового відшкодування в страховому випадку.
Страховий фонд — сукупність фінансових резервів,
призначених для відшкодування збитків, завданих стихійними лихами, нещасними випадками та іншими нега-
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раздами. Також — інститут обов'язкового державного
або приватного страхування, де ці резерви зосереджені.
Страхова сума — межа грошових зобов'язань страховика щодо компенсації збитків бенефіціару. Страхова сума
за майновим страхуванням не повинна перевищувати вартості об'єкта. При добровільному страхуванні життя страхова сума не обмежується.
Страховий тариф — ставка страхових платежів з одиниці страхової суми за певний період. Страховий тариф
складається з нетто-ставки (з неї формуються страхові
резерви) і навантаження (з якого сплачуються агентські
та брокерські комісії, здійснюються витрати на ведення
справи, формується прибуток тощо). Їх сума дорівнює так
званій бутто-ставці.
Страховий внесок (страхова премія, брутто-премія) —
сума, яку страхувальник сплачує страховикові за зобов'язання відшкодувати збитки, завдані застрахованій особі в
страховому випадку, або сплатити страхову суму при настанні зумовлених подій у житті застрахованого. Розмір
страхового внеску розраховують у залежності від страхової суми і брутто-ставки страхового тарифу. Страховий
внесок може сплачуватись одноразово або в кілька строків,
обумовлених законом чи договором страхування.
Страховий випадок — стихійне лихо, нещасний випадок або настання іншої події, при якій виникає зобов'язання страховика сплатити бенефіціару страхове відшкодування або страхову суму. Це подія, з настанням якої
виникає право застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення або соціальних послуг, окремих
видів соціального страхування, передбачених нормативноправовими актами. Юридичне поняття страхового випадку не слід плутати з соціальним поняттям страхового ризику.
Страховий ризик — це обставини, внаслідок яких люди
можуть втратити засоби до існування і тому потребують
матеріальної підтримки або соціальних послуг.
Потік страхових випадків — юридична гілка від потоку страхових ризиків [18].
Страхова компанія — юридична особа в формі акціонерного, повного, командитного товариства чи товариства
з повною відповідальністю, яка має ліцензію на право брати на себе обов'язки страховика. В Україні більшість страхових компаній мають форму акціонерного товариства.
Соціальне забезпечення — система розподільних
відносин, у процесі яких створюються й використовуються матеріальні і фінансові ресурси для матеріального забезпечення громадян у страхових випадках.
Соціальне страхування розглядається як система гарантованого матеріального забезпечення людей у страхових випадках за рахунок коштів спеціальних фондів, що
акумулюються державою або страховою компанією з
внесків страховиків.
Дослідження особливостей існуючих видів соціального страхування
Як відомо, соціальне страхування підрозділяється на
загальнообов'язкове державне, обов'язкове недержавне і
добровільне недержавне. Окремо стоїть екологічне страхування і електронне страхування "рівний-рівному".
— У системі обов'язкового державного страхування
перелік ризиків визначений законом. Як зменшити (оптимізувати) ризик і зменшити його наслідки — усе це теж
прописано в законах та інших нормативно-правових актах.
Навпаки, у системі приватного страхування ці питання залишаються відкритими. Отже, ця система здається
більш гнучкою і здатною оновлюватися.
Закон України "Про страхування" [19] визначає 40
видів обов'язкового страхування та 23 види добровільного страхування, допускаючи, до того ж, розширення переліку.
Основні соціальні ризики, охоплені страховою системою України, це:
ризик захворювання;
ризик виробничого травматизму;
ризик втрати працездатності;
ризик старості;
ризик безробіття;
ризик сирітства;
ризик вдівства;
ризик втрати годувальника;
ризик пожежі (природної і техногенної);
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ризики техногенного походження;
транспортний ризик;
ризик стихійного лиха.
Кожний з перелічених напрямів складається з декількох більш вузьких видів [20]. Так, страхування з тимчасової втрати непрацездатності передбачає отримання
соціальних послуг (грошових виплат) у таких випадках:
захворювання загального генезу;
догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом або
іншим хворим членом сім'ї;
вагітність та пологи;
смерть робітника;
смерть члена сім'ї робітника;
поховання.
При цьому на поховання пенсіонерів, безробітних і
осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві
кошти не виділяють. Допомога у цих випадках надається
за іншими статтями страхування.
Добровільне недержавне страхування підрозділяється на особисте і корпоративне.
Окремо в системі соціального захисту стоїть екологічне страхування юридичних осіб.
Екологічне страхування визначають як страхування
відповідальності підприємств — джерел підвищеної екологічної небезпеки — щодо захисту майнових інтересів
страхувальників, які постраждали внаслідок аварійного
забруднення навколишнього природного середовища, а
також відповідальності власників раніше забруднених природних об'єктів, які несуть потенційну екологічну загрозу.
В Україні екологічне страхування вважається обов'язковим і складається із страхування цивільно-правової
відповідальності [19]:
оператора ядерної установки — за шкоду, яка може
бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту;
суб'єктів господарювання — за шкоду, яка може бути
заподіяна пожежами і аваріями на об'єктах підвищеної
небезпеки, включаючи пожежонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може привести до
аварій екологічного й санітарно-епідеміологічного характеру;
інвестора — за шкоду, заподіяну навколишньому середовищу, здоров'ю людей, за згодою про розподіл продукції;
експортера і особи, яка відповідає за утилізацію (або
видалення) небезпечних відходів, — щодо відшкодування
шкоди, яка може бути заподіяна здоров'ю людини, власності й навколишньому природному середовищу при
транскордоннім перевезенні небезпечних відходів;
суб'єктів перевезення небезпечних вантажів — на випадок настання негативних наслідків.
У ХХІ ст. фінансові ринки почали позбуватись посередників у вигляді банків і страхових фондів. З розвитком
мережі Інтернет на базі інноваційних технологій типу
"блокчейн" виник новий інструмент страхування. Воно
здійснюється за принципом "peer-to-peer insurance", тобто "рівний-рівному" [16]. Найбільш відома "платформа p2p
страхування InsurePal". Це децентралізований і саморегульований електронний майданчик, де реалізується новітня модель вибору і оцінки ризику на ринку страхування. У
Інтернет-мережі вельми поширилися відносини типу "краудсординг", тобто залучення на добровільних засадах до
інноваційної виробничої діяльності, пов'язаної із страхуванням, широкого кола осіб, які мають творчі здібності,
знання і досвід. Усю необхідну роботу роблять неоплачувані або низькооплачувані фахівці і аматори, що витрачають свій вільний час на створення контенту, проведення
досліджень і розробку програмного забезпечення. Система страхування "рівний-рівному" на 20—30% дешевша за
традиційну і поступово витискує її з ринку добровільного
страхування.
Теоретичні основи обов'язкового державного страхування
Загальнообов'язкове державне соціальне страхування "представляє систему прав, обов'язків і гарантій, яка
передбачає надання соціального захисту у вигляді матеріального забезпечення громадян у разі хвороби, повної,
часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати
годувальника, безробіття тощо з незалежних від них обставин за рахунок накопичення грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків, а також бю-
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джетних та інших джерел" [9]. Існує чітка залежність між
витратами страхувальників на фінансування системи страхування і рівнем страхових виплат, які приходяться на той
самий проміжок часу.
— В Україні законодавством передбачені такі види загальнообов'язкового державного соціального страхування:
у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;
від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, якіспричинили втрату працездатності;
на випадок безробіття;
сільськогосподарської продукції, виробленої за державною підтримкою.
Найперше, що додатково стало визнаватися обставиною, яка вимагала державної підтримки, це народження,
виховання та утримання дітей. Отже, вагітність і пологи,
догляд за малолітніми дітьми, догляд за хворими дітьми,
додаткові витрати на утримання, виховання та освіту дітей
тощостали визнаватися соціальними ризиками. Низький
рівень народжуваності зменшує тягар державного страхування на ці цілі, одначе великий рівень захворюваності
серед дітей збільшує його.
Організаційно-адміністративне забезпечення страхової діяльності здійснюється відповідними державними установами, які діють на підставі профільних законів. До них
відносяться:
1. Фонд соціального страхування України [20], який
об'єднав раніше засновані:
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності;
Фонд соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України.
2. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Фонд соціального страхування має власний статут.
Статут фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття наразі не існує або не оприлюднений.
Згідно статуту, фонд соціального страхування України "є органом, який здійснює керівництво та управління
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним страхуванням, провадить
акумуляцію страхових внесків, здійснює контроль за використанням коштів, забезпечує фінансування виплат за
цими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування та здійснює інші функції згідно з цим
статутом… Фонд є некомерційною організацією, що діє на
підставі статуту, який затверджується його правлінням".
Для реалізації своїх обов'язків фонд має "укладати угоди
з лікувально-профілактичними закладами та окремими
лікарями на обслуговування потерпілих на виробництві…".
Керує страховим фондом правління і виконавча дирекція, яка забезпечує виконання рішень правління. Правління складається з представників держави, які призначаються урядом, представників застрахованих осіб, що делегуються всеукраїнськими об'єднаннями профспілок, і представників роботодавців, які обираються на з'їзді всеукраїнських об'єднань роботодавців. Державний нагляд у сфері
загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснює Міністерство соціальної політики України.
Джерелами формування коштів фонду є:
страхові внески страхувальників та застрахованих
осіб;
суми фінансових санкцій;
суми, не прийнятих до зарахування витрат страхувальника;
доходи від розміщення тимчасово вільних коштів, у
тому числі резерву коштів Фонду;
капіталізовані платежі, що надійшли при ліквідації
страхувальників;
доходи від реалізації майна, придбаного за рахунок
коштів Фонду;
добровільні внески та інші надходження;
дивіденди, отримані від діяльності юридичних осіб,
засновником яких є Фонд;
асигнування з державного бюджету.
Кошти фонду мають використовуватися тільки за
цільовим призначенням. З чого складається "цільове призначення" і на що слід спрямувати надлишки, вирішує сам
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Фонд, який складає страховий бюджет, котрий затверджує Кабмін. Оплата працівників виконавчої дирекції та
матеріально-технічне забезпечення Фонду, включаючи
будівництво і придбання службових приміщень, здійснюються за рахунок коштів Фонду. Одначе як визначено статутом, "отримані Фондом доходи або їх частини не розподіляються серед засновників, працівників (крім оплати
їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску),
членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб".
(Існують і інші державні фонди соціального захисту,
але вони не послуговуються методом страхування. Прикладом може слугувати Фонд соціального захисту
інвалідів, котрий є неприбутковою бюджетною установою,
діяльність якої спрямовується, координується та контролюється Міністерством соціальної політики України
тощо).
Фонд загальнообов'язкового державного медичного
страхування наразі не створено. Замість нього створено
так звану Національну службу здоров'я України (НСЗУ)
— центральний орган виконавчої влади, підпорядкований
Міністерству охорони здоров'я України, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій
медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій [10]. НСЗУ має укладати договори із закладами охорони здоров'я на послуги з медичного обслуговування населення та реімбурації (компенсація витрат
на лікарські препарати). НСЗУ контролює дотримання
умов договорів та робить прямі виплати закладам за надані послуги. Отже, відшкодування збитків бенефіціара
здійснюється не грошима, а медичними послугами.
Соціальний захист хворих здійснюється на засадах
державних гарантій і фінансується з державного бюджету. Голова НСЗУ призначається на посаду Кабінетом
Міністрів України. Таким чином, Національна служба здоров'я не э страховою організацією.
(Зазначимо, що державне медичне страхування на
теренах царської Росії і СРСР проіснувало з 1912 по 1921
роки. Зараз в Україні пріоритетним видом страхування
стало добровільне медичне страхування в приватних страхових фондах. Медичні заклади укладають угоду із страховими компаніями).
Що стосується державних страхових фондів, соціальний захист надається за рахунок сум, що формуються
шляхом сплати страхувальниками страхових внесків, а також надходять з бюджетних і інших джерел [8]. Надлишок коштів, які не були використані для виплати страхового відшкодування, інвестуються для отримання додаткового доходу. Частина отриманого доходу, в свою чергу,
реінвестується в бізнес. Розмір реінвестицій законодавчо
не врегульований. Нестачу коштів на діяльність фонду компенсують з бюджету.
Розміри внесків на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування, залежно від його виду, щорічно
встановлюються Верховною Радою України окремо для
роботодавців і застрахованих осіб у відсотках від фонду
заробітної плати одночасно із затвердженням Державного бюджету України.
Відповідно до Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, соціальний захист має надаватися громадянам у разі:
хвороби;
повної, часткової або тимчасової втрати працездатності;
втрати годувальника;
безробіття з незалежних від них обставин;
інших випадках.
Розподіл коштів для виплат не зовсім цільовий (як це
має бути за ідеєю страхування). По-перше, внески не диференційовані за видами страхування, оскільки в Україні
впроваджено єдиний соціальний внесок. По-друге, адміністрування внеску здійснює Державний фонд фіскальної
служби, а його розподілення між державними страховими фондами здійснює Кабінет Міністрів. (При цьому приблизно 85.6% від загалу отримує пенсійний фонд, що складає приблизно 17% ВВП). По-третє, кожний фонд щорічно складає власний бюджет, тобто плановий документ по
залученню коштів і їх перерозподілу на власний розсуд за
вузькими напрямками страхування, як-то на:
покриття страхових випадків;
попередження ризиків;
навчання страхувальників і
навчання персоналу фонду;
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адміністративні потреби;
розслідування страхових випадків;
управління майном;
наукові дослідження з питань страхування тощо.
Розмір єдиного внеску варіює від класу професійного
ризику виробництва. У законі наведено 67 таких класів.
Метод розрахунку не узаконений і не оприлюднений. Тут
зазначимо, що введення єдиного соціального внеску поставило "під сумнів доцільність подальшого існування державних цільових фондів, що функціонують в сфері соціально-пенсійного страхування, оскільки в жодного з них
не залишилось важелів впливу на платників єдиного соціального внеску [22].
— До функцій держави в області соціального захисту
належить також здійснення страхової статистики [12]. У
цьому руслі Державна служба статистики України випускає щорічник: "Національні рахунки соціального захисту
(НРСЗ) в Україні". "Рахунки" виконані за рекомендаціями
Європейської системи інтегрованої статистики соціального захисту (ESSPROS), розробленої Євростатом ще у 70-х
роках минулого сторіччя. Це має, в принципі, дозволити
порівняння обсягів надходжень і видатків на сферу соціального захисту в Україні з аналогічними показниками
країн Заходу. Порівняння охоплює певні статті державного бюджету і державних цільових позабюджетних
фондів. Бюджети недержавних фондів соціального страхування цей документ не торкається.
Одначе цих заходів Держстату недостатньо для цілей
соціального страхування. Повнота і якість відкритої статистичної інформації не відповідають ні вимогам практиків, ні вимогам наукового аналізу. Зокрема, геть відсутні
показники динаміки страхових внесків і розподілених
страхових виплат, які б ураховували інфляцію; відсутні
статистичні дані щодо співвідношення фактичних показників сукупного внеску і сукупного фонду заробітної плати; відсутнє порівняння України з іншими країнами, виражене в абсолютних грошових одиницях (міжнародних доларах, розрахованих за ПКС) тощо.
Одночасно зафіксуємо таке.
Згідно бюджету Фонду соціального страхування України на 2018 рік, надходження коштів (разом із залишком на початок року) мають становити 22884,5 тис. грн, а
видатки — 22038,9 тис. грн.
Згідно з бюджетом Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
на 2018 рік, надходження коштів (разом із залишком на
початок року) мають становити 13221,0 тис. грн, а видатки
— 12062,7 тис. грн.
Порівняти ці цифри з даними бюджетів минулих років
безпосередньо неможливо, оскільки вони не враховують
інфляцію.
Обов'язкове недержавне страхування
Обов'язкове недержавне страхування поширюється на
сферу цивільно-правової відповідальності володарів наземного автотранспорту за шкоду, заподіяну третім особам [21].
Обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності здійснюється на підставі договорів власників
автотранспортних засобів із приватними страховими компаніями — страховиками. Для координації дій страхових
компаній створено Моторне (транспортне) страхове бюро
(МТСБУ) — об'єднання страховиків, котрі здійснюють
обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності володарів наземного транспорту за шкоду, завдану
третім особам. МТСБУ також здійснює взаєморозрахунки з уповноваженими організаціями іншій країн у галузі
страхування цивільно-правової відповідальності. Зараз
страхове бюро налічує в своєму складі 58 страхових компаній.
Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності має право здійснювати страховик, який: має
ліцензію на здійснення даного виду страхування і є членом МТСБУ.
Підставами для отримання ліцензії на здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності є відповідність ліцензійним умовам, що встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринкових фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), та містять вимоги щодо розміру статутного
фонду, досвіду роботи на ринку добровільного страхування цивільної відповідальності власників транспортних за-
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собів, сформованих страхових резервів, наявності кваліфікованого персоналу та можливостей опрацювання претензій на всій території України.
Особливості добровільного недержавного страхування
Добровільне недержавне страхування підрозділяється на особисте і корпоративне.
Особисте страхування — вид страхування, при якому
фізична особа (працююча чи непрацююча) може за власним бажанням укласти із страховою компанією договір
страхування. Договір укладається на умовах, які виставляє страховик. Загальні права і обов'язки сторін встановлює закон та інші нормативно-правові акти.
Корпоративне страхування — це вид колективного
страхування працівників підприємства,посередником у
якому виступає само підприємство. Частково суму внеску
сплачує робітник, частково — роботодавець. Вартість корпоративного страхування, як правило, на 20—30% нижча
за вартість особистого.
Для страхової компанії певні види страхування
вигідніші на корпоративній основі, ніж на особистій. Це,
перш за все, стосується медичного страхування, що пов'язано з тим, що при корпоративному страхуванні, договір
укладають і здорові, і хворі люди, а самостійно за страховкою звертаються, в основному, ті, хто потребує лікування [11].
Добровільне недержавне страхування фізичних і юридичних осіб здійснюють акціонерні страхові компанії (національні, іноземні, змішані) і їх об'єднання. В Україні таких компаній налічує близько 170: 70 — загального призначення і ще 100 пропонують медичне страхування під час
подорожі за кордон. Страхові фонди загального призначення носять комплексний характер, тобто кожна компанія здійснює страхування по багатьом видам.
В Україні приватні страхові фонди забезпечують усі
відомі види страхування.
Добровільне страхування завжди обмежено по термінах страхування. У договорі страхування позначаються
дати початку і закінчення терміну договірних відносин.
Безперервність добровільного страхування можна забезпечити тільки шляхом повторного (іноді автоматичного)
переукладання договору на новий термін.
Добровільне страхування діє тільки при сплаті разового або періодичних страхових внесків. Несплата веде до
припинення договору.
Правові основи страхових відносин визначені законами України "Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" [18] і "Про
страхування" [19].
Добровільна участь в страхуванні повною мірою визначена тільки для страхувальників. Наприклад, при укладанні договорів особистого страхування страховик не
має права відмовитися від страхування об'єкта, якщо волевиявлення страхувальника не суперечить умовам страхування. Це гарантує укладення договору страхування на
першу вимогу страхувальника. Разом з тим, страховик не
зобов'язаний укладати договір страхування на умовах,
запропонованих страхувальником.
Економічні засади комерційного соціального страхування
Розповсюджений погляд, за яким страховик справедливо отримує винагороду за те, що ризикує (а не тому, що
"винагорода" становить мету підприємницької діяльності),
оманливий. Він ідентичний думці про підвищену ризиковість грального бізнесу. Як вважає автор книги "Чорний
либідь" Н. Талеба (США) такі види бізнеса відносяться до
найбільш передбачуваних (неризикових). Стійкість бізнесу грунтується на точних математичних розрахунках страхових тарифів [25]. А там, де виникає непередбачувана
загроза тимчасового зменшення прибутку, там діють передбачувані і важко контрольовані заходи обману клієнтів.
Окрім обгрунтованих страхових тарифів, фінансова
стійкість страхової компанії забезпечується:
статутним капіталом;
страховими резервами;
системою перестрахування.
Основними джерелами формування фінансів страхової компанії є:
власний капітал;
страхова премія (страхові внески);
дохід від інвестиційної діяльності.
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Власний капітал (акціонерний капітал, чисті активи) —
це розділ бухгалтерського балансу, що відображає залишкову вимогу засновників акціонерного товариства до створеної ними компанії. Він може зменшуватися або збільшуватися залежно від додаткових інвестицій в компанію (емісійний дохід при випуску акцій, безоплатно отримані
цінності та інше) і результатів власної діяльності (чистий
дохід, переоцінка основних засобів тощо). Іншими словами, власний капітал дорівнює різниці між сукупними активами (валюта балансу) і сукупними обов'язками компанії.
Грошові кошти страхового фонду, які страховик формує з страхових внесків, що поступають згідно договору
страхування, називають страховими резервами. У покриття страхових резервів, окрім страхових внесків, додатково приймаються такі види активів [11]:
державні цінні папери;
векселі банків;
акції;
облігації;
житлові сертифікати;
інвестиційні паї пайових інвестиційних фондів;
банківські вклади (депозити);
сертифікати пайової участі в загальних фондах банківського управління;
частки в статутному капіталі товариств;
нерухоме майно;
частка перестрахувальників в страхових резервах;
депо премій по ризиках, прийнятим у перестрахуванні;
дебіторська заборгованість страхувальників, страховиків і страхових посередників;
готівка;
кошти на рахунках в банках;
іноземна валюта на рахунках у банках;
дорогоцінні метали.
У покриття страхових резервів не приймаються акції,
вклади і частки в спільному або статутному капіталі страховиків.
Зростання ціни об'єктів страхування і можлива кумуляція ризиків у наслідок нерівномірного розподілення в
часі ймовірності їх настання, здатні порушити стійкість
окремих страхових фондів (особливо невеликих). Завадити краху окремих компаній здатний міжнародний страховий ринок. Для участі в ринку послуговуються відносинами співстрахування і перестрахування, чим забезпечується розподіл частини зобов'язань окремої страхової компанії серед багатьох інших компаній, що спеціалізуються
на аналогічних проектах.
Отже, співстрахування — одна з форм комерційного
співробітництва страхових компаній.
Це страхування великих страхових ризиків за одним
договором страхування кількома страховиками. При цьому страховики можуть видати страхувальнику або один
спільний поліс, або декілька окремих полісів від кожного
страховика. Кожен страховик відшкодовує збиток пропорційно своїй частці. Недоліком системи співстрахування є
те, що при оформленні договорів страхування страхувальнику доводиться мати справу з декількома страховиками.
При цьому, якщо один із страховиків виявиться неплатоспроможним, інші страховики не зобов'язані відшкодовувати його частку збитку. Цей недолік купірується організацією співстрахування в формі страхового пулу.
Страховий пул є добровільним об'єднанням страховиків, яке має статус юридичної особи і створюється з метою підвищення фінансової стійкості страхових операцій на основі солідарної відповідальності
учасників угоди за виконання зобов'язань за договорами страхування. Договори страхування від імені
учасників страхового пулу укладаються за єдиними
умовами та єдиними страховими тарифами. В договорі
страхування вказується компанія, до якої бенефіціар
повинен звернутися за страховою виплатою.
Інша форма забезпечення фінансової стійкості страхових компаній — перестрахування. При цьому прямий
страховик певну частину відповідальності і премії по
страховим ризикам залишає на власному утриманні, а
решту передає на узгоджених умовах іншим страховикам.
Перестрахування дозволяє страхової компанії приймати ризики клієнтів, які були б занадто великі для одного
страховика. Система перестрахування, на відміну від
страхового пулу, не утворює нову юридичну особу. Компанія-перестраховик безпосередньо не вступає у відно-
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сини зі страхувальником і не несе перед ним жодних зобов'язань. Прийняті в перестрахування ризики, за необхідності, можуть бути знову передані в перестрахування. Таким чином, відбувається безперервний обмін перестрахувальними частками з метою створення збалансованих страхових портфелів.
З економічної точки зору перерозподіл ризиків між
страховими компаніями різних країн є різновидом зовнішньої торгівлі, де товаром виступають страхові гарантії.
ВИСНОВКИ
1. За соціальною та економічною сутністю соціальне страхування представляється, як одна із моделей соціального ризик-менеджменту. Його діяльність пов'язана з перерозподілом або зниженням ризиків між громадянами і спеціалізованими організаціями. Тобто соціальне страхування у контексті ризик-менеджменту
представляє інструментарій виявлення, врахування, оцінювання і управління ризиком, який відображає характерні особливості відносин між суб'єктами і об'єктами
ризику, котрі обтяжені можливими загрозами, невизначеністю і невикористаними можливостями.
2. У процес і дос лідж ення в ияв лена подв ійна
сутність соціального страхування — розподільна і ймовірнісна. Розподільна сутність полягає в можливості
сконцентрувати розпорошені в суспільстві кошти на
потребу тим, хто їх найбільш потребує. Ймовірнісна
сутність полягає у використанні статистичних законів
(закон великих чисел), які мають різне навантаження з
точки зору страхового фонду і окремого страхувальника.
3. Акцентовано, що для страхового фонду число страхових випадків у рік — величина практично незмінна (величина довірчої ймовірності сягає 85—95%), а для окремої людини це цілковита невизначеність (довірча
ймовірність менша за 20%). (Все це при одній і тій самій
ймовірності настання соціальних ризиків). Отже, страхові
фонди діють безперервно, мінімізуючи негативні наслідки
соціальних ризиків (шляхом надання грошової компенсації
потерпілим фізичним і юридичним особам) і, за можливістю, запобігти їх появі.
4. З основних атрибутів соціального страхування, як
окремої моделі соціального захисту, виділяються такі:
коло отримувачів винагороди обмежене колом осіб, які
регулярно роблять страхові внески (або за яких роблять
внески треті особи: фізичні чи юридичні);
зокрема, при обов'язковому державному страхуванні
1) коло вигодонабувачів обмежене працюючими особами
(або тими, хто працював до виникнення страхового випадку); 2) фонд страхування складається переважно із страхових внеском (а не податків); 3) розмір страхових внесків
обчислюється пропорційно фонду заробітної плати.
5. Економічна особливість системи страхування полягає в інвестуванні страховими фондами (насправді страхувальниками) народного господарства. При цьому дохід
від інвестування може переважати дохід, отриманий від
страхової діяльності. Окремо стоїть здатність страхових
фондів накопичувати і зберігати внески страхувальників
на персональних рахунках у страховому фонді на кшталт
банківських депозитів.
6. В юридичному розподіленні сторін на суб'єкти і
об'єкти має місце деяка асиметрія. У юридичній площині
суб'єктами страхування виступають фізичні і юридичні
особи, що беруть участь у відносинах страхування: страховики, страхувальники й бенефіціари. Об'єктом страхування виступає абстрактне моральне поняття — майнові
інтереси бенефіціара, на задоволення яких спрямована
страхова послуга. Отже, в юриспруденції реальні суб'єкти
протиставляються абстрактним об'єктам, що ставить під
сумнів правомірність подібного теоретизування. Такі
відносини слід, скоріше, віднести до категорії епістемології. Тим не менш, відносини суб'єктивно-об'єктивного
характеру притаманні страховій справі, але, на такий вигляд: суб'єктами страхування є ті, хто надає страхову послугу, а саме страховики; об'єктами страхування виступають ті, на кого спрямовані страхові послуги — застраховані особи, бенефіціари.
7. Що стосується юридичної сторони, то страхова
справа нині має розвинене правове підгрунтя. Так, Закон
України "Про страхування" визначає 40 видів обов'язкового страхування та 23 види добровільного страхування,
допускаючи, до того ж, розширення переліку. Всього за-
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IMPERATIVES AND FORMAL-PRAXEOLOGICAL DOMINANTS OF PUBLIC FINANCE
MANAGEMENT

У статті обгрунтовано необхідність встановлення імперативів управління державними фінансами та
запропоновано авторське бачення їх переліку і змісту. Для досягнення поставленої мети було проведено
дослідження існуючих наукових напрацювань, яке продемонструвало відсутність у сфері управління
державними фінансами комплексних концептуальних положень. За рахунок логічного узагальнення було
сформовано імперативи управління державними фінансами. Визначено, що частину таких імперативів,
зокрема компетентність та відповідальність, варто встановити безпосередньо до осіб, що здійснюють
управлінську діяльність. Натомість стверджується, що такі основоположні принципи, як: науковість, системність, законність, плановість, відкритість, ефективність — повинні стати підгрунтям системи управління в цілому. Крім того, за результатами дослідження з'ясовано концептуальні системні властивості
управління державними фінансами, урахування яких дозволить краще зрозуміти механізм її функціонування. З метою підвищення ефективності управлінської діяльності аргументовано важливість урахування формально-праксеологічних домінант. Доведено, що встановлення імперативів управління державними фінансами сприятиме досягненню його головної мети — задоволення змінних у часі суспільних інтересів.
The necessity of establishing imperatives of public finance management was substantiated and an author's
vision of their list and content were proposed in the article. To achieve this goal, a study of existing scientific
developments was conducted, which demonstrated the lack of comprehensive researches of public finance
management. At the expense of logical generalization, imperatives of public finance management were formed.
It has been determined that some of these imperatives, in particular, competence and responsibility, should be
established directly to those involved in management activities. Instead, it is argued that such basic principles
as science, systemicity, legitimacy, planning, openness and efficiency should be the basis of a management
system as a whole. In addition, according to the results of the study, the conceptual system properties of public
finance management were found out, which will allow a better understanding of its functioning mechanism. In
order to increase the efficiency of management activity, the importance of considering formal-praxeological
dominants has been substantiated. It is proved that the establishment of imperatives in the management of
public finances will contribute to achieve its main goal — satisfaction variables in time of public interest.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
Погіршення економічної ситуації та соціальні збурення в Україні, у значній мірі, пов'язані з наявністю
проріх у вітчизняній системі загальнодержавного управ-
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ління. Це обумовлює необхідність модернізації системи державного управління взагалі та системи управління державними фінансами зокрема [1]. Водночас підходити до таких процесів варто осмислено, що дозволить
урахувати досягнення економічної науки і практики та
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закономірності суспільного розвитку. З цією метою, в
першу чергу, необхідно удосконалити теоретико-методологічні засади управління державними фінансами, які
встановлюватимуть понятійно-категоріальний апарат,
цілі, завдання та імперативи такого управління, формально-праксеологічні домінанти та механізм функціонування цієї системи.
АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
За останнє десятиріччя надзвичайно активізувалася наукова та законотворча діяльність, спрямована на
удосконалення, реформування, модернізацію системи
управління державними фінансами. Серед вітчизняних
науковців, які досліджують державні фінанси та проблеми управління ними, можна назвати: Р.Л. Балакіна,
І.В. Богдан, С.С. Гасанова, А.І. Даниленко, Т.І. Єфименко, І.О. Луніну, М.І. Карліна, В.П. Кудряшова, О.О. Молдована, Н.Р. Нижник, А.М. Соколовську, Л.Л. Тарангул, І.І. Уманського, І.Я. Чугунова, В.М. Федосова,
С.І. Юрія та ін. Державні фінанси у цілому та як частина публічних фінансів були предметом досліджень таких відомих зарубіжних вчених: Дж.М. Б'юкенен, Дж. Грубер, П. Джейн, Дж. Стігліц, Р. Майгрейв та ін. Віддаючи
належне науковому доробку зазначених вчених відмітимо, що, на наш погляд, теоретико-методологічні засади
управління державними фінансами потребують удосконалення у напрямку формування категоріально-понятійного апарату та організаційних засад.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є вдосконалення теоретико-методологічних засад управління державними фінансами за рахунок визначення імперативів та формально-праксеологічних домінант.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Оскільки управління державними фінансами характеризується наявністю, так званого, людського фактора, необхідним є встановлення імперативів, тобто загальнозначимих приписів, обов'язкових об'єктивних
принципів [2]. Їх формування та пропагандування через інститути культури і науки сприятиме підвищенню
рівня соціальної відповідальності управлінців та дасть
можливість поставити суспільне благо над особистим,
хоча й через призму суб'єктивізму. Крім того, вважаємо, що частина імперативів має бути націлена безпосередньо на особистість, тобто на конкретну особу, що
здійснює управлінську діяльність. До таких імперативів,
на нашу думку, слід відносити:
— компетентність управлінців, яка передбачає наявність в окремих осіб, що представляють той чи інший
суб'єкт управління, спеціальних знань, умінь та навичок.
Задля цього, як відомо, спершу необхідно перевірити
відповідність особи посаді, на яку вона претендує у певному органі управління державними фінансами, шляхом
формальної перевірки поданих документів, проведення співбесіди, тестування. Водночас вже на цьому етапі
нерідко виникають різні інсинуації, які особливо простежуються на рівні керівних посад (прикладом можна
назвати конкурс на посаду керівництва Державного
бюро розслідувань [3]). Наразі нівелювати лобіювання
чиїхось інтересів та неформальні форми взаємодії у
короткостроковому періоді не вийде, адже, на нашу
думку, для цього необхідно формувати відповідний
рівень політичної культури та громадської свідомості в
суспільстві, що здійснюється протягом декількох поколінь. Крім того, вважаємо, що усі допущені до конкурсу особи в обов'язковому порядку повинні проходити спеціальні професійні та психологічні тренінги, а
переможців таких конкурсів варто призначати на посаду з випробним терміном. Усе це, на нашу думку, в кінцевому підсумку сприятиме якісному підвищенню особистого складу відповідних органів управління державними фінансами;
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— відповідальність управлінців — усвідомлення посадовими та/або залученими (експерти, аудитори) особами невідворотності притягнення їх до відповідальності перед законом та суспільством у випадку порушення законодавства та/або неефективної управлінської
діяльності. Крім того, необхідно законодавчо встановити адекватний розмір штрафних санкцій (нагадаймо,
що сьогодні, наприклад, за порушення бюджетного законодавства накладається адміністративний штраф,
розмір якого встановлюється від неоподаткованого податком мінімуму — 17 грн [4, ст. 164]).
Слід зазначити, що до основоположних принципів,
на яких повинна грунтуватися система управління державними фінансами, крім зазначених вище, віднесено:
науковість, системність (комплексність, послідовність,
безперервність), законність, плановість, відкритість,
ефективність. Ці принципи можуть бути імперативами,
що встановлюються для системи управління державними фінансами в цілому, адже вони не відносяться до
окремої особи.
Закладання в управління державними фінансами
такого імперативу як науковість, передбачає, перш за
все, необхідність базування економічної політики держави на певних економічних теоріях (монетаризм, кейнсіанство, інституціоналізм та ін. [5]). Наприклад, академік НАН України, колишній міністр економіки України Б.М. Данилишин обгрунтовує необхідність закладання у вітчизняну економічну політику ідей неокейнсіанства, з одночасним використанням "планових методів у
економіці та інструментів стимулювання нашого промислового зростання в межах промислової протекціоністської політики" [6]. Таким чином, використання напрацювань вітчизняної та світової економічної науки і
практичного досвіду їх застосування сприятиме розробці та реалізації виваженої економічної політики взагалі та фінансової політики зокрема.
Відмітимо, що основні засади та напрями економічної політики знаходять своє відображення у нормативно-правових актах. Наприклад, напрями економічної
політики на перспективу встановлюються у затверджених відповідними органами державної влади стратегіях
на кшталт Стратегії реформування системи управління
державними фінансами на 2017—2020 роки, Стратегії
сталого розвитку "Україна-2020" та ін. Водночас застосування наукових підходів при розробці стратегічних
напрямів реформування як держави у цілому, так і окремих інститутів, зокрема інституту управління державними фінансами, зумовлює необхідність закладання у
методологічну основу кожної нової стратегії, наприклад, системного (будь-яке явище розглядається як система) та синергетичного (враховує особливості розвитку системи) підходів. Це дозволить врахувати властивості системи управління державними фінансами як
цілеспрямованої системи, яка здатна до самостійного
розвитку, та побудувати дерево цілей як інструмент визначення пріоритетів її модернізації.
Крім того, грунтування системи управління державними фінансами на принципах науковості та системності
сприяє виділенню концептуальних властивостей такого управління. До яких зокрема можна віднести:
— внутрішню організацію, що обумовлена взаємодією елементів системи, як-от: суб'єкт, об'єкт, предмет,
управлінська діяльність;
— ієрархічність системи — рівні та способи впорядкованості системи. Наприклад, ієрархія залежно від
рівня суб'єкта управління державними фінансами дозволяє розділити сферу компетенцій та відповідальності
за прийняті управлінські рішення;
— цілеспрямованість системи — орієнтація на реалізацію певних функцій та досягнення поставлених
цілей. Зауважимо, що Стратегією сталого розвитку "Україна-2020" встановлено, що "пріоритетом в управлінні
публічними фінансами має стати підвищення прозорості
та ефективності їх розподілу та витрачання" [7]. Разом
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з тим, ми не можемо повністю погодитися із поставленою метою, адже, по-перше, — уповноважені органи
влади здійснюють управління публічними фінансами не
лише в частині їх розподілу та витрачання, а й у частині
формування, а по-друге, ефективність формування, розподілу та використання (витрачання) державних
фінансів є проміжною ціллю, а не самоціллю управлінської діяльності [1]. На нашу думку, основною метою
управління державними фінансами, як вже відмічалось,
є задоволення змінних у часі суспільних інтересів, досягнення якої потребує від відповідних уповноважених
органів державної влади формування поточних та перспективних завдань з урахуванням макроекономічної
ситуації та фінансових прогнозів;
— емерджентність системи, яка характеризується
зміною властивостей системи під впливом екзогенних
факторів [8]. Суттєвий вплив на трансформації вітчизняної системи управління державними фінансами
здійснюють, зокрема, глобалізаційні процеси, настрої
на зовнішніх фінансових ринках, політичні тенденції у
розвинутих країнах світу та інші зовнішні фактори. Наприклад, МВФ, будучи кредитором України, диктує
власне бачення розвитку як окремих суспільних інститутів, так і держави в цілому (зокрема, станом на травень 2018 року особливо гостро МВФ поставлене питання щодо необхідності створення в Україні Антикорупційного суду [9]);
— самоорганізація, тобто здатність системи до
відновлення та підтримання стійкості, що здійснюється
за рахунок ендогенних факторів (наприклад зміна нормативно-правового регулювання окремих сфер, що належать до сфери управління державними фінансами,
зокрема податкової; зміна методів управління та ін.). Це
досягається шляхом застосування своєчасних і доцільних методів та інструментів управління державними
фінансами;
— незвідність характеристик та властивостей усієї
системи до суми властивостей та характеристик її елементів (синергетичний ефект взаємодії) передбачає, що
при здійснені модернізації системи управління окремо
враховуються як атрибути кожного з елементів системи, так і описані вище властивості самої системи управління державними фінансами [1].
Таким чином, закладання у систему управління державними фінансами таких імперативів як науковість та
системність дозволить вдосконалити її організаційні
засади, за умови внесення відповідних змін у нормовано-правові акти. Водночас формування найдосконалішої правової бази не матиме ефекту без забезпечення
належного дотримання принципу законності в усіх сферах господарської діяльності, в тому числі й у сфері управління державними фінансами. Саме тому ще одним
імперативом, на нашу думку, є законність.
Закладання принципу "законності" в систему управління держаними фінансами передбачає необхідність
формування якісного нормативно-правового забезпечення та застосування дієвих заходів контролю за його
дотриманням усіма учасниками управлінської діяльності. Це сприятиме зменшенню правопорушень, про які
відмічають як відповідні контролюючі органи (Рахункова палата, Державна аудиторська служба України, Державна казначейська служба України), так і громадськість.
Ще одним імперативом управління державними
фінансами повинна стати його плановість. Оскільки система управління державними фінансами є складною, а
процес управління включає значну кількість етапів, які
залежать від стадії управління, вважаємо, що при
здійсненні планування необхідно враховувати як системні атрибути управління державними фінансами, так
і особливості кожного етапу такого цілеспрямованого
впливу. Яскравими прикладами планів, що складаються
у сфері управління державними фінансами являються
закони про державний бюджет на відповідний рік, які
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регламентують напрямки формування, розподілу та
використання коштів однієї з складових державних
фінансів — державного бюджету. Питання управління
державними фінансами також розглядаються у Плані
пріоритетних дій Уряду на 2018 рік [10]. Крім того, відповідно до Наказу Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України "Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового
плану суб'єкта господарювання державного сектору
економіки" "державні комерційні та казенні підприємства, а також господарські товариства, у статутному
капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв)
належать державі" зобов'язані складати річні фінансові
плани своєї діяльності [11]. Таким чином, видно, що в
управлінні державними фінансами України планування
здійснюється як за окремими складовими державних
фінансів, так і за відповідними уповноваженими суб'єктами управління. Це, на нашу думку, свідчить про
фрагментарний підхід до планування управлінської
діяльності, що пов'язана з державними фінансами.
Більш того, дослідження показало, що плани здебільшого тактичні — на один рік, однак й у них уповноважені органи протягом року вносять неодноразові зміни,
що ускладнює можливість достовірного визначення
показників виконання планів. Саме тому, вважаємо, що
такий основоположний принцип управління державними фінансами, як планування потребує чіткого регламентування в частині застосування єдиного комплексного підходу до процесу планування на рівні усіх складових державних фінансів (державний бюджет, державні позабюджетні фонди, фонди коштів підприємств
державного сектору економіки [12]), встановлення
чітких строків затвердження планів та заборони коригування їх показників (виняток становлять середньострокові та стратегічні плани).
Слід зазначити, що імперативом системи управління державними фінансами повинна бути її відкритість,
яка полягає у тому, що всі результати виконання планів
управління — від операційних до стратегічних, повинні
оприлюднюватися. Це дасть змогу громадянському суспільству здійснювати моніторинг результатів управлінської діяльності.
Проведене дослідження показало, що не всі суб'єкти
управління державними фінансами дотримуються норм
Закону України "Про доступ до публічної інформації"
[13], наприклад ДКСУ нерідко не відповідає на запити,
що надсилають на її електрону адресу громадяни України. Крім того, через не встановлення чітких строків
оприлюднення звітів про результати діяльності органів
управління, зацікавлені особи та громадськість не мають можливості своєчасно отримувати інформацію про
стан розподілу та перерозподілу суспільних фінансових ресурсів. Так, зокрема Рахункова палата, будучи
органом фінансового контролю, звіт про свою
діяльність за 2014 р. оприлюднила лише у січні 2016 р.
Саме тому вважаємо, що необхідно вдосконалити норми діючого законодавства в частині відкритості діяльності органів публічного управління.
Встановлення та дотримання усіх зазначених імперативів управління державними фінансами дозволить
підвищити ефективність його здійснення за умови, що
імператив ефективності закладатиметься в основу як
кожного окремого елементу системи управління (наприклад, організації суб'єктів управління або управлінської діяльності), так і механізму такого цілеспрямованого впливу на державні фінанси (наприклад, визначення найбільш оптимального набору методів та інструментів для реалізації поставлених завдань).
Імператив ефективності обумовлює необхідність
визначення формально-праксеологічних домінант
(основ) системи управління державними фінансами, до
яких нами віднесено [14]:
— координація — застосування суб'єктами управління послідовного комплексу дій для досягнення по-
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ставленої мети; розмежування повноважень як органів
управління, так і окремих осіб з визначенням чіткого порядку їх взаємодії. Усе це регламентується відповідними положеннями та інструкціями;
— програмування — складання програм на довгостроковий, середньостроковий та короткостроковий періоди, які міститимуть напрями та етапи управлінської
діяльності, а також строки реалізації поставлених завдань та перелік відповідальних осіб;
— налаштування — здійснення підготовчих дій, що
сприятиме послідовності та системності управління державними фінансами;
— активізація / автоматизація — суб'єкти управління державними фінансами повинні уникати пасивності та зобов'язані своєчасно творчо реагувати на зміну
ендогенних та екзогенних факторів впливу. Водночас,
у стандартних ситуаціях управлінські процеси повинні
бути доведені до автоматизму;
— інструменталізація — виконання управлінської
діяльності як цілеспрямованої вимагає від інституцій
управління інтрументалізації дій, тобто використання
певного найбільш оптимального інструментарію;
— потенціалізація — оперування можливостями
управління без їх втрат за рахунок кунтації, тобто здійснення дій, які дозволять досягнути мети при збереженні
потенції управління (наприклад, рівень кадрового потенціалу органу управління обумовлює повноту, якість
та швидкість досягнення поставленої мети; тобто при
високому рівні такого потенціалу ефективність досягнення мети значно вища, однак сам кадровий потенціал
не витрачається).
Врахування зазначених формально-праксеологічних домінант сприятиме тому, що управління державними фінансами буде перспективним, стійким, поетапним, комплексним, системним та зважатиме на реальні
можливості як господарської системи країни в цілому,
так і окремих суб'єктів [1].
Як відомо, ефективність є комплексною характеристикою, показником, що об'єднує [15]: результативність —
досягнення запланованих результатів; економність —
забезпечення максимальних результатів при найменших
витратах; якість — ступінь задоволення громадян наданими суспільними благами та послугами та ін. Усі ці
показники впливатимуть на рівень задоволення суспільних інтересів, які, відповідно вітчизняного законодавства, включають: "безпеку життя та здоров'я людей,
безпечні умови праці, захист прав споживачів (користувачів), захист довкілля" [16, ст. 1]. Водночас, на нашу
думку, цей перелік не є вичерпаним, адже за Конституцією України громадяни мають більше прав, а отже держава в особі органів державної влади — відповідних
зобов'язань. Наприклад, ст. 29 основного Закону встановлено, що "кожна людина має право на свободу та
особисту недоторканність" [17]. Таким чином, це положення також можна назвати суспільним інтересом, який
повинен бути задоволений в результаті діяльності
органів управління державними фінансами, адже вони
приймають рішення по виділенню певних обсягів грошових коштів з державного бюджету на забезпечення
виконання таких зобов'язань.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
НАУКОВИХ РОЗРОБОК
Проведене дослідження дозволило:
1. Визначити дефініцію терміну "імператив" як загальнозначимий припис, основоположний принцип.
2. Обгрунтувати необхідність встановлення імперативів управління державними фінансами та пропагандування їх через інститути науки і культури, що, на нашу
думку, позитивно вплине на досягнення мети такого
цілеспрямованого впливу.
3. Виділити та охарактеризувати імперативи, що повинні бути встановлені до управлінців, зокрема компетентність та відповідальність, та такі, які відносяться до
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управлінської діяльності вцілому, а не до конкретної
особи: науковість, системність, законність, плановість,
відкритість, ефективність.
4. Запропонувати ряд формально-праксеологічних
домінант, практичне урахування яких сприятиме проведенню ефективної управлінської діяльності, а саме:
координація, програмування, налаштування, активізація / автоматизація, інструменталізація, потенціалізація.
Підсумовуючи результати проведеного дослідження, зазначимо, що встановлення імперативів управління державними фінансами сприятиме підвищенню рівня
задоволення суспільних інтересів за умови застосування доцільних та ефективних інструментів цілеспрямованого впливу. Це й буде напрямом подальших наукових досліджень.
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ANALYSIS OF THE ADVANTAGES OF USING SMART TECHNOLOGIES IN THE ECONOMY

У роботі проведено грунтовний аналіз визначення SMART-технологій, яке посідає важливе місце в
процесі обгрунтування й вибору можливих варіантів розвитку бізнесу. Досліджено використання SMARTтехнологій в менеджменті та проектному управлінні для побудови цілей та управлінських задач. Виділено визначення SMART-технологій як навчального комплексу, який значно збільшує можливості використання інформації у освітянській діяльності. Також проаналізовано характеристики навчального комплексу за SMART-технологіями. Дано визначення SMART-технологій як комплексу інформаційних систем, які використовуються в управлінні соціально-економічними об'єктами. Висвітлено нові можливості
для управління містом, які розкривають застосування технології SMART. Проаналізовано признаки притаманні SMART-технологіям на прикладах системи Smart City. На основі дослідження виділено переваги
від застосування SMART-технологій для управління економічними об'єктами.
This research analyzes of the definition SMART technologies has been conducted, which plays an important
role in the process of substantiating and selecting possible business development options. The use SMART
technologies in management and project management for purposes and management tasks is explored. The
definition SMART technologies as a training complex is highlighted, which significantly increases the possibilities
of using information in educational activities. The characteristics of the training complex for SMART technologies
are also analyzed. The definition SMART technologies as a complex of information systems used in the
management of socio-economic objects is given. New possibilities for city management are highlighted, which
reveal the application of SMART technology. Characteristics SMART technologies on examples of Smart City
system are analyzed. Based on the research, the advantages of using SMART technologies for managing economic
objects are highlighted.
Ключові слова: SMART-технології, проектне управління, інтерактивний навчальний комплекс, інформаційні системи, Smart city.
Key words: SMART Technology, Project Management, interactive educational complex, Information Systems,
Smart City.
ЗАГАЛЬНА ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні вже не можливо уявити професіональну
діяльність без інформаційних технологій. Застосування комп'ютерів, інформаційних систем та інтелектуальних комплексів Smart дозволяє економіці вирішувати
питання управління складними соціально економічними системами.
Тільки у 2015 році створений обсяг інформації,
рівний 92,5 млн Бібліотек Конгресу США: корпоративний IP-трафік згенерує близько 100 ексабайт; ще 100
ексабайт згенерують завантаження фільмів і ad hoc для
користувача обмін файлами; відеокоммунікаціі і віртуальні світи згенерують близько 400 ексабайт [4].
Досягнення в галузі інформаційно-коммунікаціонних технологій (Інтернет, гіперреальність, мультимедіа)
швидко змінюють умови функціонування в сучасному
світі (рис. 1). Змінюється реальність тягне за собою необхідність зміни управлінського менеджменту, парадигми освіти та принципі використання інформаційних технологій SMART у функціонуванні економічних об'єктів.

www.economy.in.ua

Таким чином, роль людини в Smart-суспільстві
сильно трансформується. По-перше, необхідно фокусуватися на вирішенні глобальних соціальних проблем
суспільства, знаходячи компроміс між усіма аудиторіями стейкхолдерів, інтереси яких можуть бути конкуруючими. По-друге, інформація надходить у великих обсягах, вона різно рідна і фрагментована,
кількість інформаційних джерел зростає з кожним
днем і охопити їх усі не представляється можливим.
Тому здатність відбирати найбільш релевантні інформаційні джерела, вбирати величезний обсяг різнорідної інформації і самостійно знаходити рішення, є невід'ємною властивістю людини Smart-суспільства.
Споживачі сьогодні чудово розуміють маркетингові
зусилля бізнесу в соціальних мережах і в інтернеті,
тому вони вимагають релевантності інформації про
бізнес або товари / послуги компанії, представленої
в повідомленнях [6]. Тому дослідження застосування
SMART-технологій в економіці набуває особлівої актуальності.
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M

SMARTтехнології

A

Мета повинна бути максимально ясною і конкретною,
при постановці слід чітко уявляти кінцевий результат

Цілі повинні бути вимірні, щоб можна було дізнатися, що
вони досягнуті (наприклад підвищити прибуток на
100000 тис. грн)
Цілі повинні бути досяжні з точки зору зовнішніх
чинників і внутрішніх ресурсів

R

Цілі повинні співвідноситися з іншими, більш
загальними, а також зі стратегічними цілями, і працювати
на їх досягнення

T

Мета повинна бути чітко визначена в часі, повинні бути
конкретні терміни (і проміжні контрольні моменти) її
досягнення

Рис. 1. Означення літер абревіатури SMART

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомим внеском у аналіз SMART-технологій є
наукові праці таких вчених: Соколовська О.О., Рижова І.С., Соснова М.А. та ін.
Проблемою використання інформаційно-комунікаційних технологій у місцевому самоврядуванні, аналізом технології "розумне місто" займалися такі вітчизняні науковці: О.Б. Ганин, И.О. Ганин [1], В.Г. Воронкова [2] Т.П. Романенко, П.С. Клімушин [3], Л.В. Діденко
[4], Е. Смерічевський [6], Н. Кунанець, В. Пасічник, Г.
Химич та ін.
Але аналізу переваг та вектору використання
SMART-технологій приділено недостатньо уваги. Тому
дослідження SMART-технологій, їх особливості використання в умовах сучасної економіки є актуальним завданням.
ФОРМУЛЮВАННЯ
МЕТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Аналіз переваг використання SMART-технологій в
економіці, враховуючи особливості використання
Інформаційних систем.
ВИКЛАД РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Є декілька підходів до трактування визначення
SMART-технологій. За думкою експертів, серед визначень можна виділити три основних:
1. Технологія SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time bound) — це мнемонічна абревіатура, використовувана в менеджменті та проектному управлінні для визначення цілей і постановки завдань [2].
Система постановки смарт-цілей дозволяє на етапі
створення цілей узагальнити всю наявну інформацію,
встановити прийнятні терміни роботи, визначити достатність ресурсів, надати всім учасникам процесу ясні,
точні, конкретні завдання.

За визначенням SMART-технологій як підходу до
створення цілей кожна літера слова SMART має окреме значення (рис. 1).
2. SMART-технології — це інтерактивний навчальний комплекс, що дає змогу створювати, редагувати та
поширювати мультимедійні навчальні матеріали, як в
аудиторний так і в позааудиторний час (рис. 2) [4].
Технології SMART-education є концепцією, яка передбачає комплексну модернізацію всіх освітніх процесів, а також методів і технологій, що використовуються в цих процесах. Концепція SMART в освітньому
розрізі тягне за собою появу таких технологій, як розумна дошка, розумні екрани, доступ в Інтернет з будьякої точки. Кожна з цих технологій дозволяє по-новому побудувати процес розробки контенту, його доставки і актуалізації. Навчання стає можливим не тільки в
класі, але і вдома і в будь-якому місці: громадських
місцях, таких як музеї чи кафе. Основним же елементом, що зв'язує освітній процес, стає активний освітній
контент, на базі якого створюються єдині репозиторії,
що дозволяють зняти часові та просторові рамки.
В умовах постійного зростання і оновлення знань
безперервний розвиток компетенцій протягом всієї кар'єри стає найбільш актуальним в системі сучасної освіти.
Для розвитку освіти вже недостатньо впливу людського капіталу. Необхідно змінювати саму освітнє середовище, не просто нарощувати обсяги утворення трудових ресурсів, має якісно змінитися сам зміст освіти,
його методи, інструменти та середовища, необхідний
перехід до SMART-утворення.
Необхідно розвивати такі компетенції, як аналітичні, навички вирішення комплексних проблем, інноваційність — здатність до розвитку нових ідей і їх впровадження, навички міжкультурних комунікацій.
Концепція SMART в освіті виникла слідом за проникненням в наше життя різноманітних розумних пристроїв, що полегшують процес професійної діяльності

самокерований

мотивований
Навчальний комплекс
Smart

адаптивний

ресурсозбагачений

технологічний

Рис. 2. Характеристики навчального комплексу за SMART-технологіями
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прикладна електронна або цифрова
технологія, яка працює на міську громаду
або місто

Ознаки
SMART-технологій

розробка може використовувати
інформаційно-цифрові технології для
трансформації житлових і робочих умов в
регіоні
суспільство і міські фахівці можуть
використовувати ці технології за
територіальною ознакою для отримання
нових знань і початку інноваційного руху
технологія може бути інтегрованою для
поліпшення роботи місцевої влади

Рис. 3. Ознаки SMART-технологій

та особистому житті (смартфон, розумний будинок,
смарткар — інтелектуальний автомобіль, смартборди —
інтерактивна інтелектуальна електронна дошка,
SMART-система самодіагностики жорсткого диска комп'ютера). SMART має на увазі підвищення рівня інтелектуальності пристроїв, які формують навколишнє середовище для того чи іншого виду діяльності. Перенесення такої концепції на освіту знаходиться в початковій
стадії, терміни і основні поняття проходять процес
формування. Розуміння SMART стосовно сфері освіти
коливається від використання смартфонів і інших аналогічних пристроїв для доставки знань учням до формування інтегрованої інтелектуальної віртуального середовища навчання, в тому числі з використанням пристроїв категорії SMART [3].
Інтелектуальні SMART-технології вимагають зміни
платформ, що використовуються для передачі знань і
широкого використання SMART-пристроїв. Професійна освіта має стати однією з найбільш швидко оновлюваних галузей як з точки зору змісту, так і з точки зору
технологій і методів навчання. Швидкість оновлення
знань і технологій повинна розглядатися як критерій
якості системи освіти.

3. SMART-технології — це комплекс інформаційних
систем та технологій призначених для оптимізації управління на основі принципів відкритості, доступності та
актуальності інформації [1; 5].
Одним з яскравих прикладів SMART-технологій в
управлінні є інформаційна система Smart city (це технології які інтегруються в структури управління містом,
щоб підвищити якість надання послуг, зменшити
вартість і споживання ресурсів і поліпшити комунікацію і взаєморозуміння з жителями міста, в якому використовуються сучасні технології для поліпшення якості
життя) [1].
Експерти виділяють такі признаки SMART-технологій в управлінні містом (рис. 3).
Але також розумними містами зараз називають
гігантські проекти створення нових міст з нуля, найчастіше в країнах Азії, наприклад, в Єгипті та Індії.
Правда, жоден з них ще не реалізований повністю, але
такі інвестиційні проекти є результатом великих
міждержавних угод — людська цивілізація намагається вирішувати проблеми масової урбанізації, тренда
останнього століття, спільними зусиллями і ресурсами. Однак мова в цій статті піде про інформаційні техМасштабованість рішень

Ефективне використання
інформаційно-комунікаційних
технологій
Переваги SMARTтехнологій

Функціональна повнота і доступність у
корпоративних мережах

Сучасний рівень захисту інформації

Технологічність, заснована на
сервісному підході
Рис. 4. Переваги смарт-технологій
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нології, а не масштабних і амбітних проектах авторитарних держав Азії.
Тому зрозуміло, що розумне місто — це певна сукупність інформаційно-цифрових технологій, які полегшують, здешевлюють і роблять більш комфортним життя в сучасному місті.
Розробки Smart city можуть використовуватися в
багатьох секторах управління містом: це і транспорт, і
так зване "електронний уряд", і енергетика, і охорону
здоров'я, і будівництво, і суспільне життя. У кожній з
цих галузей можуть бути впроваджені інноваційні розробки, які знизять вартість і оптимізують використання ресурсів. До створення таких систем підключаються
гіганти software і hardware галузей, такі як IBM, Microsoft, Cisco і ін. [5].
Цей комплекс автоматизованих і комп'ютеризованих процесів призводить до поліпшення якості життя в
містах, не вимагаючи дешевої робочої сили, знижуючи
рівень забруднення і в режимі реального часу контролюючи важливі комунікаційні вузли.
У розумному місті технології працюють на благо
суспільства і майбутнього. Тому технології Smart city
пов'язані зі стійким розвитком, мета якого — керувати
майбутнім заради якості життя майбутніх поколінь [1].
Застосування технології SMART розкриває нові
можливості в усіх сферах функціонування економіки.
Спеціалісти виділяють наступні переваги (рис. 4).
Технології SMART забезпечують масштабованість
рішень, починаючи від невеликої сільської адміністрації до централізованої роботи всіх учасників бюджетного процесу системи. SMART дозволяє співвіднести і виконати такі вимоги, як простота обслуговування в сільському поселенні і цілісне управління соціально значимими показниками економічної системи в
цілому [6].
Ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій засноване на використанні Інтернеттехнологій є рішеннями для автоматизації різних етапів
бюджетного процесу від моменту проектування бюджету до формування бюджетної звітності. Зберігаючи
гнучкість застосування в локальній мережі і Інтернеті,
технології SMART забезпечують реалізацію програм в
варіантах настільного застосування і у вигляді мобільних рішень, враховує реалії сучасних засобів зв'язку у
віддалених районах і має відмінний потенціал подальшої модернізації проектів у міру розвитку інфокомунікаційних технологій.
Функціональна повнота і доступність в корпоративних мережах реалізується на основі повнофункціональних можливостях технології SMART у великих розподілених мережах. Ступінь віддаленості учасників процесу від інформаційної бази втрачає своє значення: він
завжди може виконати повний перелік покладених на
нього повноважень в будь-який момент часу. На даному, конкретному робочому місці застосовується саме
той функціональний набір, який потрібен, причому адміністрування перенесено в більшій мірі на центральний
сервер додатків.
Сучасний рівень захисту інформації заснований на
особливих підходів до організації захисту інформації
та розмежування доступу. Технології SMART містять
у собі вбудовані засоби захисту і адаптери для підключення сертифікованих засобів криптографії.
Технологічність, заснована на сервісному підході,
забезпечує в сукупності велику швидкість обчислень,
досить зручна в застосуванні і володіє найсучаснішими аналітичними можливостями у виконанні прикладних проектів. Принцип побудови програмних комплексів — сервісний, в їх склад входять сервіс централізованих оновлень, сервіс кешування, сервіс інтеграції
і сервіс друку, що дозволяє досягти максимальної
технологічності застосування, мінімізації проблем із
сумісністю, а в кінцевому підсумку — розширення можливостей.
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Проведено дослідження щодо визначення SMARTтехнологій та місця їх використання в економіці. Виділено систему з трьох визначень для якої описано признаки, характиристика та зміст SMART-технологій.
На основі зробленого аналізу виділено систему переваг при використанні SMART-технологій. Використання переваг як цілі застосування інформаційних інтелектуальних технологій значно підвищує якість управління економічним об'єктом через підвищення якості використання інформації. Використання системи переваг
дозволяє врахувати зміни в умовах функціонування соціально-економічного об'єкту, що підвищує ефективність його управління.
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TOTAL PRODUCTION COSTS: SELECTION AND JUSTIFICATION OF THE DISTRIBUTION BASE

У статті проведено критичне дослідження представлених в економічній літературі поглядів щодо вибору
та обгрунтування бази розподілу загальновиробничих витрат. Встановлено, що поширений підхід щодо вибору бази розподілу накладних витрат виробництва з огляду на ті витрати, що відрізняються найбільшою питомою вагою у структурі прямих витрат, не є логічно обгрунтованим. Доцільним визнаний альтернативний підхід,
що грунтується на дослідженні специфіки виробництва щодо формування та поведінки накладних витрат.
Критерієм якості бази розподілу накладних витрат виробництва визнано те, наскільки за умов її застосування
собівартість кожного з об'єктів калькулювання наближена до реальної собівартості виключного виробництва.
За підсумками дослідження поведінки загальновиробничих витрат і особливостей методики їх розподілу
доведено, що за базу розподілу можуть бути прийняті лише ті одиниці, які певним чином характеризують обсяг виробництва, тобто виробничу потужність. Такими одиницями визнано обсяг виробництва у натуральних
(або умовно-натуральних) одиницях, фізичний обсяг переробленої сировини, години праці виробничого обладнання, години праці виробничих працівників, а також в окремих випадках площа виробничих приміщень
і кількість виробничих працівників.
Презентовано розроблений автором порядок розподілу загальновиробничих витрат пропорційно часткам
освоєння нормальної виробничої потужності. Такий порядок визнано доцільним до застосування у випадках,
коли інші бази розподілу, що відображають виробничу потужність, не можуть бути використані з тієї чи іншої
причини.
Визначено також, що логічно обгрунтована база розподілу накладних витрат виробництва має бути якісно
оцінена методами статистичного аналізу, адже у будь-якому випадку орієнтуватися слід на мінімальний вплив
змін структури виробництва на собівартість окремих об'єктів калькулювання.
The article presents a critical study of the views expressed in the economic literature on the choice and justification
of the base of distribution of total production costs. It is established that a widespread approach to the choice of the
base of distribution of overhead production costs is not logically justified, taking into account those costs, which
differ in the largest share in the structure of direct costs. An alternative approach based on the study of the specifics of
production in relation to the formation and behaviour of overhead costs is worthwhile. The criterion for the quality of
the base of the distribution of overhead production costs is the extent to which the cost of each of the objects of
calculation is close to the real cost of the exclusive production.
According to the results of the study of the behaviour of general production costs and the features of the method of
their distribution, it is proved that only the units that can characterize the production volume, that is, production
capacity, can be taken as the basis for distribution. Such units recognize the volume of production in natural (or
conditionally-natural) units, the physical volume of processed raw materials, hours of labour of production equipment,
hours of labour workers, as well as in some cases the area of production premises and the number of production workers.
The author developed the order of distribution of total production costs in proportion to the share of development
of normal production capacity. This procedure is considered appropriate for use in cases where other distribution
bases reflecting production capacity can not be used for one reason or another.
It is also determined that the logically justified base of distribution of overhead costs of production should be
evaluated qualitatively by methods of statistical analysis. Because, in any case should be guided by the minimal impact
of changes in the structure of production on the cost of individual objects of calculation.
Ключові слова: собівартість, непрямі витрати, загальновиробничі витрати, об'єкт обліку витрат, база
розподілу загальновиробничих витрат, потужність виробництва.
Key words: prime cost, indirect costs, general production costs, object of cost accounting, base of distribution of
total production costs, production capacity.
ВСТУП
Розподіл непрямих витрат між об'єктами витрат є
однією із принципових методичних проблем економіки підприємства. Такий розподіл є ключовим елемен-
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том управління витратами, які є важливою економічною категорією для будь-якого підприємства. Витрати є об'єктом планування, обліку, контролю та аналізу, адже від рівня витрат суттєво залежить фінансо-
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вий результат діяльності будь-якого підприємства,
метою функціонування якого є отримання прибутку.
На стадії планування і обліку витрат виникає принципове питання щодо методики розподілу непрямих витрат, тобто витрат, які в момент їх визнання неможливо безпосередньо, без додаткових математичних дій
віднести до конкретного об'єкту витрат, адже їх поява логічно пов'язана одночасно із певною групою
об'єктів витрат.
У практиці управління виробничими підприємствами особливої актуальності набуває питання адекватного розподілу між об'єктами витрат загальновиробничих
витрат, тобто витрат, які пов'язані із функціонуванням
та управлінням окремими виробничими структурними
підрозділами (цехами, ділянками тощо) і які у момент
їх визнання безпосередньо не можуть бути віднесені до
конкретного об'єкту витрат. Методика розподілу загальновиробничих витрат у підсумку суттєво випливає
на витрати на виробництво окремих об'єктів витрат і на
собівартість окремих об'єктів калькулювання. Варто
також зазначити, що чим більшою є питома вага непрямих витрат у загальній сумі витрат виробництва в цілому (а в умовах підвищення рівня автоматизації виробництва питома вага загальновиробничих витрат у виробничій собівартості, зазвичай, збільшується), тим
більшим є вплив методики розподілу непрямих витрат
виробництва на собівартість окремих видів продукції
(об'єктів калькулювання). В подальшому саме собівартість окремих об'єктів калькулювання є принципово важливою інформацією для прийняття управлінських рішень щодо формування виробничої програми та
ціноутворення. Прийняття помилкових рішень означатиме втрату ефективності — саме тому надзвичайно
важливим для управління виробничим підприємством є
формування максимально можливо коректної інформації щодо собівартості кожного окремого об'єкта
калькулювання, що у свою чергу залежатиме від обраної до застосування методики розподілу загальновиробничих витрат.
Одним із ключових елементів методики розподілу
загальновиробничих витрат є вибір та обгрунтування
бази розподілу загальновиробничих витрат, адже цей
елемент суттєво впливає на витрати на виробництво
окремих об'єктів витрат і на собівартість окремих
об'єктів калькулювання.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є систематизація наявних в економічній літературі підходів щодо вибору бази розподілу загальновиробничих витрат та вивчення економічної сутності проблеми обгрунтування бази розподілу
таких витрат з метою формування пропозицій щодо
вибору оптимальної бази розподілу непрямих витрат
виробництва за конкретних умов.
РЕЗУЛЬТАТИ
Проблема вибору обгрунтованої бази розподілу
загальновиробничих витрат, незважаючи на її надзвичайну актуальність, не є новою для економічної науки
та практики. Так, ще у 1931 році радянський економіст
В.І. Стоцький розглядав використання у якості бази
розподілу накладних витрат виробництва вартості,
кількості або ваги основної сировини, виробничої заробітної плати, кількості машино-годин роботи [1, с.
68—71]. Згадані В.І. Стоцьким варіанти бази розподілу
загальновиробничих витрат широко застосовуються і
сьогодні. Звичайно, їх сучасний перелік може бути дещо
розширений. Так, у монографії, цілком присвяченій
управлінню загальновиробничими витратами, П.О. Куцик і О.М. Мазуренко вказують на можливість застосування у кондитерському виробництві таких баз розподілу, як заробітна плата основних виробничих працівників, витрати основних сировини й матеріалів, години
роботи обладнання, години роботи основних виробни-
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чих робітників, прямі витрати, чисельність працівників,
балансова вартість виробничого обладнання, корисна
площа, яку займає виробниче обладнання, кількість виготовленої продукції [2, с. 103—104]. Додатково варто
згадати також розподіл загальновиробничих витрат
пропорційно кошторисним (нормативним) ставкам [3, с.
32; 4, с. 198]. Згадуються можливі варіанти бази розподілу загальновиробничих витрат і на нормативному
рівні, зокрема норми П(с)БО 16 "Витрати" передбачають застосування у якості бази розподілу годин праці,
заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат
тощо [5], але жодних принципів щодо вибору бази розподілу для конкретного виробництва не вказується.
Поширеною практикою наукової літератури варто
визнати порівняння результатів застосування різних баз
розподілу накладних витрат виробництва. Так, у науковій статті О.І. Чернишенко, М.І. Ларки виконане порівняння результатів застосування для машинобудівного виробництва таких баз розподілу, як основна заробітна плата основних виробничих робітників, вартість
основних матеріалів і сума прямих витрат [3, с. 34], але
висновки обмежуються констатацією факту, що застосування різних баз розподілу загальновиробничих витрат суттєво впливає на собівартість, а також пропонується розраховувати виробничу собівартість за
кількома методиками одночасно з метою розширити
інформаційну базу для прийняття оптимальних управлінських рішень. Тут, на нашу думку, варто зазначити,
що застосування альтернативних баз розподілу може
обгрунтовувати протилежні управлінські рішення, що
залишає проблему не вирішеною. В іншій науковій статті
А.О. Коваль та Т.Ю. Редзюк порівнюють результати
застосування для конкретного виробництва розподілу
загальновиробничих витрат пропорційно обсягам випуску, прямим матеріальним витратам і заробітній платі
робітників. За підсумками формується висновок, що
"вибір бази розподілу є важливим, адже від цього залежить розмір списання змінних загальновиробничих витрат на рахунок № 23, тобто на формування виробничої
собівартості конкретного виду продукції" [6, с. 8]. Далі
автори статті стверджують, що вибір у якості бази розподілу "саме матеріальних витрат … є раціональним вибором і є ефективним саме для цього виду діяльності.
Адже в собівартості одиниці продукції матеріальна
складова займає найбільшу частку витрат" [6, с. 8]. Що
стосується двох інших розглянутих баз розподілу, то
їх застосування визнається недоречним лише тому, що
воно призводить до однакового або майже однакового
за сумою розподілу загальновиробничих витрат на одиницю продукції, а це є, на думку авторів статті, недоречним лише тому, що вироби мають різну вартість.
У цілому ж думка, що база розподілу непрямих витрат виробництва має орієнтуватися на ті прямі витрати,
що відрізняються найбільшою питомою вагою у загальній сумі прямих витрат є поширеною. Така теза є
вирішальною у рекомендаціях щодо вибору бази розподілу загальновиробничих витрат відповідно до виду
виробництва, розроблених А. Дундою та Ю. Подмешальською [7, с. 37]. П.О. Куцик і О.М. Мазуренко, презентуючи сферу застосування різних баз розподілу загальновиробничих витрат, зазначають, що розподіл пропорційно вартості сировини й основних матеріалів є
доцільним у виробництвах, "де у собівартості виробів
витрати сировини та матеріалів складають значну питому вагу", розподіл пропорційно годинам роботи обладнання — у виробництвах, "де значні капіталовкладення і загальновиробничі витрати пов'язані із використанням устаткування і техніки", а розподіл пропорційно прямим витратам — "у виробництвах, де значну питому вагу складають прямі витрати" [2, с. 103—104]. Певне підтвердження озвученій думці можна знайти й у
Т.Ю. Бондаренко, а саме "питома вага фонду оплати
праці не може слугувати оптимальною базою розподілу загальновиробничих витрат (на гірничо-збагачуваль-
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них підприємствах — Ю.Б.) через її низьку питому вагу
в структурі загальних витрат" [8, с. 152].
Альтернативним підходом щодо вибору бази розподілу накладних витрат виробництва варто визнати логічний підхід, який передбачає дослідження специфіки
виробництва щодо формування та поведінки накладних
витрат. Так, Д.Т. Декостер, Е.Л. Шайфер і М.Т. Зібел з
метою вибору бази розподілу накладних витрат поділяють фірми на дві категорії — високоавтоматизовані та
малоавтоматизовані, тобто з великою витратою робочої сили (трудомісткістю). "У високоавтоматизованих
фірмах накладні витрати складаються головним чином
з витрат на використання обладнання (електроенергія,
технічне обслуговування, амортизація). Вибір часу роботи машин на виготовлення продукції є доброю базою
для розподілу накладних витрат. У малоавтоматизованих фірмах з великою витратою робочої сили сума накладних витрат тісно пов'язана з оплатою праці. В таких виробництвах обгрунтованою базою розподілу накладних витрат є кількість витраченого робочого часу
або сума прямої заробітної плати" [9, с. 235]. Окремо
вчені зазначають, що "більшість непрямих витрат більш
тісно пов'язана із годинами затраченої працівниками
праці на виробництво продукції, ніж із сумою заробітної плати робітників" [9, с. 235].
Окремої уваги заслуговує наявна у науковій літературі теза про те, що "база розподілу повинна враховувати причинно-наслідковий взаємозв'язок між непрямими витратами і об'єктами, які є основою для їх розподілу" [10], або як формулюють цю думку П.О. Куцик і
О.М. Мазуренко — "при пошуку оптимальної бази розподілу для кожної статті загальновиробничих витрат
потрібно чітко дослідити її кореляційну залежність із
базою розподілу" [2, с. 102]. Водночас, на нашу думку,
варто стверджувати, що спочатку база розподілу непрямих витрат виробництва має бути обрана та обгрунтована логічно, а вже потім її якість та відповідно доречність застосування має бути перевірена методами
статистичного аналізу.
Таким чином, у сучасній економічній науці та господарській практиці практично відсутнє системне вирішення такої надзвичайно важливої проблеми управління витратами, якою є вибір та обгрунтування бази розподілу загальновиробничих витрат, що й актуалізує
доцільність подальших наукових пошуків у цьому напрямі.
Вирішення проблеми вибору та обгрунтування ставки розподілу загальновиробничих витрат, незважаючи
на її практичне значення та залежність від умов конкретного виробництва, слід, на нашу думку, розпочати із
теоретичних, суто абстрактних питань. Саме цього вимагає системність і комплексність. А саме: чого ми чекаємо від розподілу? Яка база розподілу буде ідеальною? Навіть, якщо досягти ідеального результату на
практиці не можливо, відповідь на це питання буде дуже
корисною.
"Ідеальною", на нашу думку, доцільно визнати таку
базу розподілу загальновиробничих витрат, яка фактично не викривлює витрат на виробництво окремих
об'єктів витрат і відповідно собівартості окремих
об'єктів калькулювання, тобто не призводить до неадекватного перерозподілу витрат від одного об'єкту калькулювання до іншого. Ідеальна ситуація, як це не дивно, можлива. Вона наявна у випадках, коли виробничий
підрозділ протягом певного періоду часу виробляє лише
один вид продукції; саме за таких умов не виникає проблеми розподілу і собівартість об'єкта калькулювання
формується максимально адекватно. В умовах, коли
виробничий підрозділ виробляє кілька видів продукції,
"ідеальною" базою розподілу накладних витрат виробництва варто визнати таку базу розподілу, за використання якої собівартість окремих об'єктів калькулювання не змінюється при зміні структури виробництва. Тобто, якщо виробничий структурний підрозділ здатен ви-
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робляти продукцію А і продукцію В, то в умовах, коли
протягом місяця виробляється лише продукція А, формується реальна виробнича собівартість продукції А, а
коли протягом місяця виробляється лише продукція В —
формується реальна собівартість продукції В. В умовах,
коли виробничий структурний підрозділ здійснює виробництво протягом місяця і продукції А, і продукції В,
найкращою базою розподілу накладних витрат виробництва буде та база розподілу, за якої собівартість кожного з видів продукції буде максимально наближатися
до рівня собівартості виключного виробництва,
мінімізуючи викривлення розподілу, яке на практиці,
скоріше за все, матиме місце, але має бути мінімізоване.
Наступним логічним питанням є зв'язок загальновиробничих витрат із обсягами виробництва. Загальновизнаною і цілком доречною є класифікація загальновиробничих витрат на змінні та постійні. Так, відповідно до п. 16 П(с)БО 16 "Витрати" "до змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що
змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до
зміни обсягу діяльності" [5]. Якщо ми приймаємо цю тезу
на практиці, то маємо визнати, що значна частина загальновиробничих витрат прямо залежить від обсягу
діяльності і на одиницю цього обсягу є фіксованою за
будь-якої структури виробництва щодо різних об'єктів
витрат. Таким чином, варто встановити, в яких одиницях визначати обсяг виробництва і саме ці одиниці мають бути базою розподілу змінних загальновиробничих
витрат. Із постійними загальновиробничими витратами
справа є складнішою, адже якщо вони не пов'язані із
обсягом діяльності, то скоріше за все вони не пов'язані
із структурою діяльності; принаймні виявити та врахувати цей зв'язок складніше. Водночас п. 16 П(с)БО 16
"Витрати" передбачає розподіл постійних загальновиробничих витрат пропорційно обраній базі розподілу за
нормальної потужності, тобто за певного нормального
обсягу діяльності. Саме в одиницях бази розподілу загальновиробничих витрат має бути визначена нормальна потужність виробничого структурного підрозділу,
інакше дотриматися логіки розподілу, яку передбачено
нормативним документом, неможливо. Таким чином,
непрямі витрати виробництва як змінні, так і постійні
мають розподілятися пропорційно одиницям, що певним чином відображають обсяг виробництва або, іншими словами, потужність виробничого структурного
підрозділу.
Розглянемо, які з наявних баз розподілу загальновиробничих витрат пов'язані із потужністю виробництва, а які ні.
Так, із потужністю виробництва жодним чином не
пов'язані такі бази розподілу загальновиробничих витрат як вартість спожитої сировини й матеріалів або загальна сума прямих витрат. Суми прямих матеріальних
витрат або суми прямих витрат у цілому залежать не
лише від обсягу виробництва, а і від вартості одиниць
матеріалів, від цін, тарифів, тарифних ставок; підвищення таких цін, тарифів, ставок не відображає зміни обсягу виробництва, відповідно визначати таким чином обсяг виробництва не є коректним. Аналогічні зауваження є й до такої поширеної бази розподілу, якою є прямі
витрати на оплату праці, адже на відміну від годин праці
(що скоріше за все може відображати обсяг виробництва) прямі витрати на оплату праці можуть змінюватися внаслідок якісної зміни тарифних ставок і відрядних
розцінок, що заперечує можливість визначати таким
чином обсяг виробництва.
Потенційна потужність виробничого структурного
підрозділу залежить від того, якими ресурсами забезпечене виробництво. У класичній ситуації йдеться про
сировину й матеріали, обладнання і працю людей. Який
з цих факторів є жорстко обмеженим у певному періоді
часу, тим й визначається виробнича потужність. В окремих випадках можливі ситуації, коли на ринку наявний
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дефіцит сировини або кваліфікованих кадрів і виробнича потужність обмежується цими факторами (у натуральному вимірі, а не у вартісному), але в більшості випадків у короткостроковому періоді саме наявне виробниче обладнання визначає потужність виробничого
структурного підрозділу. Окремо варто зазначити, що
й значна частина загальновиробничих витрат пов'язана
саме із виробничим обладнанням — це ресурси, що споживає обладнання (електроенергія, вода, допоміжні
матеріали, запасні частини), а також інші витрати на
утримання та поточний ремонт виробничого обладнання і виробничих приміщень, у яких це обладнання розміщене.
Якщо прийняти, що виробнича потужність обумовлена обмеженим ресурсом обладнання, то варто визначити, якими одиницями це варто оцінити і таким чином
обрати базу розподілу загальновиробничих витрат. Так,
якщо вся продукція в однакових натуральних (або умовно-натуральних) одиницях і час обробки (навантаження на обладнання) різних видів продукції є однаковим,
то потужність обладнання може бути визначена в таких натуральних одиницях. Відповідно базою розподілу загальновиробничих витрат доцільно обрати фізичний обсяг виробленої продукції. Якщо процес виробництва полягає у переробці одного виду сировини (або
певної стандартної сировини) і максимальний обсяг
діяльності обмежується фізичним обсягом такої сировини до переробки, то саме фізичний обсяг спожитої
сировини може бути обраний за базу розподілу загальновиробничих витрат. Години роботи обладнання також
можуть дуже вдало відображати виробничу потужність
і, за умови, що облік годин роботи обладнання
здійснюється, виконувати роль бази розподілу загальновиробничих витрат.
За певних умов й години праці основних виробничих працівників можуть відображати потужність виробництва і відповідно використовуватися як база розподілу загальновиробничих витрат.
Водночас, на практиці поширеною є ситуація, коли
продукція відрізняється різним часом обробки (навантаженням на обладнання), вимірюється у різних одиницях, у виробництві використовуються різні види сировини й матеріалів, а облік годин роботи обладнання не здійснюється, адже це практично не можливо
організувати або потребуватиме значних додаткових
витрат. Години праці не можуть бути обрані базою
розподілу загальновиробничих витрат. Причиною є
або різний рівень трудомісткості і автоматизації виробництва різних видів продукції в межах одного виробничого підрозділу, або те, що в умовах високої автоматизації виробництва працівники обслуговують
обладнання і неможливо розділити години праці між
окремими об'єктами обліку витрат і калькулювання.
У таких випадках, на нашу думку, може бути використаний порядок розподілу загальновиробничих витрат пропорційно часткам освоєної виробничої потужності.
Задля розподілу загальновиробничих витрат пропорційно часткам освоєної виробничої потужності для
кожного виду продукції, що випускається даним виробничим структурним підрозділом, має бути визначений
нормальний у розрахунку на місяць обсяг виробництва
за наявного виробничого обладнання за умови нормального режиму роботи та якщо протягом місяця структурний підрозділ буде випускати виключно цей вид продукції. В подальшому кожен місяць за кожним видом
продукції шляхом ділення реального обсягу виробництва на нормальний за виключного виробництва обсяг виробництва будуть визначені частки освоєння виробничої потужності. Саме пропорційно розрахованим часткам освоєння виробничої потужності і буде здійснюватися розподіл загальновиробничих витрат. Для організації розподілу постійних загальновиробничих витрат
визначається нормальна потужність, яка, слідуючи
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логіці запропонованої бази розподілу загальновиробничих витрат, буде дорівнювати одиниці.
Розглянемо приклад застосування презентованої
бази розподілу загальновиробничих витрат. Так, виробничий структурний підрозділ може виробляти чотири
види продукції. Нормальний обсяг виключного виробництва і реальний обсяг виробництва за окремий місяць
представлені нижче. Сума загальновиробничих витрат
до розподілу за даний місяць становить 93220,00 грн, у
тому числі 54850,00 грн змінні загальновиробничі витрати і 38370,00 грн постійні загальновиробничі витрати.
Постійні загальновиробничі витрати за нормальної потужності нормовані на рівні 38500,00 грн на місяць. Приклад розподілу загальновиробничих витрат із застосуванням у якості бази розподілу часток освоєної виробничої потужності представлений в таблиці 1.
Коментуючи розподіл постійних загальновиробничих витрат, варто звернути увагу, що розподіл
здійснюється в межах ставки розподілу за нормальної
потужності, тобто в межах 38500,00 грн (постійні загальновиробничі витрати за нормальної потужності) на
одиницю освоєної (тобто освоєної в повному обсязі)
нормальної потужності. У відповідному місяці частка
освоєння нормальної потужності склала 0,94, відповідно максимальна сума постійних загальновиробничих
витрат до розподілу складає 38500,00 грн * 0,94 =
36190,00 грн. Сума перевищення — 38370,00 грн —
36190,00 грн = 2180,00 грн визнається нерозподіленими
загальновиробничими витратами і долучається до витрат поточного періоду у складі собівартості реалізованої готової продукції.
Презентований варіант використання у якості бази
розподілу часток освоєння виробничої потужності є
доцільним у випадках, коли інші бази розподілу, що
відображають виробничу потужність, не можуть бути
використані з тієї чи іншої причини.
Також варто зазначити, що обрана та логічно обгрунтована зв'язком із визначенням виробничої потужності база розподілу загальновиробничих витрат має
бути перевірена на практиці шляхом статистичного дослідження. Необхідно встановити щільність зв'язку між
динамікою загальної суми бази розподілу і суми змінних
загальновиробничих витрат, а також перевірити наскільки суттєво змінюються змінні загальновиробничі
витрати, долучені до собівартості різних видів продукції
при змінах структури виробництва.
ВИСНОВКИ
Стратегічно метою вибору найкращої в конкретних умовах бази розподілу загальновиробничих витрат має бути вибір такої бази розподілу, за умови застосування якої найбільш адекватно визначаються
витрати на виробництво кожного з об'єктів витрат і
відповідно собівартість кожного з об'єктів калькулювання. Саме за таких умов буде мінімізуватися неадекватний перерозподіл накладних витрат виробництва
мі ж окремими об 'єктами калькулю вання, і собівартість кожного з таких об'єктів буде максимально наближена до її реального розміру, який формується у випадку виключного виробництва (тобто у
випадку, коли структурний підрозділ протягом місяця здійснює виробництво лише даного об'єкту калькулювання).
Вибір оптимальної бази розподілу загальновиробничих витрат не може бути орієнтованим на ті витрати, що відрізняються найбільшою питомою вагою у
структурі прямих витрат, а має бути обгрунтований
специфікою виробництва щодо формування та поведінки накладних витрат. Прийняття того факту, що
певна частина загальновиробничих витрат залежить
прямо (або майже прямо) від змін обсягу виробництва, а також дотримання принципів розподілу постійних
загальновиробничих витрат пропорційно обраній базі
розподілу за нормальної потужності, дозволяє ствер-
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джувати, що у якості бази розподілу
Таблиця 1. Розподіл загальновиробничих витрат пропорційно часткам
можуть бути прийняті лише ті одиосвоєння виробничої потужності
ниці, які певним чином характеризуВид
Нормальний
Частка
Розподілені загальновиробничі
Реальний
ють обсяг виробництва, тобто вироб- продукції,
обсяг
освоєння
витрати, грн.
обсяг
ничу потужність. Такими одиницями одиниця виключного
виробничої
виробництва
змінні
постійні
є обсяг виробництва у натуральних
виміру
виробництва
потужності
(або умовно-натуральних) одиницях,
54850
* 0,35 = 38500 * 0,35 =
фізичний обсяг переробленої сироА, шт.
2500
875
0,35
0,94
вини, години праці виробничого об13475,00
20422,87
ладнання, години праці виробничих
54850
працівників, а також в окремих ви* 0,25 =
В, кг
3750
937,5
0,25
38500 * 0,25 =
падках площа виробничих приміщень
0,94
і кількість виробничих працівників.
9625,00
14587,77
Застосування таких поширених баз
54850
розподілу накладних витрат вироб* 0,13 = 38500 * 0,13 =
С, кв. м
8000
1040
0,13
0,94
ництва, як загальна сума прямих ма5005,00
теріальних витрат (вартість спожи7585,64
тих сировини й матеріалів), загальна
54850
* 0,21 = 38500 * 0,21 =
сума прямих витрат, заробітна плата
D, шт.
4700
987
0,21
0,94
виробничих працівників, вартість об8085,00
12253,72
ладнання, не є логічно обгрунтованим.
х
х
0,94
54850,00
36190,00
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THE BALANCE METHOD' CONCEPT OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL
SUPPORT OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES' SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORTING

Автором проведено дослідження з метою розроблення концепції балансового методу обліково-аналітичного забезпечення для подальшого застосування у практичній реалізації формування звітності про сталий
розвиток сільськогосподарських підприємств.
Розкриття інформації про сталий розвиток для аграрного підприємництва, за нових реалій та трендів сучасного світу, вимагає позитивних зрушень в удосконаленні та імплементації нетрадиційного обліку, що є реєстратором процесів сталого розвитку в сільському господарстві. Облік сталого розвитку потребує стандартизації та регламентації процесів завершального етапу формування систематизованої інформації у вигляді розширених документів річної фінансової звітності.
З використанням таких методів, як спостереження та порівняння визначено структуру та характеристику
об'єктів обліку сталого розвитку за екологічною складовою у розрізі активів, зобов'язань та власного капіталу. За допомогою абстрактно-логічного методу узагальнено процес відтворення екологічних та соціальних
активів та запропоновано використання двох варіантів відображення об'єктів обліку у звітності про сталий
розвиток сільськогосподарських підприємств для різних аграрних підприємств за їх розмірами.
За допомогою графічного методу узагальнено об'єкти та їх методи обліку, що в поєднанні формують два
варіанти формування звітності про сталий розвиток: баланс та звіт про фінансові результати сталого розвитку з таксономією екологічних і соціальних статей активу та пасиву (доходів та витрат).
Подальшими кроками нашого дослідження є розроблення для мікро- та малих сільськогосподарських
підприємств практичних зразків балансу та звіту про фінансові результати з доповненням таксономією результатів екологічної та соціальної діяльності.
The author conducted a study to develop a concept of the balance method of accounting and analytical support
for further application in the practical implementation of the agricultural enterprises' sustainable development
reporting.
Disclosure of the agrarian entrepreneurship's sustainable development information, in new realities and trends of
the modern world, requires positive changes in the improvement and implementation of non-traditional accounting,
is the registrar of sustainable development in agriculture. "Sustainability Accounting" requires processes'
standardization and regulation of the final stage of the systematized information formation in the form of annual
financial reporting extended documents.
The structure and characteristics of the Sustainability Accounting objects for the environmental component in
terms of assets, liabilities and equity have been determined by using methods such as observation and comparison.
With the help of the abstract-logical method, the process of reproduction of ecological and social assets is generalized
and it is proposed to use two variants of mapping accounting objects in the reports on the agricultural enterprises'
sustainable development for various agricultural enterprises depending on their size.
Objects and their accounting methods are combined to form two options for generating sustainable development
reporting: a Balance Sheet and a report on the Statement of Financial Results of sustainable development with a
taxonomy of environmental and social assets and liabilities (income and expenditure) by using the graphical method.
The further steps of our research is the development of practical models of Balance Sheet and a Statement of
Financial Results for micro and small agricultural enterprises with the additional taxonomy of the results of
environmental and social activities.
Ключові слова: обліково-аналітичне забезпечення, звітність, сталий розвиток, баланс, звіт про фінансові результати, сільськогосподарське підприємство.
Key words: accounting and analytical support, reporting, Sustainable Development, Balance Sheet, Statement of
Financial Results, agricultural enterprise.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Еволюційна зміна українського законодавства, зокрема й в обліково-аналітичному регулюванні, нові вимоги суспільства до інформації та приписи Європейсь-
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кого Парламенту та Ради ЄС у зв'язку з євроінтеграцією спричинюють позитивні зрушення в удосконаленні
та імплементації обліку, що є реєстратором процесів
сталого розвитку в сільському господарстві. Тому облік
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звільняються від подання звіту про управління. Середні підприємства мають право не
відображати у звіті про управління нефінанСинтетичний
сову інформацію. Найважливішим надбанням
Група
Об’єкт
Оцінка
рахунок
Закону є визначення звіту про управління, як
Господарські
Природно-ресурсний
10, 11, 12, 01
Справедлива
документу, що містить не тільки фінансову,
засоби
потенціал
вартість
а й нефінансову інформацію, яка характериГенетично
20, 21, 23, 26,
Облікова
зує стан і перспективи розвитку підприєммодифіковані
27
вартість
ства, розкриває основні ризики та невизнаорганізми
ченості його діяльності. Тобто звітом про упВідходи виробництва
206, 209
равління можна ототожнити зі звітність про
Необоротні активи
10, 11, 12, 13, 01
сталий розвиток.
природоохоронного
призначення
Для українських агрохолдингів, що
Джерела
Екологічні
63, 64, 68
Договірна,
підлягають обов'язковому поданню не тільки
утворення
зобов’язання
розрахункова
консолідованої звітності, а й звітності про
господарських
управління, питання у формуванні звітності
засобів
про сталий розвиток вирішується в першу
Результати
Екологічні доходи
70, 719
Облікова оцінка
чергу достатніми потенційними економічнидіяльності
Екологічні витрати
15, 23, 91, 92, 93, 94
ми й кадровими можливостями. Ці підприєФінансові результати
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мства належать до категорії середніх і веливід екологічної
ких підприємств. З іншого боку, мікро- та
діяльності
малі сільськогосподарські підприємства чеДжерело: [6, с. 7].
рез брак таких можливостей для формувансталого розвитку потребує стандартизації та регламен- ня комплексних показників сталого розвитку можуть
тації процесів завершального етапу формування систе- скористатися таксономією обов'язкових, але за дозвоматизованої інформації у вигляді розширених доку- лом скорочених балансу й звіту про фінансові результати.
ментів річної фінансової звітності.
Традиційна обов'язкова фінансова звітність сільськогосподарського підприємства, як і будь-якого підАНАЛІЗ ОСТАННІХ
приємства України, повністю задовольняє потребу
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Ознаки корпоративної соціальної відповідальності, зовнішніх користувачів і менеджерів у фінансово-екоа також особливості соціального та екологічного обліку номічній частині обліково-аналітичного забезпечення
й нефінансової звітності досліджували вітчизняні і за- сталого розвитку. Тоді як, соціальна складова недостатрубіжні вчені Н.І. Беренда, Н.В. Остапенко, О.І. Гри- ньо розкрита, а екологічна — повністю відсутня. Як реценко, В.А. Дерій, М.В. Дерій, В.М. Жук, І.В. Замула, зультат — необхідність грунтовного розгляду питання
О.В. Кантаєва, О.В. Кузнєцова, О.І. Коблянська, О.А. Ла- про групування у складі методики формування таксоговська, С.О. Левицька, П.М. Майданевич, А.А. Мунку- номії фінансової звітності показниками екологічної та
ев, Л.М. Пелиньо, Л.А. Попов, В.А. Пшеничний, Ю. Сає- соціальної складової сталого розвитку та діяльності
нко, В.А. Фостолович, М.В. Агапова та інші. Проте на сільськогосподарських підприємств. Першим етапом
сьогодні приділяється мало уваги звітності про управл- дослідження буде вивчення особливостей обліку й
іння (звітності про сталий розвиток), що дає нам підста- відображення екологічних активів та зобов'язань у розширеній таксономії формування статей балансу та звіту
ви продовжувати дослідження у даному напрямку.
про фінансові результати.
Об'єкти обліку сталого розвитку, що також є базою
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розробити концепцію балансового методу обліко- формування звітності зі сталого розвитку, складаютьво-аналітичного забезпечення для подальшого застосу- ся з активів, пасивів, витрат та доходів (результатів) ековання у практичній реалізації формування звітності про номічної, екологічної та соціальної діяльності сільськосталий розвиток сільськогосподарських підприємств. господарських підприємств.
З економічними об'єктами бухгалтерського обліку
Для досягнення поставленої мети дослідження висільськогосподарських підприємств більш зрозуміло на
значено такі наукові завдання:
1. Визначити структуру та характеристику об'єктів противагу обліку сталого розвитку, що містить як екообліку сталого розвитку за екологічною складовою у логічну, так і соціальну складову. Розглянемо класифікацію об'єктів обліку, пов'язаного з екологічною діяльрозрізі активів, зобов'язань та власного капіталу.
2. Запропонувати використання двох варіантів ністю, за видами екологічних активів, їх оцінкою та синвідображення об'єктів обліку у звітності про сталий тетичними рахунками обліку, розробленою І.В. Замулою [6] (табл. 1).
розвиток сільськогосподарських підприємств.
З цією класифікацією об'єктів екологічного обліку
Відповідно до мети використано методи дослідження: спостереження, порівняння, емпіричний метод, мо- можна погодитись у загальному розумінні — на рівні
нографічний метод, індукції та дедукції, метод узагаль- синтетичних рахунків. Якщо використати розгалуженнення при моніторингу позицій науковців щодо струк- ня аналітичних рахунків, то виникає неабияке навантатурування та визначення характеристики об'єктів обліку ження на обліковця, якому необхідно вести аналітичсталого розвитку за екологічною складовою; графічний ний облік усіх екологічних активів і пасивів. Це може
метод для теоретичних узагальнень, наукового пред- призвести до значної імовірності виникнення помилок,
ставлення процесу відтворення капіталу та варіанти навіть при використанні автоматичної системи обліку.
відображення об'єктів обліку у звітності зі сталого роз- До того ж, як було зазначено вище, існують різні метовитку сільськогосподарських підприємств; абстрактно- ди оцінки активів. На наш погляд, найбільш практичною
логічний метод для теоретичних узагальнень і форму- й виправданою є оцінка природних активів за вартістю
їх відновлення або заміщення.
лювання висновків.
П.М. Майданевич узагальнює три основні найбільш
ефективні методи оцінки, які можуть бути використані
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зміни до Закону України "Про бухгалтерський облік в екологічному обліку: ринкова оцінка природних рета фінансову звітність в Україні" [1] у 2018 році чітко сурсів; оцінка екологічних ресурсів на основі компенвстановлюють класифікацію підприємств за їх розміра- саційних витрат; умовна оцінка при оцінці гіпотетичних
ми, за якими мікропідприємства та малі підприємства витрат [11]. Ми вважаємо, що за наявністю достатньої
Таблиця 1. Структурування об'єктів обліку сталого розвитку
за екологічною складовою
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Таблиця 2. Характеристика об'єктів екологічного обліку
Об’єкт
Активи
Зобов’язання

Доходи
Витрати

Фінансовий
результат

Вид обліку
Аналітичний другого та
третього порядку
Відображення
теперішніх та майбутніх
результатів
Аналітичний та
синтетичний
Оперативний,
інвестиційний,
фінансовий, аналітичний
Статистичний,
оперативний

Оцінка
Облікова вартість
Первинна оцінка

Справедлива вартість
Облікова вартість

Облікова оцінка

Джерело: [17, с. 142—143].

методично-нормативної бази та варіантів оцінці активів
і пасивів екологічної та соціальної діяльності, перевага
надається методу оцінки за справедливою вартістю для
екологічних активів та методу дисконтованої вартості
(теперішньої вартості майбутніх платежів) — для зобов'язань.
Розширений метод класифікації об'єктів екологічного обліку використано В.А. Фостолович та М.В. Агаповою [17], які визначають екологічний облік як елемент
інноваційного підходу еколого-економічної системи
управління підприємством. Така характеристика принципів відображення надає користувачам більший спектр
можливостей у відображенні результатів екологічної
діяльності й впливу підприємства (табл. 2).
Усвідомлення важливості та змісту екологічного
обліку не обмежується лише його визначенням. Складові екологічного обліку грунтовно розкриваються у
роботах В.М. Жука та О.І. Гриценка. В.М. Жук встановлює, що облік екологічної діяльності повинен включати чотири складові: облік екологічних витрат, облік екологічних зобов'язань, звітність про природоохоронну
діяльність та аудит відповідної інформації, кожна з яких
має економічний вплив [5, с. 22].
О.І. Гриценко диференціював об'єкти екологічного
обліку на витрати, доходи та фінансові результати в
контексті екологічної діяльності, що згруповані за їх
цільовим призначенням (видами продукції, замовленнями, процесами, стадіями виробництва, агрегатами, сферами діяльності, регіонами збуту тощо) [3, с. 681]. Автором підкреслюється, що "екологічний бухгалтерський
облік підприємств повинен діяти як цілісна система і
бути спрямований на складання екологічної складової
інтегрованої звітності".
О.В. Кантаєва та О.В. Кузнєцова [7, с. 106], Н.І. Беренди, Н.В. Остапенко [2] наголошують на вагомому
внеску бухгалтерського обліку в систему управління
соціальною та екологічною відповідальністю бізнесу, та
пропонують групувати об'єкти в системі управління
стійким розвитком підприємств у розрізі плану рахунків
бухгалтерського обліку, приєднуючи до кожного класу назву екологічного/соціального призначення (до
активів та джерел їх утворення), діяльності (до доходів
і витрат) та введенням нових субрахунків.
Л.М. Пелиньо [13, с. 71] в структурі еколого-економічного обліку на підприємстві встановлює взаємозв'язок складових частин фінансового та управлінського
обліку, водночас із зарахуванням екологічної звітності
до останнього. Проте підлягає сумніву можливість оприлюднення екологічної звітності, якщо вона побудована на внутрішньому обліку. До того ж автором пропонується окрім формування традиційних звітів фінансової діяльності формування п'яти балансів на основі
фінансового екологічного обліку та екологічної (внутрішньої) звітності: сировини, "витрати-випуск", процесів, продукції та місця розташування виробництва. В
цьому контексті, є безпідставним та економічно невигідним при формуванні звітності складання додаткових
звітів, особливо, які грунтуються виключно на управ-
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лінському обліку, який практично не піддається перевірці. На нашу думку, актуальним є розширення існуючих форм звітності, що особливо доречно для малих і
мікропідприємств, які не володіють достатніми ресурсами забезпечення формування додаткових звітностей.
Для спрощення їх сприйняття навколишньою спільнотою (стейкхолдерами) найкращим варіантом є таксономія фінансової звітності екологічними та соціальними
результатами діяльності.
Такі автори, як О.І. Коблянська [8, с. 213], О.А. Лаговська [9, с. 19—20] приділяють особливої уваги екологічним зобов'язанням, які виникають в частині потенційних або незавершених, пов'язані з відновленням та
усуненням негативних наслідків: 1) нарахування плати
за використання природних ресурсів; 2) невиконання вимог чинного екологічного законодавства, що призводить до необхідності компенсації завданої шкоди, виплати штрафів; 3) усунення негативних наслідків впливу
підприємств на навколишнє середовище. При дослідженні праць П.М. Майданевича [11], В.А. Пшеничного
[15, с. 10—11], А.А. Мункуєва [12, с. 10] та Л.А. Попова
[14, с. 21] та результатів попередніх досліджень здійснено спробу узагальнити принципи виокремлення та уточнення об'єктів сталого розвитку у розрізі екологічної
діяльності:
— зосередження на безпосередньому використанні
природних ресурсів, тобто обліку результатів впливу
(доходу, витрат), а не їх вартості як активу;
— специфічне застосування можливе не для всіх
підприємств та галузей діяльності;
— пріоритет надається екологічним витратам серед
усіх інших об'єктів.
Важливим чинником, що визначає розмір витрат на
природокористування, є соціальний. Виробнича діяльність підприємств істотно впливає на соціальні елементи навколишнього природного середовища, в т.ч. і на
людину. Негативний вплив на них у межах, що перевищують офіційно допустимі нормативи, завдає прямий і
непрямий матеріальні збитки [5, с. 21]. Другим етапом
дослідження є оцінка та дослідження соціальної складової об'єктів обліку сталого розвитку сільськогосподарських підприємств.
С.О. Левицька [10, с. 259] з урахуванням змісту показників "соціальної відповідальності бізнесу" [16] виокремила сукупність таких блоків: забезпечення здоров'я; розвиток корпоративної культури; навчання, підвищення кваліфікації; відпочинок та розваги; мотивація
праці, з одночасним відображенням у фінансовій, статистичній, податковій та соціальній звітності підприємств. Автор наголошує на відсутності значної частини
інформації, що стосується соціальної діяльності й обліку сталого розвитку. С.О. Левицька пропонує запровадити систему кількісних та якісних показників оцінки соціальної відповідальності з урахуванням економіко-екологічної збалансованості підприємницької діяльності; запровадження механізму подання соціальної
звітності у комплексі з показниками існуючих форм
звітності або у формі створеної інтегрованої звітності
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Виробничий капітал

Природний капітал

Соціальний капітал

Відтворення

Виробничий процес
Готова
продукція,
товари, роботи,
послуги

Переробка

Зворотні
відходи

Незворотні
відходи

Грошові кошти

Рис. 1. Процес відтворення капіталу сталого розвитку сільськогосподарських підприємств
Джерело: складено автором.

оприлюднюють звітність про сталий розвиток
за правилами GRI та іншими стандартами (агрохолдинги "Астарта", "Кернел" та ПАТ "Миронівський хлібопродукт"). Визначальні факВАРІАНТ 2: Комплексний
ВАРІАНТ 1: Комплексний облік з додаванням
тори суперечливі: з одного боку, розкриття
бухгалтерський облік з
нових позицій і рядків (таксономія)
будь-якої інформації про екологічну
додаванням допоміжних звітів
діяльність містить загрози й потенційні конфІнтегрований баланс.
Варіація корпоративних звітів:
лікти; з іншого боку, є чинники, які спонукаІнтегрований звіт про фінансові результати.
− Соціальний звіт.
ють організації публікувати ці дані.
Інтегрований звіт про рух грошових коштів.
− Екологічний звіт.
Інтегрований звіт про власний капітал.
Поєднання типології запропонованих
− Еко-баланс.
Розширені примітки до річної звітності
Звіт матеріальних
різними дослідниками методів відображення
екологічними та соціальними результатами
вхідних/вихідних потоків (у
результатів екологічної та соціальної діяльдіяльності
вартісному/грошовому виразі)
ності, зокрема й сільськогосподарськими
Джерело: складено автором.
підприємствами, із загальним планом рахунків
бухгалтерського обліку вхідних-вихідних по[10, с. 261—262]. Проте при всій важливості та значу- токів може бути важливим кроком у напрямку визнанщості робіт науковців, що досліджують відображення ня всіх основних переваг для аграрного підприємства
соціальних й екологічних об'єктів обліку, вони не вирі- (табл. 3).
Таким чином, метою обліку сталого розвитку щодо
шують всебічно проблему, а ускладнюють ведення бухгалтерського обліку додатковими аналітичними рахун- екологічних об'єктів є надання користувачу релевантками третього і четвертого порядку. З метою підвищен- ної інформації про активи, їх джерела утворення, виня еко-соціальної відповідальності невеликих сільсько- трати на екологічну безпеку та доходи від екологічних
господарських підприємств ефективним вважається заходів. Визначення такого підходу до дослідження дозрозширення необхідних екологічних і соціальних показ- воляє обгрунтувати п'ять основних складових системи
ників для покращення якісних характеристик регламен- обліку сталого розвитку у сільськогосподарському
тованих балансу й звіту про фінансові результати. Без- підприємстві:
— облік активів, та джерел їх утворення;
перечно, аналітичний облік не повинен відійти на дру— облік екологічних та соціальних зобов'язань;
гий план, проте він повинен бути економічно виправда— облік екологічних та соціальних витрат та доним та мінімальним.
Досліджуючи фінансову звітність, В.А. Дерій док- ходів;
— звітність сталого розвитку;
ладно описує всі її статті, що включають інформацію про
— аудит (контроль) еко-соціальної діяльності.
соціальну діяльність підприємства, при цьому встановУ процесі дослідження здійснено класифікацію іденлює, що соціальна звітність за нинішніх умов є до певної міри "відірваною" від фінансової та частина еконо- тифікованих об'єктів бухгалтерського обліку за можмічних показників в автоматизованому режимі могла б ливістю їх відображення в обліково-аналітичній системі
використовуватись водночас із фінансовою звітністю, сталого розвитку та звітності сільськогосподарських
оскільки містить низку показників, що частково стосу- підприємств (рис. 2).
Об'єктами обліку сталого розвитку є факти госються соціального ефекту [4, с. 98]. Автором також визначено, що відсутність стандартної форми нефінансо- подарської діяльності, активи, зобов'язання, джевої звітності є перевагою. З цим твердженням ми не по- рела фінансування діяльності сільськогосподарсьгоджуємося через низку причин, головною з яких є кого підприємства, доходи, витрати та інші об'єкти
можливі ухиляння підприємств від своїх соціальних й пов'язані з економічною та еко-соціальною сфераекологічних зобов'язань, або умисне приховування не- ми діяльності. Відповідний вплив на вищенаведені
об'єкти, їх взаємодію та характеристику здійснюгативного впливу на зовнішнє оточення.
Серед матеріальних потоків біорізноманіття як ють методи документування та інвентаризації, оціскладової частини природних активів вирізняють, на- нки й калькуляції, бухгалтерські рахунки й подприклад, нереалізовані відходи біорізноманіття: тверді війний запис, бухгалтерський баланс та звітність
й рідкі відходи, викиди в атмосферу й у водні ресурси (рис. 2).
Документування та інвентаризація головним чином
(розчинні хімічні речовини). Виходячи з вищевикладеного, для більшої наочності, можна проілюструвати підтверджують факт наявності, місце знаходження, стан
місце природних та соціальних активів у процесі відтво- та кількість. Хоча, за внесеними змінами до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
рення на рисунку 1.
Як правило, підприємства несуть фінансову відпо- в Україні" [1], що набули чинності з січня 2018 року первідальність за забруднення навколишнього середовища винний документ більше не підтверджує факт здійсненй за використання природних ресурсів, але вони не ня операції. Власне, відтепер первинні документи не
звітують про наслідки та вплив цієї відповідальності. фіксують факти здійснення господарських операцій та
Дійсно, частина великих компаній в України вже публі- можуть бути складені не тільки під час здійснення госкує дані про свою екологічної та соціальної діяльності, подарської операції але й безпосередньо після її закінй лише три сільськогосподарські підприємства України чення.
Таблиця 3. Варіанти відображення об'єктів обліку у звітності сталого
розвитку сільськогосподарських підприємств
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ОБ’ЄКТИ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Методи обліку
сталого
розвитку

Активи

=

Капітал

+

Зобов’язання

Доходи

–

Витрати

=

Результат
діяльності

Документування та інвентаризація
Хронологічне й
систематичне
спостереження

Облік сталого розвитку починається з виявлення, вимірювання й реєстрації фактів,
дій та подій економічного, соціального й екологічного характеру. Системне й
безперервне спостереження здійснюється за допомогою документування та
інвентаризації
Оцінка й калькуляція

Вимірювання
господарських
засобів і
процесів

Реєстрація та
класифікація
даних із метою
їх
систематизації
Узагальнення
інформації з
метою вітності
1
ВАРІАНТ

2
ВАРІАНТ

Оцінка дозволяє узагальнити та представити інформацію щодо наявності та руху
виробничого, екологічного та соціального капіталів. Калькуляція — це спосіб
виявлення оцінки об’єктів обліку сталого розвитку.
Бухгалтерські рахунки та подвійний запис
Групування, поточне відображення та контроль наявності й руху майна, джерел
формування, господарських процесів та результатів економічної, екологічної та
соціальної діяльності. Використання аналітичних рахунків для деталізації
екологічного й соціального капіталів та їх руху.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ТА ЗВІТНІСТЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Формування розширеного балансу з
таксономією екологічних і соціальних
статей активу та пасиву

Формування розширеного звіту про
фінансові результати з таксономією
екологічних і соціальних статей
доходів та витрат

БАЛАНС СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Комплексний бухгалтерський облік з додаванням допоміжних звітів.
Варіація корпоративних звітів: звіт про управління, соціальний звіт, екологічний звіт,
еко-баланс, звіт матеріальних вхідних/вихідних потоків (у вартісному/грошовому
виразі)

Рис. 2. Об'єкти обліку сталого розвитку за можливістю їх відображення в обліково-аналітичній системі та звітності
сільськогосподарських підприємств
Джерело: складено автором.

Оцінка й калькуляція мають досить розгалужену
систему методик, що були встановлені на законодавчому рівні чи запропоновані провідними вченими світу
як альтернативи-доповнення. Залежно від виду екологічних та соціальних об'єктів їм властиві оцінки за
обліковою, первісною, справедливою, дисконтованою
(приведеною), залишковою, відновною, переоціненою
та ліквідаційною вартості. Ускладнюють процес оцінки умовні екологічні та соціальні зобов'язання, активи та джерела, що не може обмежуватися звичайними методами. Отже, облікова політика сільськогосподарських підприємств повинна відображати дані
процеси у реальних вимірах та оцінках, наприклад,
найбільш практичною й виправданою є оцінка природних активів за вартістю їх відновлення або заміщення. Альтернативою оцінки є калькуляція, яка переважно використовується для оцінки витрат. Вітчизняні сільськогосподарські підприємства завчасто використовують стандартні методи калькуляції (простий, попередільний, нормативний, позамовний, метод розподілу витрат пропорційно обгрунтованій
базі), рідше зарубіжні методи "стандарт-кост", "директ-костинг", "таргет-костинг" та "кайзен-костинг",
АВС-метод тощо.
Бухгалтерські рахунки й подвійний запис є найбільш
регламентованими методами, що не варіюються за конкретними умовами чи прикладами. Але сільськогосподарські підприємства вправі формувати власні робочі
плани рахунків з деталізацією синтетичних рахунків
відповідно до потреб. Перспективою для вирішення
даної проблеми є застосування аналітичного обліку з
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подальшим формуванням розширених таксономією
фінансових звітів чи окремих звітів зі сталого розвитку
(варіант 1, 2 рисунка 2).
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО
РОЗВИТКУ
У досліджуваній проблематиці стрижневим не тільки методом, але й головною метою обліку сталого розвитку є баланс сталого розвитку сільськогосподарського підприємства — це конститутивний документ фінансової звітності та звіту про управління, інформаційна
база про соціо-еколого-економічні відносини та результати сільськогосподарської діяльності, засіб для аналізу, нормування, планування, організації виробництва,
управління та контролю внутрішніми й зовнішніми користувачами-стейкхолдерами в інноваційному спрямуванні вектору сталого розвитку.
Звіт про фінансові результати сталого розвитку
сільськогосподарського підприємства є джерелом
інформації не тільки про результати операційної, фінансової, інвестиційної діяльності, але й екологічної та соціальної.
Подальшим кроком нашого дослідження є розроблення для мікро- та малих сільськогосподарських підприємств практичних зразків балансу та звіту про фінансові результати з доповненням таксономією результатів
екологічної та соціальної діяльності.
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STATE SUPPORT FOR DEVELOPMENT OF COOPERATION AGRICULTURAL ENTERPRISES

Розглянуто чинники, які обумовлюють необхідність кооперації аграрних підприємств. Досліджено роль
обслуговуючої кооперації в забезпеченні ефективної діяльності аграрних підприємств: усунення торговельних посередників, збільшення доходів, посилення конкурентних позицій. Проаналізовано динаміку розвитку
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні. Виявлено чинники, що стримують поширення кооперації в Україні: недосконалість законодавства; нестабільність політичних та соціально-економічних умов;
слабка матеріальна база аграрних виробників; відсутність кваліфікованих кадрів; недостатній рівень знань
селян про переваги кооперації. Визначено необхідність державної підтримки розвитку сільськогосподарських кооперативів. Обгрунтовано основні напрями державної підтримки розвитку сільськогосподарської кооперації: вдосконалення законодавства у сфері сільськогосподарської кооперації; популяризація кооперативної діяльності; фінансово-кредитна підтримка становлення і розвитку сільськогосподарських кооперативів;
інформаційно-консультативне забезпечення функціонування сільськогосподарських кооперативів; підготовка аграрними навчальними закладами фахівців зі створення та розвитку кооперативних підприємств.
The factors that determine the necessity of cooperation of agrarian enterprises are considered. The role of service
cooperation in providing effective activity of agrarian enterprises is investigated: elimination of trade intermediaries,
increase of incomes, strengthening of competitive positions. The dynamics of agricultural servicing cooperation in
Ukraine is analyzed. The factors hindering the spread of cooperation in Ukraine are found: imperfection of legislation;
instability of political and socio-economic conditions; weak material base of agrarian producers; lack of skilled
personnel; insufficient knowledge of peasants about the benefits of cooperation. The necessity of state support for the
development of agricultural cooperatives has been determined. The main directions of state support for the development
of agricultural co-operation are grounded: improvement of legislation in the field of agricultural co-operation; promotion
of cooperative activity; financial and credit support for the formation and development of agricultural cooperatives;
informational and advisory support for the functioning of agricultural cooperatives; preparation by agricultural
educational institutions of specialists for the creation and development of cooperative enterprises.
Ключові слова: кооперація, сільськогосподарська обслуговуюча кооперація, кооперативи, аграрні підприємства, державна підтримка.
Key words: cooperation, agricultural servicing cooperation, cooperatives, agrarian enterprises, state support.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку аграрного сектора економіки актуальним питанням є формування умов для
ефективної діяльності сільськогосподарських кооперативів. В європейських країнах кооперативний рух серед
дрібних і середніх виробників є одним із дієвих інструментів їх сталого розвитку. Кооперація є засобом підвищення ефективності функціонування аграрних
підприємств та покращення умов життєдіяльності
сільського населення. Тому одне з центральних місць у
системі сучасних пріоритетів розвитку сільського господарства України має відводитись кооперації.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням питань державного регулювання кооперації займалися В.В. Зіновчук, М.Й. Малік, Л.В. Молдаван, П.Т. Саблук, Г.В. Черевко, Ю.В. Ушкаренко,
В.В. Юрчишин та інші вчені. Однак багато аспектів зазначених питань залишаються невирішеними, що потребує подальших досліджень, зокрема, визначення напрямів державної підтримки розвитку кооперації аграрних підприємств.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження чинників, які обумовлюють необхідність кооперації в аграрній сфері, вияв-
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лення проблем, які заважають її поширенню в Україні
та обгрунтування напрямів державної підтримки розвитку кооперації аграрних підприємств.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Кооперація полягає в економічних взаємовідносинах
між суб'єктами господарювання, що виникають у процесі
їх співпраці для досягнення спільної мети на основі взаємної вигоди і за менших затрат ресурсів. Особливе значення розвиток кооперації має для аграрних підприємств,
що обумовлено наступними чинниками:
— недоступність ринку для аграрних підприємств
внаслідок його монополізації;
— диспаритет цін на промислову та сільськогосподарську продукцію, поширення діяльності посередницьких структур, які не враховують інтереси суб'єктів
аграрного господарювання;
— потреба аграрних підприємств в дешевих кредитах, яку могли б задовольняти кредитні кооперативи [3].
Важливу роль у забезпеченні ефективної діяльності
аграрних підприємств відіграють сільськогосподарські
обслуговуючі кооперативи.
Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація
сприяє:
— зменшеню витрат сільськогосподарських виробників при придбаннні необхідних засобів виробництва;
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Динаміка розвитку сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації в Україні, 2009—2016 рр.
(станом на 1 січня)

Роки

Кількість
обслуговуючих
кооперативів

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

496
645
583
774
885
1017
1022
1026

Ланцюговий
абсолютний
приріст,
+, +149
-62
+191
+111
+132
+5
+4

Ланцюговий
темп
приросту,
%
+30,0
-9,6
+32,8
+14,3
+14,9
+0,5
+0,4

Джерело: за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України.

— реалізації сільськогосподарської продукції за
більш вигіднми умовами;
— отриманню більш дешевих і якісних агросервісних послуг, порівняно з тими, які надають комерційні
фірми;
— розвитку сільських територій та покращенню
умов життя селян.
Велике значення сільськогосподарська обслуговуюча кооперація має для усунення торговельних посередників, діяльність яких зумовлює відтік фінансових
ресурсів з аграрної сфери і посилює проблему диспаритету цін на промислову та сільськогосподарську продукцію. Завдяки обслуговуючій кооперації аграрні виробники можуть отримувати прибутки не лише внаслідок сільськогосподарського виробництва, а й на послідуючих етапах руху сільськогосподарської продукції. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив дозволяє сільськогосподарським виробникам обирати як канали матеріально-технічного забезпечення,
так і канали збуту продукції, впливати на ціну завдяки
формуванню великих партій товару. В кінцевому підсумку сільськогосподарська обслуговуюча кооперація
сприяє посиленню конкурентних позицій сільськогосподарських товаровиробників.
Динаміку розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні можна простежити в таблиці 1.
Як показують дані таблиці 1, протягом досліджуваного періоду простежується тенденція росту кількості
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
Так, у 2016 р. кількість кооперативів порівняно з 2009 р.
зросла більше, ніж у 2 рази. Однак, незважаючи на позитивну динаміку, кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні є недостатньою для
задоволення потреб аграрних товаровиробників, що
обумовлює необхідність подальшого розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.
Поширення кооперації в Україні стримується такими чинниками:
— нестабільність політичних та соціально-економічних умов;
— недосконалість законодавства;
— слабка матеріальна база аграрних виробників;
— відсутність кваліфікованих кадрів;
— недостатній рівень знань селян про переваги кооперації тощо [4].
Зазначені проблеми не можуть бути вирішені власними силами аграрних виробників, що вказує на необхідність державної підтримки розвитку сільськогосподарських кооперативів. Зарубіжний досвід свідчить
про різноманітність форм державної підтримки
сільськогосподарської кооперації та їх важливу роль у
підвищенні ефективності функціонування аграрних
підприємств. Основними складовими такої підтримки є:
кредитна форма підтримки шляхом відшкодування
(відстрочення) платежів основного боргу, фінансова
підтримка, наукове, кадрове й інформаційне забезпечен-
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ня кооперативних організацій та їх соціальна підтримка [1].
Державна підтримка розвитку сільськогосподарської
кооперації в Україні має здійснюватися шляхом розробки та реалізації спеціальних державних програм. На нашу
думку, головними складовими таких програм і, відповідно, напрямами державної підтримки, мають бути:
— вдосконалення законодавства у сфері сільськогосподарської кооперації, зокрема, з питань реєстрації,
та оподаткування сільськогосподарських кооперативів;
— популяризація кооперативної діяльності, роз'яснення її переваг та перспектив розвитку;
— фінансово-кредитна підтримка становлення і розвитку сільськогосподарських кооперативів;
— інформаційно-консультативне забезпечення функціонування сільськогосподарських кооперативів;
— підготовка аграрними навчальними закладами фахівців зі створення та розвитку кооперативних підприємств.
ВИСНОВКИ
Через специфіку своєї діяльності кооперативи потребують підтримки з боку держави. При реалізації державою комплексу відповідних заходів і забезпеченні
відповідних умов для створення і діяльності кооперативів, кооперація може стати основою для розв'язання
економічних і соціальних проблем аграрних підприємств
та покращення умов життя в сільській місцевості.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO VALUATION OF FIXED ASSETS: DOMESTIC AND FOREIGN
EXPERIENCE

Реальність оцінки основних засобів відповідно до ринкової ситуації забезпечить формування необхідних обсягів амортизаційних відрахувань, які відображають витрати основного капіталу в процесі
сільськогосподарського виробництва з метою їх відшкодування. Необхідність достовірної оцінки основних засобів відповідно до їх стану і ринкових цін зумовлена інформаційними потребами власників
підприємств, інвесторів, державних органів щодо фінансово-майнового стану товаровиробників.
Отже, нині існує потреба в об'єктивній оцінці основних засобів сільськогосподарських товаровиробників як на макро-, так і мікрорівнях.
Аналіз даних обліку підприємств, опитування керівників і бухгалтерів свідчать, що переоцінка основних засобів здійснюється зазвичай при створенні підприємства та на вимогу банків при передачі майна
під заставу. Переоцінка основних засобів для внутрішніх потреб підприємства має характер індексації
відповідно до норм Податкового кодексу України.
Економічна сутність, порядок, підходи і методи визначення цих видів вартості регламентовані нормативно-правовими актами з експертної оцінки: Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні", Національним стандартом № 1 "Загальні засади оцінки майна
і майнових прав", Національним стандартом № 2 "Оцінка нерухомого майна". Отже, хоча чинна нормативно-законодавча база України не дає повною мірою реалізувати всі переваги переоцінки основних засобів, вже сьогодні кваліфіковано проведено їх переоцінку, що дає змогу (особливо для прибуткових
сільськогосподарських підприємств) отримати реальні й досить відчутні вигоди.
The reality of the valuation of fixed assets in accordance with the market situation will ensure the formation
of the necessary volumes of depreciation deductions, which reflect the costs of fixed capital in the process of
agricultural production with a view to their reimbursement. The need for a reliable assessment of fixed assets in
accordance with their condition and market prices is determined by the information needs of owners of enterprises,
investors, and state bodies regarding the financial and material condition of commodity producers.
Consequently, there is now a need for an objective assessment of the basic assets of agricultural commodity
producers both at macro and micro levels.
Analysis of enterprise accounting records, surveys of managers and accountants indicate that the revaluation
of fixed assets is usually carried out when creating an enterprise and at the request of banks when transferring
bail. Revaluation of fixed assets for internal needs of the enterprise has the character of indexation in accordance
with the norms of the Tax Code of Ukraine.
The economic essence, order, approaches and methods for determining these types of costs are regulated by
normative and legal acts on expert evaluation: the Law of Ukraine "On valuation of property, property rights and
professional appraisal activity in Ukraine", National Standard No. 1 "General principles of valuation of property
and property rights ", National Standard No. 2" Estimation of Real Estate ". Thus, although the current legislative
and regulatory framework of Ukraine does not fully realize all the benefits of revaluation of fixed assets, today
their skilled revaluation makes it possible (especially for lucrative agricultural enterprises) to obtain real and
rather tangible benefits.
Ключові слова: основний засіб, оцінка, переоцінка, облік, стандарт.
Key words: main means, estimation, revaluation, accounting, standard.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування реальних джерел простого та розширеного відтворення основних засобів передбачає
здійснення відповідної економічній ситуації цінової,
амортизаційної, кредитної й інвестиційної політики.
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При розробці дієвого механізму економічного регулювання з метою забезпечення умов для розширеного відтворення у виробництві доцільно враховувати
об'єктивну оцінку основних засобів товаровиробників.

Економiка та держава № 7/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Реальність оцінки основних засобів відповідно до
ринкової ситуації забезпечить формування необхідних
обсягів амортизаційних відрахувань, які відображають
витрати основного капіталу в процесі сільськогосподарського виробництва з метою їх відшкодування. Необхідність достовірної оцінки основних засобів відповідно до їх стану і ринкових цін зумовлена інформаційними потребами власників підприємств, інвесторів, державних органів щодо фінансово-майнового стану товаровиробників.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми обліку і оцінку основних засобів на протязі тривалого часу переймалися: С.Ф. Голов, Ю. Волотковська, Н. Глушко, С. Касаткін, К. Тесля, В. Свіцельська, І. Чалий та ін. Як стверджували В.Ф. Палій і Я.В. Соколов, без оцінки і калькуляції втрачаються основні характеристики бухгалтерського обліку як системи, що
формує інформацію про найважливіші вартісні узагальнені показники.
Основні засоби є для організації однієї з найбільш
істотних статей фінансової звітності. У зв'язку з цим значимість оцінки основних засобів важко переоцінити: від
того наскільки об'єктивно вона визначена, залежить достовірність фінансової звітності організації. Однак методика оцінки цих активів в вітчизняному обліку нині
далека від ідеалу, містить безліч проблемних і невирішених питань і потребує серйозного доопрацювання.
Залишилися невирішеними проблеми методологічного характеру, до яких, зокрема, слід віднести питання обліку та оцінки основних засобів за МСФЗ у контексті застосування справедливої вартості.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій щодо
оцінки та переоцінки основних засобів підприємства.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Нині існує потреба в об'єктивній оцінці основних
засобів сільськогосподарських товаровиробників як на
макро-, так і мікрорівнях. У макроекономічному вимірі
оцінка галузевого основного капіталу необхідна для
вироблення дієвої державної політики в частині технічного переоснащення аграрного виробництва. Оперування достовірною інформацією дасть можливість у національних масштабах визначати потребу в інвестиціях для
формування сучасної матеріально-технічної бази
сільського господарства в частині основних виробничих
засобів. Об'єктивна оцінка потреби в інвестиціях стане
інформаційною основою для обгрунтування та реалізації амортизаційної, інвестиційної, кредитної й технічної політики в державі, які забезпечують умови
відтворення й оновлення основних.
На мікрорівні реальна вартість основних засобів
товаровиробників сприятиме об'єктивній оцінці авансованого основного капіталу та його періодичних витрат
у формі амортизаційних відрахувань з метою аналізу виробничої діяльності й визначення рівня беззбитковості.
Достовірність вартості основного капіталу надто
важлива при оцінюванні фінансово-майнового стану
підприємств, який є основою для прийняття рішень власниками, інвесторами й кредиторами.
Цей стандарт не передбачає вартісної межі визнання основних засобів. Така класифікація здійснюється на
підставі судження управлінського персоналу при застосуванні критеріїв визнання відповідно до облікової
політики суб'єкта господарювання.
Тобто фактично, встановлення вартісної межі визнання основних засобів в розмірі не менше 6000 гривень
(з 1 вересня 2015 року), передбачений пунктом 14.1.138
Податкового кодексу України, не суперечить вимогам
міжнародних стандартів фінансової звітності, за умови, що зміна облікових оцінок (а зміна вартісної межі
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визнання основних засобів є зміною саме облікового
оцінки, а не облікової політики) буде відображено в
наказі про облікову політику суб'єкта господарювання
[1].
Після визнання активу, витрати на його обслуговування не визнаються в складі балансової вартості об'єкта основних засобів. Ці витрати є витратами періоду. До
таких витрат, як правило, відносяться витрати на оплату праці, витратні матеріали, незначні деталі.
Запасні частини, устаткування, агрегати деяких
об'єктів основних засобів підлягають заміні через регулярні проміжки часу.
Метою такого ремонту, як правило, є збільшення
терміну служби об'єкта основних засобів. Собівартість
замінної запчастини (обладнання, агрегату), при такому ремонті, включається до балансової вартості об'єкта.
При цьому вартість заміненої запасної частини виключається з балансової вартості об'єкта. Іншими словами,
міжнародні стандарти вимагають, щоб запасні частини,
які мають значну вартість і підлягають регламентним
замін, амортизувалися відповідно до термінів регламентних замін.
Об'єкт основних засобів, який відповідає критеріям
визнання (тобто принесе економічні вигоди і його
вартість не враховується для достовірна встановлена)
повинен бути оцінений за собівартістю.
Собівартість об'єкта основних засобів складається з:
витрат на виплати працівникам (відповідно до МСБО 19
"Виплати працівникам"), які виникають безпосередньо
при спорудженні або придбанні об'єкта основних засобів;
витрат на упорядкування території; витрат на доставку
та розвантаження; витрат на установку і монтаж; витрат
на перевірку відповідного функціонування активу (наприклад, витрати на проведення пусконалагоджувальних
та випробувальних робіт) після вирахування чистих надходжень від продажу виробів, вироблених в процесі доставки активу в місце призначення і приведення його в
робочий стан (наприклад, зразків, вироблених під час
перевірки обладнання); гонорарів фахівцям.
Основні витрати на формування собівартості основних засобів збігаються з основними витратами на формування собівартості запасів і бухгалтера, як правило,
не відчувають жодних проблем при визначенні собівартості основних засобів. Разом з тим, існують не цілком
стандартні витрати, які беруть участь у формуванні собівартості основних засобів.
Концепція справедливої вартості грунтується на
вартості, по якій одні і ті ж товарно-матеріальні цінності
можна обміняти між незалежними і зацікавленими учасниками ринку, однак більшість підприємств суб'єктивно підходить до встановлення цієї вартості, усвідомлено завищуючи або занижуючи вартість своїх активів. У
результаті цього порушується один з базових принципів
обліку — обачності.
На нашу думку, вирішення цієї проблеми повинно
грунтуватися на розробці конкретного П(С)БО або нормативного акту, який би чітко визначав критерії і рамки
визначення активних ринків, на яких формується справедлива вартість того чи іншого активу.
Окрім цього, здійснення об'єктивної переоцінки
основних виробничих фондів має дуже важливе значення, насамперед — для простого і розширеного
відтворення. В умовах високої інфляції переоцінка основних фондів аграрних і промислових підприємств
дозволяє: об'єктивно оцінювати реальну вартість виробничих фондів; більш точно визначати величину
амортизаційних відрахувань, достатню для простого
відтворення основних фондів; більш правильно й точно визначати витрати на виробництво і реалізацію продукції; ефективно встановлювати продажні ціни на
реалізовані підприємством основні фонди, а також
плату в разі здачі їх в оренду. Проведення переоцінки
основних засобів, у першу чергу, відбивається на показниках балансу.
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При дооцінці основних засобів збільшується як їх
залишкова вартість, так і показник власного капіталу
підприємства. Відповідно до п. 6 Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" підприємство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо
залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу [2].
У п. 34 розділу 7 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів зазначено, як
поріг суттєвості для проведення переоцінки може прийматися величина в розмірі 1% чистого прибутку (збитку) підприємства, або величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об'єктів основних засобів від їх справедливої вартості [3].
Для обгрунтування періодичності переоцінок можна
послатися на МСБО 16 "Основні засоби", де у п. 29 зазначено, що переоцінки повинні проводитися регулярно, щоб
балансова вартість суттєво не відрізнялася від справедливої вартості на дату оцінки, а п. 32 визначає, що частота
проведення переоцінок залежить від змін у справедливій
вартості основних засобів. Справедлива вартість деяких
категорій основних засобів може досить відчутно коливатися, тому вони потребують щорічної переоцінки [4].
Відповідно до даних інвентарних карток та інвентарних списків у сільськогосподарських підприємствах
досліджуваної області, облікова вартість основних засобів у кілька разів відрізняється від ринкової. Унаслідок такої ситуації розмір амортизаційних відрахувань
не відповідає тій сумі, необхідній для простого відтворення основних засобів — придбання аналогічного
об'єкта за поточними ринковими цінами.
Підтвердженням того, що переоцінка основних засобів у підприємствах не проводиться, є той факт, що
аналогічні об'єкти в одному й тому ж підприємстві обліковуються за різною первісною (переоціненою) вартістю.
Внаслідок цього навіть при застосуванні прямолінійного методу нарахування амортизації її розмір істотно
різний по однакових об'єктах, що суперечить економічній суті амортизації.
Аналіз даних обліку підприємств, опитування керівників і бухгалтерів свідчать, що переоцінка основних
засобів здійснюється зазвичай при створенні підприємства та на вимогу банків при передачі майна під заставу.
Переоцінка основних засобів для внутрішніх потреб
підприємства має характер індексації відповідно до норм
Податкового кодексу України. За даними опитувань
керівників сільськогосподарських підприємств, які є
платниками фіксованого сільськогосподарського податку і на які не поширюється дія норм Податкового
кодексу, облік, оцінка, переоцінка та амортизація основних засобів у них здійснюються відповідно до зазначеного Закону. Це пояснюється нестабільністю податкового законодавства й переважанням податкових органів
як користувачів облікової інформації.
Як зазначає Могилова М.М., у результаті проведення
дооцінки основних засобів відбувається наступне: по-перше, власники підприємства та інші користувачі фінансової звітності отримують адекватну інформацію про стан
активів; по-друге, збільшується балансова вартість активів
підприємства, що буде вигідно, якщо воно вирішить брати
банківський кредит, оскільки при прийнятті рішення про
надання кредиту аналізуються показники балансу [5].
У свою чергу, проведення уцінки об'єкта основних
засобів першої групи позитивно вплине на податкові
наслідки в разі прийняття рішення про ліквідацію об'єкта або його переведення до групи невиробничих основних фондів. Відповідно до п. 4.9 Податкового кодексу така ліквідація чи переведення розглядаються для
цілей податкового обліку як поставка. Податкові зобов'язання по ПДВ для основних фондів першої групи в
цьому випадку визначаються виходячи із звичайних цін,
але не нижче балансової вартості.
У працях В. Якубів [6] підкреслюється, що для
П(с)БО 7 характерним є недолік, що в ньому наведено
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досить укрупнену класифікацію груп, наприклад, група
будівлі, споруди, передавальні пристрої. Якщо не виважено підходити до розуміння груп, то виходить, що за
необхідності переоцінки, наприклад, адміністративних
будівель, потрібно переоцінювати і всі виробничі будівлі,
склади , а крім того, всі споруди та передавальні пристрої підприємства, отже, варто зробити висновок, що
при переоцінці одного об'єкта основних засобів згідно
з П(с)БО 7 потрібно переоцінювати й інші об'єкти, що
входять до цієї групи, однак групування основних засобів має бути проведено не за укрупненими групами
Стандарту, а за більш детальною класифікацією, прийнятою в обліковій політиці підприємства.
Нині підходи до переоцінки основних засобів у народному господарстві регламентують П(с)БО 7, Податковий кодекс та інші нормативно-правові акти". Аналіз
основних положень цих нормативно-правових актів
свідчить про різні підходи до переоцінки основних засобів підприємств аграрного сектору.
По-перше, у нормативно-правових актах застосовуються різні терміни щодо вартості, яка є базою переоцінки: згідно з П(с)БО 7 — це справедлива вартість; за
Законом України "Про систему інженерно-технічного
забезпечення агропромислового комплексу України" —
реальна ринкова вартість технічних засобів.
По-друге, в нормативно-правових актах різні значення зміни вартості, що дають змогу проводити переоцінку основних засобів: бухгалтерські норми — при
різниці справедливої та облікової вартості об'єктів у
10%, незалежно від періоду, впродовж якого відбулися
ці зміни; податкові норми за основу для переоцінки встановлюють річний індекс інфляції понад 110%, ігноруючи зростання цін безпосередньо на певні види основних
засобів упродовж усього періоду їх використання; Закон України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" такої
норми не передбачає.
По-третє, у названих документах рекомендовані різні
підходи до порядку переоцінки: за П(с)БО 7 і Законом
України "Про оцінку майна, майнових прав і професійну
оціночну діяльність" переоцінку основних засобів в основному здійснюють за результатами проведення незалежної експертної оцінки, згідно із Законом України
"Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" — шляхом поєднання щорічної індексації відповідно до рівня інфляції та
періодичної централізованої систематичної переоцінки,
за Податковим кодексом — індексація основних фондів
здійснюється безпосередньо підприємствами з використанням відкоригованого індексу інфляції.
По-четверте, за П(с)БО 7 і Законом України "Про
систему інженерно-технічного забезпечення" можливі
як дооцінка, так і уцінка основних засобів, тоді як згідно
із Законом України "Про оподаткування прибутку
підприємств" проводиться лише їхня дооцінка.
По-п'яте, наведені нормативно-правові акти
різняться щодо періодичності переоцінки основних засобів: за Законом України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу
України" — щорічно й додатково раз на 5—7 років;
П(с)БО 7 та Податковим кодексом — чіткої періодичності не визначено.
Виходячи з вищевикладеного, названі нормативноправові акти потребують узгодження щодо регламентації переоцінки основних засобів у сільському господарстві на макрорівні для забезпечення об'єктивного
виміру основного капіталу та його витрат у процесі
аграрного виробництва на мікрорівні.
Застосування опосередкованого індексу інфляції без
урахування зростання споживчих цін на конкретний вид
матеріально-технічних ресурсів призводить до викривлень у переоцінці основних засобів та їх необ'єктивної
оцінки. Використання коефіцієнта індексації, що розраховується відповідно до Податкового кодексу, зумовлює
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зменшення бази нарахування амортизації і, відповідно,
суми амортизаційних відрахувань [7—8].
Більш економічно привабливими у частині переоцінки технічних засобів є положення Закону України
"Про систему інженерно-технічного забезпечення
агропромислового комплексу України". Статтею 17 передбачено розраховувати амортизаційні відрахування
на основі реальної ринкової вартості технічних засобів,
що визначається проведенням централізованої систематичної переоцінки (раз на 5—7 років) та щорічної її
індексації відповідно до інфляції. Тобто передбачається щорічна індексація технічних засобів із використанням саме індексу інфляції, а не заниженого коефіцієнта, що встановлений Податковим кодексом. Недоліком
є те, що за основу приймається індекс інфляції як усереднений показник зміни споживчих цін у цілому, а не
індекс зміни цін саме на сільськогосподарську техніку,
який щороку визначається статистичними органами.
Хоча це частково може компенсуватися в процесі централізованої систематичної переоцінки, яку рекомендується проводити раз у 5—7 років. Крім того, норми
даного Закону поширюються лише на один вид основних засобів — машини та обладнання.
ВИСНОВКИ
У частині переоцінки основних засобів досконалішими є норми П(с)БО 7. Із метою достовірності відображення інформації про основні засоби у звітності й
визначення амортизаційних нарахувань, які б забезпечували їх відтворення, пунктом 16 передбачено переоцінку об'єктів основних засобів, якщо їх залишкова
вартість суттєво відрізняється від справедливої вартості.
Критерії суттєвості для переоцінки основних засобів
при порівнянні залишкової та справедливої вартості
об'єктів визначені Методичними рекомендаціями щодо
застосування суттєвості в бухгалтерському обліку. Суттєвою різницею між справедливою і балансовою залишковою вартістю об'єкта основних засобів вважається
різниця у 10%.
У цьому виявляється основна відмінність норм бухгалтерського і податкового законодавств у частині переоцінки основних засобів. Переоцінка за П(с)БО 7 здійснюється з урахуванням зміни цін на конкретний вид основних засобів, а не на основі узагальненого індексу
інфляції. Індекс переоцінки основних засобів за П(с)БО
7 визначається як відношення справедливої вартості
аналогічних об'єктів до їх поточної облікової вартості.
На відміну від податкового законодавства, де за основу
індексації приймається індекс, що відображає зміну споживчих цін між поточним та попереднім роками, П(с)БО
7 передбачає переоцінку, що враховує зміну цін на об'єкти основних засобів і за періоди більше року.
Позитивним моментом для підприємств у частині
спрощення процедури переоцінки є те, що за П(с)БО 7
у разі переоцінки певного об'єкта основних засобів на
ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів
відповідної групи, до якої належить даний об'єкт. Основою для переоцінки за П(с)БО 7 є справедлива вартість.
Аналіз П(с)БО 7, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 191 й Закону України "Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" дає підстави для висновку, що визначення справедливої вартості здійснюється шляхом експертної оцінки основних засобів. Для цього необхідно узгодити
названі вище нормативно-правові акти на предмет категорії "справедлива вартість" і порядку її визначення.
Справедливою вартістю об'єктів, що встановлюється шляхом експертної оцінки, може бути ринкова,
відновна й залишкова відновна вартість. Економічна
сутність, порядок, підходи і методи визначення цих видів
вартості регламентовані нормативно-правовими актами
з експертної оцінки: Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні", Національним стандартом № 1 "Загальні за-
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сади оцінки майна і майнових прав", Національним стандартом № 2 "Оцінка нерухомого майна". Отже, хоча
чинна нормативно-законодавча база України не дає повною мірою реалізувати всі переваги переоцінки основних засобів, вже сьогодні кваліфіковано проведена їх
переоцінка дає змогу (особливо для прибуткових
сільськогосподарських підприємств) отримати реальні
й досить відчутні вигоди.
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PREREQUISITES FOR INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS OF CORPORATIONS ACTIVITIES
IN THE INFORMATION ENVIRONMENT

У статті досліджено передумови інституційних перетворень діяльності корпорацій в інформаційному середовищі, визначено основні напрями національних стратегій з побудови цифрової економіки країнлідерів світового господарства. Виявлено, що створення інституційного середовища діяльності корпорацій в інформаційній сфері є природним механізмом передачі інформації, знань та технологій. Систематизовано основні технологічні тренди в сучасній економіці, які пов'язані з сучасними проявами та конкретними формами реалізації розвитку економіки знань. Доведено, існування пріоритету корпоративних
форм організації сучасного бізнесу та пріоритет сфери розвитку корпорацій в світі. Встановлено, що
найбільш стрімко зростаючою сферою діяльності корпорацій є сфера застосування ІТ-технологій. Запропоновано з точки зору організаційно-економічних основ формування інституційного середовища діяльності корпорацій в умовах інформатизації такі підходи: економічні фактори зовнішнього середовища;
політичні та нормативно-правові фактори; соціально-культурні фактори; науково-технологічні фактори; демографічні фактори та природно-географічні фактори.
In the article are investigated the preconditions for institutional transformations of corporations activity in
the information environment, the main directions of national strategies for building the digital economy of the
countries-leaders of the world economy are determined. It was revealed that the creation of an institutional
environment for corporations in the information sphere is a natural mechanism for the transfer of information,
knowledge and technologies. The main technological trends in the modern economy are systematized, which
connected with modern manifestations and concrete realization forms of knowledge economy development.
There is a priority of corporate forms of organization of modern business is proved and the priority of the sphere
of corporations development in the world. The most rapidly growing sphere of corporations' activity is the sphere
of application of IT technologies, it is proved. From the point of view of the organizational and economic basis of
the formation of the institutional environment of corporations' activity in the conditions of informatization are
the following approaches, in particular: economic factors of the environment; political and regulatory factors;
socio-cultural factors; scientific and technological factors; demographic factors and natural-geographical factors.
Ключові слова: глобалізація, корпорація, інституційні перетворення, інформатизація, інформаційне середовище.
Key words: globalization, corporation, institutional transformation, informatization, information environment.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні активізація інноваційного розвитку
діяльності корпорацій і модернізація української економіки ускладнюється багатьма чинниками, зокрема,
технологічним та інноваційним відставанням, що в першу чергу зумовлено неефективними інституційними перетвореннями в сучасному інформаційному середовищі.
Сьогодні склалися інституціональні утворення, які
демонструють свою недостатньо ефективну роботу, що
пов'язано насамперед з швидкістю впровадження ре-
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форм і копіюванням інституційних структур із Заходу, без
врахування специфіки вітчизняної економіки [1, с. 395].
Безсумнівно, розвиток сучасної економіки залежить
від активної діяльності корпорацій, а відповідно практика формування таких відносин грунтується на інституційних перетвореннях в інформаційному середовищі.
Саме неврахування таких перетворень гальмує можливості розвитку національних економік, оскільки формується неадекватне уявлення щодо реальних умов ведення бізнесу для корпорацій.

Економiка та держава № 7/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Включення української економіки до транснаціональних процесів світового економічного простору в інформаційному середовищі надають нової якості процесу розвитку вітчизняних корпорацій. Відповідно до цього, виявлення передумов інституційних перетворень діяльності корпорацій в
інформаційному середовищі сприятиме ефективному функціонуванню діяльності корпорацій.

Створення системи реалізації
старапів в наукових парках,
інжинірінгових школах, на
конкурсах

Середовище взаємодії
між корпораціями та між
корпораціями та
споживачами

Розвиток як інформаційних
корпорацій, так і
функціонування корпорацій
в інформаційному
середовищі

Підтримка цифрових
інноваторів, нових
практик і рішень

Доступ, можливості та
зручність
користувачів

Поширення переваг
цифрової економіки за
галузями

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналізуючи передумови інстиЗабезпечення безпеки та
Адаптація бізнесу і
туційних перетворень діяльності
Домінанти національних
підвищення
суспільства, соціальна
стратегій побудови
корпорацій в інформаційному сеінформаційного середовища
довіри
взаємодія
редовищі необхідно відзначити,
що методологічні підходи до визначення моделей розвитку транснаціоналізації базуються на наукових роботах класиків економічної науки та провідних вчених
Правовий, комерційний
Удосконалення
інших галузей знань. Завдяки укТехнічні та ділові навички,
контекст, інвестиції,
інфраструктури, «розумні»
раїнським науковим школам та
спеціальні ресурси
державні послуги
провідним вченим нашої країни
мережі, технології
було імплементовано основні наукові підходи сучасного розвитку
корпорацій до реалій України, Рис. 1. Основні напрями національних стратегій з побудови цифрової економіки
країн-лідерів світового господарства
зокрема, І. Сазонець [2], В. Вергун
Джерело:
розроблено
автором.
[3], Л. Михайлишин, Т. Орєхова та
інші вчені. Виявлення пріоритетних форм та напрямів діяльності корпорацій в інфор5) відбуваються радикальні зміни соціальних струкмаційному середовищі розглядали у своїх працях А. Мас- тур, наслідком чого виявляється розширення сфери
лов [4], А. Ткач [5], О. Сазонець [6; 9], які сприяли вста- інформаційної діяльності й послуг.
новленню пріоритету корпоративних форм організації
Широка база передумов інституційних перетворень
сучасного бізнесу та пріоритету сфер розвитку корпо- в сфері діяльності корпорацій зумовлює велику кількість
рацій в світі.
інститутів, що регулюють цей процес. Так, за думкою
Вергуна В.А., "це субординована сукупнісь формальФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
них… і неформальних… суспільних інститутів, що тісно
Дослідження умов розвитку корпорацій за допомо- взаємодіють. Такими інститутами… в міжнародному
гою створення адекватних інституційних перетворень, бізнесі виступають міжнародні та національні нормативдля умов ведення сучасного бізнесу зумовлює постанов- но-правові акти, корпорація, держава, конкуренція,
ку таких цілей дослідження:
міжнародний менеджмент і маркетинг, стратегія, міжна— визначення основних напрямів національних родні, регіональні та національні організації, різностратегій з побудови цифрової економіки країн-лідерів манітні союзи, спілки та об'єднання бізнесменів
світового господарства;
(підприємців), дипломатичні інституції, а також звичаї,
— обгрунтування передумов інституційних перетво- традиції, кодекси поведінки, морально-етичні норми,
рень діяльності корпорацій в інформаційному середо- прийняті у практиці ведення міжнародного бізнесу" [3,
вищі;
c. 94].
— розкриття передумов інституційних перетворень
У зв'язку, з таким широким трактуванням інститудіяльності корпорацій в інформаційному середовищі.
ційного середовища діяльності корпорацій в умовах
інформатизації, дослідження пріоритетів та передумов
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
інституційних перетворень діяльності корпорацій в
Передумови інституційних перетворень діяльності інформаційному середовищі, доцільно розпочати з доскорпорацій в інформаційному середовищі, за думкою лідження основних стратегій розвитку інформаційного
Маслова А.О., базуються на тому, що [4, с. 96—97]:
середовища в національних економіках провідних країн
1) будь-який індивід, група осіб або організація в світу. На рисунку 1 узагальнено уявлення щодо домінант
будь-якій точці країни й у будь-який час можуть одер- національних стратегій побудови цифрової економіки. За
жати за плату або безкоштовно на основі автоматизо- думкою автора, з рисунка 1 слідуємо, що до таких доміваного доступу будь-яку інформацію й знання, не- нант відносяться: підтримка цифрових інноваторів, нообхідні для їхньої життєдіяльності;
вих практик і рішень, доступ, можливості та зручність ко2) у суспільстві виробляється й доступна будь-яко- ристувачів, поширення переваг цифрової економіки за
му індивідові, групі або організації сучасна інформа- галузями, адаптація бізнесу і суспільства, соціальна взаєційна технологія;
модія в умовах нових викликів інформаційного середо3) наявна розвинена інфраструктура, що забезпечує вища, забезпечення безпеки та підвищення довіри
створення національних інформаційних ресурсів в об- суб'єктів корпоративвних відносин один до одного, розсязі, який відповідав би постійно прискорюваному нау- виток технічних та ділових навичок, мобілізація спеціальково-технологічному й соціально-історичному прогре- них ресурсів, удосконалення інфраструктури діяльності
су;
корпорацій, формування "розумних" мереж та техно4) відбувається процес прискоренної автоматизації логій, вдосконалення правового, комерційного контекй роботизації всіх сфер і галузей виробництва й управ- сту діяльності корпорацій, нових форм залучення інвесління;
тицій, розвитку системи державних послуг.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Проаналізовані в таблиці 1
основні технологічні тренди в
сучасній економіці, є сучасними
проявами та конкретними формами реалізації розвитку економіки знань. Економіка знань, теоретичні положення інформаційної економіки, теорії корпоративної економіки тісно переплітаються, тому не дарма один
з провідних фахівців-науковців в
сфері інформаційної економіки
Сазонець О.М. досліджуючи
проблеми економіки знань виокремила основні функції корпорації в сфері економіки знань:
— формування стратегії та
політики управління знаннями;
— придбання, засвоєння, передача знань (навчання персоналу);
— отримання або створення
власними силами нових знань;
— оцінка (облік, моніторінг)
знань і процесів їх виробництва;
— включення нових знань до
складу об'єктів інтелектуальної
власності, нематеріальних активів;
— захист знань (забезпечення) інформаційної безпеки [9, с.
77].
Ці функції практично всі будуються на використанні інформаційних систем, тому інституційне середовище, яке створюється для управління знаннями, одночасно адаптується і під
управління інформаціними технологіями. Достатньо проаналізувати функції та напрями діяльності Міністерства освіти і науки
України, для того щоб зрозуміти, що рішення задач в сфері набутя знань та розвитку інформаційних технологій є спорідненими. Ще одним прикладом, є
діяльнісь Державного агентства
з питань електронного урядування. Агенство було утворене 4 червня 2014 року шляхом перейменування Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України.
Слід зазначити, що державне агентство з питань
електронного управління України є відповідальним
координатором в Україні, який займається впровадженням електронного управління або електронного уряду.
Відмітимо, що електронне управління (е-урядування, еgovernment, е-gov) відноситься до нової форми державного управління, заснованої на широкому використанні
сучасних інформаційних технологій (ІТ). Вагомим органом державного регулювання в сфері економіки знань
є Національна академія наук України, яка, не дивлячись
на свій академічний статус, має сучасні інноваційні розробки та напрацювання в сфері економіки знань та
інформаційної економіки.
Інформаційні корпорації та корпорації, що активно використовують у своїй діяльності ІТ-технології працюють в умовах обмеженності технічних ресурсів. Для створення передумов інституційного розвитку середовища діяльності ІТ-корпорацій, необхідно проаналізувати технічні параметри цього питання. Актуальність створення інституційного середовища щодо запровадження інформаційних технологій корпораціями підтверджується прогнозами

Таблиця 1. Основні технологічні тренди в сучасній економіці
Тренд
1. Штучний
інтелект і машинне
навчання
2. «Інтелектуальні»
додатки
3. «Розумні речі»

4. Віртуальна і
доповнена
реальність
5. Цифровий
«близнюк»

6. Blockchain

7. Діалогові
системи

8. Mesh App і
архітектура
обслуговування
(додатки і сервіси)

9. Цифрові
технологічні
платформи
10. Архітектура
безпеки, яка
пристосовується

Характеристика
Включає такі технології, як глибоке навчання, нейронні мережі та обробку
природної мови; дозволяє створювати комп'ютерні системи, здатні розпізнавати
образи, передбачити певні зміни, адаптуватися і потенційно працювати
автономно
Електронні додатки будуються на можливостях штучного інтелекту; базуються
на розширеній аналітиці та спрямовані на забезпечення автономності різних
бізнес-процесів
Входять три категорії речей: роботи, дрони і автономні транспортні засоби;
розвиток таких речей спрямований не тільки на їх автономність, але й на
взаємодію без участі людини; застосування таких речей часто обмежується
правовими та соціальними аспектами
Віртуальна реальність і доповнена реальність покликані змінити взаємодію
індивідів, створити ефект присутності; розвиток таких технологій направлений
на розширення меж візуального занурення, підключення всіх органів почуттів
людини
Передбачається, що речі будуть представлені цифровими двійниками, які
представляють собою динамічну модель програмного забезпечення речей; це
може бути використано для аналізу та моделювання реальних умов, поліпшення
технологічних процесів, адаптації речей до змін; технологія може дозволити
поєднувати фахівця і пристрій; двійники фізичних речей в поєднанні з
цифровими зображеннями об'єктів та середовищ, а також людей, підприємств і
процесів дозволять більш докладно деталізувати цифрове відображення
реального світу для моделювання, аналізу та контролю
Являє собою розподілену систему, в якій угоди мінової вартості послідовно
згруповані в блоки; технології пропонують моделі для додавання довіри в
ненадійних середовищах і зниження розбіжності, забезпечуючи прозорий доступ
до інформації в мережі
Можуть варіюватися від простого неформального, двонаправленого тексту або
голосових даних до більш складних взаємодій; переходять від моделі, де людина
пристосовується до комп'ютерів, до моделі, де комп'ютер «чує» і адаптується до
бажаного результату людини; розмовні системи не використовують текст/голос в
якості ексклюзивного інтерфейсу, але включають людей і машини для
використання різних методів щоб комунікувати через цифрові пристрої
Передбачається створення «інтелектуальних» цифрових систем, що забезпечують
роботу обладнання (інструментів); системи включають багатоканальну
архітектуру, яка використовує «хмару» і обчислювальну техніку, контейнери і
мікросервіси, а також спеціальні додатки; системи покликані підтримувати
кількох користувачів в кількох ролях з використанням кількох пристроїв та обмін
даними за кількома мережами; системи передбачають зміни в обладнанні та
інструментах, а також нові практики
Є «будівельними» блоками для цифрового бізнесу; кожна організація буде мати
деяку суміш з п'яти цифрових технологічних платформ: інформаційних систем,
обслуговування клієнтів, аналітики та інтелекту, Інтернету речей та бізнесекосистеми
Еволюція цифрових мереж, платформ і архітектур додатків означає, що безпека
повинна стати рухомою і адаптивною. Питання безпеки враховуються при
розробці інформаційних систем, додатків і рішень для інтернету речей;
забезпечується багаторівневий захист, залучення користувачів, постійний аналіз
поведінки користувачів

Джерело: [7; 8].

Провідний вітчизняний науковець Ткач А.А. в свої
роботі "Інституціоналізація ринкової інфраструктури
в посттрансформаційній економіці" пов'язує активізацію процесів інформатизації з процесами економічної
комунікації між суб'єктами господарювання: "…будьяка спеціалізація об'єктивно передбачає необхідність
обміну, будь-який просторовий розподіл потребує наявної можливості переміщення, будь-яка диференціація властивостей зумовлює встановлення зв'язків, передачу інформації" [5, с. 215]. Саме тому створення
інституційного середовища діяльності корпорацій в інформаційній сфері є природним механізмом передачі
інформації, знань та технологій.
Перелічені напрями та особливості, можна ще трактувати як форми створення передумов для розвитку
корпорацій в інформаційній сфері. Безпосередньо перспективні напрямки розвитку діяльноті корпорацій в ІТсфері за висновками Gartner — дослідницької та консальингової компанії, що спеціалізується на дослідженні
ринків інформаційних технологій та "Goldman Sachs
Group" — одного з найбільш великих в світі інвестиційних банків, що є фінансовим конгломератом, який досліджує та інвестує в сфери банкінгу, торговлю цінними
паперами, інвесиційним менеджментом та іншими фінансовими послугами та працює перш за все з великими
інситуціними клієнтами представлено в таблиці 1.

58

Економiка та держава № 7/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 2. Глобальний IP-трафік за типом, сегментами та регіонами (2017—2021 рр. — прогнозування)
Роки
Показник

2016

1

2

2017

2018

2019

2020

2021

Фіксований
Інтернет
Керована IPадреса
Мобільні дані

65942

3
4
5
6
IP-трафік за типом (Петабайт на місяць)
83371
102960
127008
155121

22911

27140

7201

34382

48270

46 %

Споживач
Бізнес

78250
17804

190474
37937

232655
45452

24 %
21 %

АзіатськоТихоокеанський
регіон
Північна Америка
Західна Європа
Центральна і
Східна Європа
Латинська
Америка
Середній Схід і
Африка

33505

11183
16646
24220
За сегментом (Петабайт на місяць)
99777
124689
154935
21917
26220
31518
За регіонами (Петабайт на місяць)
43169
54402
68764

86068

107655

26 %

33648
14014
6210

42267
17396
7451

51722
21167
8940

62330
25710
11016

73741
30971
13781

85047
37393
17059

20 %
22 %
22 %

5999

7502

9141

10861

12909

15464

21 %

2679

3910

5538

7773

10941

15490

42 %

Загальний IPтрафік

96054

Всього (Петабайт (PB) на місяць)
121694
150910
186453
228411

278108

24 %

31304

35226

7

Середньорічний
темп
зростання
8

187386

23 %

38908

42452

13 %

Джерело: складено автором за [10].

корпорації Cisco у її налітичному звіті Zettabyte Era:
Trends and Analysis [10].
З проведеного дослідження можна зробити висновки, що глобальний IP-трафік за типом, сегментами та регіонами впродовж 2017—2021 рр. буде розвиватися так:
середньорічний темп зростання фіксованого Інтернету
буде складати 23 %, тоді як мобільні дані 46 %. Широкосмуговий доступ до інтернету, або Broadband Internet
Access — Broadband доступ до Інтернету, з високою
швидкістю передачі даних за кількома каналами одночасно. Найближчим часом широкосмуговий доступ повністю
замінить комутований доступ абонентів, клієнтів один до
одного з використанням модему та телефонної мережі
загального користування. Значно більший обсяг зростання мобільних даних зумовлений об'єктивними причинами. Мобільні дані містять у собі комплекс послуг доступу до мобільного Інтернету. Під мобільним інтернетом
розуміють сукупну назву бездротових новітніх технологій для доступу до глобальної мережі Інтернет. Зазначимо, що він може використовуватись як мобільними
пристроями, так і стаціонарними, оскільки знижуються
витрати на прокладання фізичного доступу через кабелі.
Мобільний Інтернет стає все більш поширеним у зв'язку
з розвитком науково-технічного прогресу в сфері передачі інформації, створення мереж та розробки нових пристроїв для користування Інтернетом.
Більшість нововведень та інвестицій в розвиток
інформаційних технологій буде припадати на ринок спо-

живачів — фізичних осіб. Це необхідно враховувати
корпораціям при формування маркетингової та конкурентної стратегій розвитку.
За регіональною ознакою ІР-трафік у країнах
Центральної і Східної Європи, зазначимо, що саме
до цього регіону в цій класифікації відноситься Україна, буде зростати високими темпами. Це зростання буде складати 22%, що вище ніж у Північній та в
Південній Америці, проте нижче середньосвітового
рівня.
Значно вищими темпами у порівнянні зі середньосвітовими, в країнах Центральної та Східної Європи
буде зростати середня кількість пристроїв і з'єднань на
душу населення у розрахунку до 2021 р. (табл. 3).
Як видно з даних таблиці 3, прогнозоване зростання середньої кількості пристроїв і з'єднань на душу населення в Центральній і Східній Європі складе 9,1%, у
той час як у світі в цілому 8,5 %, Середній Схід і Африка
— 5,4 %, Латинська Америка — 7,0 %, Азіатсько-Тихоокеанський регіон — 8,3 %. Варто відмітити, що в той
же час обмеженість людських ресурсів в країнах Центральної і Східної Європи призводить до незначних абсолютних показників поширення цього процесу, так у
країнах Центральної і Східної Європи показник
кількості інтернет-користувачів складає 356 млн, у той
час як у світі в цілому 4,6 млрд, Середній Схід і Африка
— 477 млн, Латинська Америка — 446 млн, АзіатськоТихоокеанський регіон — 2,6 млрд.

Таблиця 3. Середня кількість пристроїв і з'єднань на душу населення (прогнозування — 2021 р.)

Азіатсько-Тихоокеанський регіон
Центральна і Східна Європа
Латинська Америка
Середній Схід і Африка
Північна Америка
Західна Європа
Світ в цілому

2016 р.

2021 р.
(прогноз)

1,9
2,5
2,1
1,1
7,7
5,3
2,3

2,9
3,8
2,9
1,4
12,9
8,9
3,5

Середньорічний
темп
зростання
8,3%
9,1%
7,0%
5,4%
11,0%
10,9%
8,5%

Кількість
інтернеткористувачів (%
від населення
регіону)
2,6 млрд (62 %)
356 млн (72 %)
446 млн (66 %)
477 млн (28 %)
334 млн (89 %)
365 млн (87 %)
4,6 млрд (58 %)

Джерело: складено автором за [10].
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Що стосується якісних показників
розповсюдження інформаційних технологій, то в країнах Центральної і Східної
Європи вони нижче ніж в інших регіонах
світу. Для покращання дослідження проведено аналіз швидкості фіксованого широкосмугового доступу в Інтернет у період 2017—2021 рр. (табл. 4), як показав
аналіз даних таблиці 4 показник 9 % є самим низьким у порівнянні з іншими регіонами світу. Оскільки значний сегмент ринку складають послуги для фізичних осіб,
найімовірнішою причиною цього показника є низька купівельна спроможність населення в Україні та в інших країнах цього регіону. Середній показник у світі складає 14 %.

Таблиця 4. Швидкості фіксованого широкосмугового доступу в Інтернет
(2017—2021 рр. — прогнозування), Мбіт/с

У світі
АзіатськоТихоокеанський регіон
Латинська Америка
Північна Америка
Західна Європа
Центральна і Східна
Європа
Середній Схід і Африка

2017

2018

2019

2020

2021

39,0
46,2

42,3
49,8

47,9
56,4

50,4
59,4

53,0
63,7

9,3
32,9
30,2
29,2

11,7
43,2
37,9
32,8

13,6
51,0
40,7
36,0

15,0
57,5
46,9
39,0

17,6
65,0
49,3
41,6

20,5
74,2
53,6
45,5

17 %
18 %
12 %
9%

29,3

39,0

46,0

51,6

59,2

67,4

18 %

Джерело: складено автором за [10].

ВИСНОВКИ
Таким чином, дослідивши передумови інституційних перетворень діяльності корпорацій в інформаційному середовищі ми визначили, що існує пріоритет корпоративних форм організації сучасного
бізнесу та пріоритет сфери розвитку корпорацій в
світі. Крім того, нами було встановлено, що найбільш
стрімкозростаючою сферою діяльності корпорацій
є сфера застосування ІТ-технологій. Основні технологічні тренди в сучасній економіці є сучасними проявами та конкретними формами реалізації розвитку
економіки знань. Економіка знань, теоретичні положення інформаційної економіки, теорії корпоративної економіки тісно пов'язані. З точки зору когнитивно-наукових основ формування інституційного
середовища діяльності корпорацій, в умовах інформатизації ми виокремили технічну, інноваційну та наукову складову цього процесу. З точки зору організаційно-економічних основ формування інституційного середовища діяльності корпорацій в умовах
інформатизації, нами були визначені такі підходи в
цьому питанні: економічні фактори зовнішнього середовища; політичні та нормативно-правові фактори; соціально-культурні фактори; науково-технологічні фактори; демографічні фактори; природногеографічні фактори.
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В этой статье рассматриваются результаты влияния использования природных ресурсов на экологоэкономическое развитие. Выполнен сравнительный анализ скорректированных чистых сбережений без
вычитания и с вычитанием затрат на добычу энергетических природных ресурсов. Результаты показали
значительную разницу между ними. При вычитании затрат на добычу скорректированные чистые сбережения получаются намного ниже. Этим фактором не следует пренебрегать.
Чтобы одновременно учесть экономический результат, истощение энергетических природных ресурсов, их потребление, а также последствия потребления, предложены соответствующие индикаторы. Результаты исследования показали, что у большинства стран Европейского Союза удовлетворительные
скорректированные энергетические и углеродные эффективности, так как они превышают общемировые значения. Анализ изменений во времени также показал удовлетворительные результаты, согласно
которым у большинства стран Европейского Союза скорректированная энергетическая эффективность
повышается. Поэтому у некоторых стран есть хорошая возможность добиться значительного прогресса
в эколого-экономическом развитии.
In this article are considered results of the impact of the natural resources use on environmental and economic
development. The comparing of adjusted net savings without subtraction and with subtraction costs for the
extraction of natural resources was performed. The analysis indicated that there is a big difference between
them. Adjusted net savings are lower when extractions costs are subtracted. This factor should not be neglected.
The need to cover economic growth, depletion of natural resources, their consumption, and the consequences
of consumption, led to the development of relevant indicators. Calculations showed that most EU countries have
satisfactory adjusted energy and carbon productivity, because they exceed the average world values. Time-based
calculations also yielded satisfactory results, which showed an increase of the adjusted energy productivity in
many European Union countries. Therefore, some countries have great potential to achieve significant success
in ecological and economic development.
Ключевые слова: устойчивое развитие, эколого-экономическое развитие, истинные сбережения, природные ресурсы, валовый национальный доход, диоксид углерода.
Keywords: sustainable development, environmental and economic development, genuine savings, natural resources,
gross national income, carbon dioxide.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Конференция Организации Объединенных Наций
по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в
1992 году благодаря принятой совместной Декларации
—————————————————————————

дала старт воплощению идей устойчивого развития.
После этого ученые со всего мира начали работать над
развитием этих идей, что создало целую отрасль науки.
При исследованиях возникали проблемы и очень важ-
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ным вопросом было то, как правильно определить, является ли экономическое развитие устойчивым. Для
решения этой проблемы было разработано большое
количество критериев и индикаторов, которые постоянно совершенствовались. Среди них появилось много индикаторов для оценки результатов управления
энергетическими природными ресурсами, которые стали использоваться для характеристики зеленого роста.
Некоторые из критериев и индикаторов перестали использоваться, а многие из них были агрегированы в другие индикаторы для облегчения проведения анализа
развития. Но за время, прошедшее с конференции 1992 года, было не решено много проблем и одной из них является проблема качественного и простого оценивания
устойчивого развития, а также зеленого роста стран. В
этом вопросе важное место занимает учет эффектов от
истощения и потребления энергетических природных
ресурсов.
АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ
На данный момент уже достаточно работ, посвященных исследованию влияния использования энергетических природных ресурсов на устойчивое и эколого-экономическое развитие. Это влияние отражено в
подходах к разработке систем макроэкономической
оценки устойчивого развития и прогресса зеленого роста. Среди первых ученых, кто занимался исследованием связи устойчивого развития и национального богатства с помощью индикаторов были Пирс и Аткинсон [1].
Далее развитие исследований в этом направлении происходил благодаря таким ученым, как Диксон, Бэккенс,
Хэмилтон и др. [2].
Исследование успехов в эколого-экономическом
развитии началось после наработки базы для оценки
устойчивого развития. Одними из первых отечественных ученых, кто начал исследовать прогресс экологоэкономического развития были О.Ф. Балацкий и др. [3; 4],
Л.Г. Мельник и О.И. Каринцева [5], Л.С. Грынив [6]. Далее исследования продолжали С.И. Дорогунцов, М.А. Хвесик, Л.М. Горбач и др. [7], И.М. Сотник [8], Л.В. Жарова
и Е.В. Хлобыстов [9], И.М. Билецкая [10], О.В. Кубатко
[11] и другие ученые.
На основании проведенного литературного обзора
установлено, что ученые, которые исследовали и исследуют научное поле субъекта, предоставили возможность для дальнейшего совершенствования инструментария макроэкономической оценки прогресса экологоэкономического роста на пути к устойчивому развитию
стран. Поэтому есть возможность более детально оценить эффекты от потребления и истощения природных
ресурсов, сделать их сопоставление с экономическими
индикаторами стран.
ПОСТАНОВКА ЗАДАНИЯ
Цель статьи состоит в определении влияния инвестиций в добычу энергетических природных ресурсов на
индикаторы устойчивого развития, а также в изучении
эффектов от использования энергетических природных
ресурсов в странах Европейского союза, Украине и мире
в целом на основе расчета соответствующих индикаторов эффективности и составлении рейтинга стран по
этим индикаторам. Объектом исследования являются
процессы управления энергетическими природными
ресурсами.
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве макроэкономического индикатора оценки устойчивого развития часто применяют скорректированные чистые сбережения. Этот индикатор разработан Всемирным Банком. Его сущность связана с новыми тенденциями в оценке богатства народов. Скорректированные чистые сбережения характеризует накопление национальных сбережений после надлежа-

62

щего учета истощения природных ресурсов и ущерба
от загрязнения окружающей среды. База их расчета
включает стандартные индикаторы национального учета.
Скорректированные чистые сбережения рассчитываются и публикуются Всемирным Банком каждый год
для более чем 200 стран мира. Всемирный Банк включил в индикатор скорректированных чистых сбережений истощение минеральных, лесных и энергетических
природных ресурсов. Истощение энергетических природных ресурсов учитывает каменный уголь, нефть и
природный газ.
В общем случае истощение природных ресурсов рассматривается как разница между стоимостью в мировых ценах определенного количества добытых природных ресурсов и себестоимостью их производства, то
есть расходов на добычу, получение, восстановление,
амортизацию и др. Мы предлагаем рассматривать истощение минеральных и энергетических природных ресурсов также в виде их стоимости в мировых ценах без вычета расходов на их добычу и всех сопутствующих расходов. Такое предложение объясняется тем, что минеральные и энергетические природные ресурсы относятся к категории не возобновляемых и расходы на их добычу не являются по сути инвестициями в будущее.
Инвестиции в добычу можно считать упущенными, поскольку альтернативой могли быть вложения, например,
в развитие альтернативной энергетики. Добыча таких
природных ресурсов приводит к уменьшению богатства
народов на полную их стоимость, а не только на величину ренты. Поэтому уместно делать анализ величин
скорректированных чистых сбережений для случая расчета истощения природных ресурсов также согласно
нашему предложению.
Оценить прогресс страны в зеленом росте на пути к
устойчивому развитию можно с помощью различных
индикаторов, основные из которых разработаны Организацией экономического сотрудничества и развития.
Также есть потоковые данные в виде абсолютных величин, которые используют и как самостоятельные индикаторы. Для того, чтобы одновременно учесть экономический результат, истощение энергетических природных ресурсов и их потребление, мы разработали дополнительный индикатор, который характеризует энергетическую эффективность, опираясь на особенности
оценивания устойчивого развития.
Сущность разработанного индикатора заключается в удельной величине скорректированного результата экономической деятельности страны на единицу
потребленного для этого энергетического природного ресурса. Индикатор скорректирован вычитанием истощения энергетических природных ресурсов, поскольку зеленый рост не может происходить за счет
добычи не возобновляемых природных ресурсов. Расчет производится для трех основных типов энергетических природных ресурсов: каменный уголь, нефть,
природный газ. Такой подход, по нашему мнению, может помочь принимать более оптимальные управленческие решения касаемо обращения с природными ресурсами.
Данный индикатор экономического результата на
единицу потребления природных ресурсов, скорректированный вычитанием стоимостной оценки их истощения за год, рассчитывается по формуле (разработано
авторами):
ЕR = (ВНД — ИР) / ПР
(1),
где ЕR — индикатор скорректированного экономического результата на единицу потребленных страной энергетических природных ресурсов; ВНД — валовый национальный доход в рыночных ценах; ИР —
стоимостная оценка истощения энергетических природных ресурсов страны без вычитания затрат на их
добычу; ПР — количество потребленных страной природных ресурсов.
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рассчитывается по формуле
(разработано авторами):
ЕЕ = (ВНД — УЕ) / КВ (3),
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где ЕЕ — индикатор скор10,4%
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бы от эмиссии диоксида углеро4,8%
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Год является главной причиной парникового эффекта.
Скорректированные чистые сбережения мира
Процессы истощения минеральных и энергетических приСкорректированные чистые сбережения мира без затрат на добычу природных ресурсов родных ресурсов имеют существенное отличие. Отличие закРис. 1. Скорректированные чистые сбережения мира
лючается в том, что энергетиИсточник: построено и рассчитано авторами на основе данных Всемирного Банка [12]. ческие природные ресурсы потребляются в мире в значительДля оценки эффективности зеленого роста страны но больших масштабах, чем минеральные. Поэтому и исс точки зрения энергетического потребления мы пред- тощаются они сильнее.
лагаем рассчитывать разработанный сводный динамиСледует отметить, что потребление энергии являческий индикатор эффективности развития страны по ется основой любой экономики. Характер и эффективскорректированному экономическому результату отно- ность энергопотребления страны, а также его изменесительно энергетического потребления, то есть спе- ние во времени определяют устойчивое развитие страциальный индекс. Положительное направление динами- ны и показывают наличие у нее зеленого роста. Поэтоки этого индекса — рост. Критерием эффективности му при анализе величин скорректированных чистых сбеявляется значение индекса больше единицы. Сводные режений основной интерес представляет истощение
динамические индексы рассчитываются на основе цеп- именно энергетических природных ресурсов. Сделаем
ных относительных приростов индикаторов ER по фор- анализ скорректированных чистых сбережений для слумуле (разработано авторами):
чая расчета истощения энергетических природных ресурсов без вычитания затрат на их добычу и сопутствуN −1 
ющих затрат (рис. 1).

ЕR {п +1}
Из рисунка 1 видим, что вычитание затрат на добыІ ЕR = N −1


(2),
чу
энергетических
природных ресурсов приводит к зна+
ЕR
1
іr
п =1 
 {п }

{n +1} 
чительно меньшим значениям скорректированных чисгде ІЕR — сводный динамический индекс эффектив- тых сбережений. В среднем за этот период они меньше
ности зеленого роста страны по скорректированному на 4% от валового национального дохода. Это означаэкономическому результату относительно энергетичес- ет, что богатство народов меньше сберегается и больше
кого потребления; іr — уровень инфляции; N — коли- теряется. Примечательно, что чем более далекий год в
чество лет, за которые совершается анализ; п — обо- прошлом, тем меньше скорректированные чистые сбережения без учета затрат на добычу энергетических
значение номера года.
Кроме проблемы истощения энергетических при- природных ресурсов. Это связано с тем, что мы делали
родных ресурсов, происходят также выбросы диокси- расчет по соответствующим среднегодовым ценам на
да углерода (СО2) после их сжигания. Для оценивания энергетические природные ресурсы. Существенное паэффективности экономики с точки зрения выбросов СО2 дение цен отразилось на росте второго варианта скориспользуются разноплановые индикаторы. Также ис- ректированных чистых сбережений. Стоимость добыпользуются потоковые данные в виде абсолютных ве- тых природных ресурсов во всем мире представлена на
личин. Для того, чтобы одновременно учесть экономи- рисунке 2. Эта стоимость является результатом произческий результат, ущербы от выбросов диоксида угле- ведения количества добытого угля, нефти и природнорода и количество выбросов, мы разработали дополни- го газа на их соответствующую среднегодовую цену.
тельный индикатор, который характеризует углерод- Именно это уменьшает скорректированные чистые сбеную эффективность экономики, опираясь на особенно- режения до существенно меньших значений, так как
является скорректированным энергетическим истощести оценивания устойчивого развития.
Сущность разработанного индикатора заключает- нием.
Скорректированным энергетическим истощением
ся в удельной величине результата экономической деятельности страны на единицу выбросов СО2. Результат мы назвали истощение энергетических природных реэкономической деятельности корректируется ущерба- сурсов с учетом всех затрат на их добычу. Но так как с
ми от эмиссии СО2, так как ущербы от загрязнения при- каждым годом стоимость общего количества добытых
водят к экономическим потерям. Всемирный Банк уста- энергетических природных ресурсов уменьшалась,
новил размер удельного ущерба от выброса одной тон- скорректированные чистые сбережения мира без учета
ны СО2 на уровне 20 долларов США. Эта величина ис- затрат на добычу росли. Это, как уже было сказано, по
пользуется как общепринятая при расчетах ущербов от большей степени связано с существенным падением
мировых цен на нефть, природный газ и уголь.
эмиссии диоксида углерода.
Сделав сравнительный анализ графиков на рисунИндикатор экономического результата на единицу
выбросов диоксида углерода, скорректированный вы- ках 1 и 2, можно прийти к заключению, что расчет скорчитанием ущерба от выбросов диоксида углерода в год, ректированных чистых сбережений с вычитанием зат14,0%

12,7%
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Производство (в млрд дол. США)

6 000
рат на добычу энергетических при918,36
789,56
родных ресурсов дает совершенно
иное представление о сбережени689,60
ях. Этот факт нужно учитывать и
5 000
нежелательно игнорировать. Поэтому мы предлагаем при расчете
4 000
и анализе скорректированных чи1 311,73
1 307,55
стых сбережений также учитывать
1 130,36
537,62
результаты без учета затрат на добычу энергетических природных
3 000
532,30
ресурсов. Это позволит провести
более качественный анализ устой849,38
чивости развития и оценить про2 000
гресс зеленого роста.
3 291,91
3 189,85
626,84
3 007,60
Потребление ископаемого топлива ставит большую проблему пе1 000
1 636,41
ред обществом, так как возникаю1 323,39
щее в результате сжигания загрязнение окружающей среды проис0
ходит практически повсеместно. К
2012
2013
2014
2015
2016
Год
этому следует добавить также немаловажные последствия добычи и
Нефть
Природный газ
Каменный уголь
транспортировки энергетических
природных ресурсов. Поэтому снижение темпов истощения и потреб- Рис. 2. Стоимость добытых во всем мире энергетических природных ресурсов —
скорректированное энергетическое истощение
ления энергетических природных
Источник: построено и рассчитано авторами на основе данных Всемирного Банка [12].
ресурсов в результате внедрения
энергоэффективных технологий и
возобновляемой энергетики позволяет добиться значи- ния, на индикатор ER это влияет в меньшей степени. А в
тельного прогресса в зеленом росте на пути к устойчи- таких странах, как Болгария, Чешская республика, Гревому развитию.
ция, Польша, Румыния, Украина, производство энергеЧтобы на сегодняшний день охарактеризовать про- тических природных ресурсов влияет на уменьшение
гресс в зеленом росте, нужно оценить эффекты от индикатора ER существеннее, что отражается на их рейуправления энергетическими природными ресурсами. тинге в таблице 1.
Для этого были посчитаны значения индикаторов ER для
Теперь проанализируем ситуацию в динамике. Это
тех стран Евросоюза, которые являются наиболее круп- покажет нам, двигаются ли страны в направлении улучными потребителями или производителями энергети- шения значения индикатора ER. Для анализа применим
ческих природных ресурсов, а также для Украины и все- предложенный сводный динамический индекс эффективго мира за 2012—2016 гг. Результаты представлены в ности зеленого роста страны по скорректированному
виде таблицы 1, в которой страны проранжированы по экономическому результату относительно энергетичесвеличине среднего за пять лет индикатора ER в порядке кого потребления ІЕR. Расчет значений индикатора сдеубывания.
лан также за 2012—2016 гг. Положительным значением
Полученные результаты, представленные в табли- индекса за пять лет будет среднее значение, которое
це 1, показывают, что в рассматриваемых странах Евро- больше 1. Результаты расчета представлены в таблице 2.
пейского союза в целом положительные значения индикаторов ER, так как у большинТаблица 1. Рейтинг стран по среднему значению индикатора ER,
2012—2016 гг.
ства стран они превышают значения индикаторов ER для всего мира, взятые за базу сравER в тыс. дол. США на 1 т нефтяного эквивалента
нения. Особенно стоит выделить Швецию,
Страна
2012-2016
средний ER у которой за пять лет превыша- Рейтинг
2012
2013
2014
2015
2016
(среднее)
ет ER для всего мира почти в пять раз и со- 1
Швеция
27
29
31
35
34
31
ставляет 31000 долларов США на одну тон- 2
Дания
23
23
25
27
26
25
ну нефтяного эквивалента. Также стоит вы- 3
Франция
21
21
23
24
23
23
делить Данию и Францию, у которых значе- 4
Австрия
17
17
18
19
18
18
ния этих индикаторов выше 20. У названных 5-6
Финляндия
16
16
16
18
18
17
трех стран наблюдается высокое значение
Италия
15
16
17
17
17
17
валового национального дохода на единицу 7
Великобритания
13
13
15
17
18
16
потребленного энергетического природного 8
Ирландия
15
15
15
16
16
15
ресурса. Кроме того, в этих странах практи- 9-10
ФРГ
13
13
14
15
15
14
чески отсутствует энергетическое истощение
Испания
14
15
15
14
14
14
из-за добычи энергетических природных ре- 11
Португалия
13
13
13
12
12
12
сурсов. У некоторых других стран индикатор 12-13
Греция
11
11
11
11
11
11
Бельгия
11
11
11
11
11
11
ER уменьшается из-за такой добычи. КрупНидерланды
9
10
10
11
11
10
ными добытчиками угля являются Болгария, 14
Словакия
8
8
9
9
9
9
Чешская Республика, ФРГ, Греция, Польша, 15-16
Литва
8
8
9
9
9
9
Румыния, Украина. Крупными добытчиками
Венгрия
8
8
8
8
8
8
природного газа являются Нидерланды, Ве- 17
Румыния
6
7
7
7
8
7
ликобритания, Украина. Крупным добытчи- 18
Чешская республика 6
6
6
6
6
6
ком нефти является Великобритания. У всех 19
Польша
5
5
5
6
6
5
этих стран крупные доли валового нацио- 20
Болгария
3
4
4
4
4
4
нального дохода составляют производства 21
22
Украина
1
1
2
3
2
2
этих энергетических природных ресурсов.
Мир
5
6
6
7
7
6
Причем в странах с большими экономиками, таких как ФРГ, Нидерланды, ВеликобритаИсточник: рассчитано авторами на основе данных Всемирного Банка [12].
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шая возможность добиться значительного прогресса в эколого-экономическом развитии за счет наличия потенциала. При этом страны, имеющие вы2012Страна
Результат
201220132014- 2015сокие значения индикатора ER, могут нуждаться в
2016
2013
2014
2015
2016
дорогостоящих инвестициях.
(среднее)
У Бельгии, Греции, Венгрии, Португалии и ИсАвстрия
1,02
1,03
1,03
0,94
1,01
+
пании значения индекса ІЕR меньше 1, что означаБельгия
0,99
1,03
0,98
0,98
0,99
ет опережающие темпы потребления энергетичесБолгария
1,16
0,94
1,02
1,06
1,04
+
Чешская
ких природных ресурсов по сравнению с ростом
1,06
1,01
1,01
0,95
1,01
+
республика
экономики этих стран. Следует также отметить, что
Дания
0,99
1,07
1,09
0,94
1,02
+
для всего мира в целом значение индикатора больФинляндия
0,98
1,04
1,11
0,96
1,02
+
ше 1, что означает опережающие темпы роста миФранция
0,99
1,08
1,01
0,95
1,01
+
ровой экономики по сравнению с темпами потребГермания
0,99
1,06
1,03
0,97
1,01
+
ления и добычи энергетических природных ресурГреция
0,98
0,99
0,97
1,00
0,98
сов.
Венгрия
1,02
0,97
0,99
0,97
0,99
Отдельное внимание следует уделить Украине,
Ирландия
0,98
1,00
1,05
1,01
1,01
+
у которой значение индекса ІЕR также выше 1. В
Италия
1,06
1,04
0,99
0,95
1,01
+
этой стране в последнее время имело место сокраЛитва
1,10
1,11
1,03
0,99
1,06
+
щение роста экономики, но сокращение потреблеНидерланды
1,02
1,04
1,06
0,97
1,02
+
ния и добычи энергетических природных ресурсов
Польша
0,99
1,07
1,05
0,96
1,02
+
происходило значительно более высокими темпаПортугалия
0,96
0,98
0,93
1,00
0,97
ми. Промежуточные значения ІЕR в целом не исРумыния
1,20
0,99
1,07
1,02
1,07
+
пытывают значительных колебаний и очень близСловакия
0,91
1,20
0,99
0,96
1,01
+
ки к средним значениям. Также нужно отметить тот
Испания
1,09
0,98
0,95
0,97
0,99
факт, что за 2016 год по сравнению с 2015 годом
Швеция
1,06
1,06
1,13
0,95
1,05
+
значения индексов ІЕR большинства стран меньше
Великобритания 1,01
1,12
1,12
1,05
1,07
+
1, что, возможно, связано с увеличением темпов поУкраина
1,15
1,35
1,46
0,81
1,16
+
требления энергетических природных ресурсов в
Мир
1,04
1,08
1,08
1,01
1,05
+
связи с падением цен на них.
Источник: рассчитано авторами на основе данных Всемирного
Так как в результате потребления энерБанка [12].
гетических природных ресурсов образуется диокРезультаты показывают, что большинство стран сид углерода, который является одним из основных парЕвросоюза и Украина имеют положительные темпы ро- никовых газов, это должно ставить некоторые ограниста значений ER. У них значение сводного динамичес- чения для стран. Иначе это все может привести к мнокого индекса эффективности зеленого роста страны по гократному усилению естественного парникового эфскорректированному экономическому результату отно- фекта и в результате сделать температурные изменения,
сительно энергетического потребления ІЕR больше 1. а также другие последствия для Земли острой проблеПри сохранении темпов роста у этих стран есть хоро- мой. На данный момент управление выбросами диоксида углерода в результате потребления
Таблица 3. Рейтинг стран Европейского союза и Украины
энергетических природных ресурсов стапо среднему значению показателя EE, 2012—2016 гг.
ло одним из важнейших аспектов климаEE в тыс. дол. США на 1 т
тической политики большинства стран.
Рейтинг
Страна
2012
2013
2014
2015
2016
2012-2016 (среднее)
Для того, чтобы оценить эффекты от уп1
Швеция
9,43
11,29 10,00 11,00 11,18 10,58
равления, были посчитаны значения ин2
Франция
7,16
7,56
7,45
7,75
8,24
7,63
дикаторов EE для стран Евросоюза, Ук3
Дания
7,05
7,23
7,19
7,41
8,50
7,48
раины и всего мира за 2012—2016 гг. и
4
Австрия
5,79
6,49
5,98
6,28
6,34
6,17
представлены в таблице 3.
5
Великобритания 4,47
4,89
4,85
5,26
6,09
5,11
Полученные результаты, представ6
Италия
4,80
5,25
5,16
5,14
5,14
5,10
ленные в таблице 3, показывают, что по7
ФРГ
4,47
4,89
4,94
5,17
5,33
4,96
чти во всех странах Европейского союза
8
Испания
4,39
4,89
5,04
5,14
5,05
4,90
в основном положительные значения ин9
Бельгия
4,66
4,76
4,46
4,61
5,35
4,77
дикаторов EE, так как они превышают
10
Ирландия
4,20
4,19
4,42
4,88
5,87
4,71
значения индикаторов EЕ для всего мира
11
Нидерланды
4,61
4,80
4,35
4,62
5,12
4,70
в целом, взятые за базу сравнения. Кро12
Финляндия
4,47
4,76
4,03
4,23
4,73
4,44
ме того, результаты в целом соответству13
Португалия
4,11
3,94
4,12
4,23
4,53
4,18
ют тем позициям, которые занимают
14
Латвия
3,51
4,42
3,89
4,23
3,99
4,01
большинство стран в таблице 1. Связано
15
Кипр
3,71
3,91
3,71
3,58
3,92
3,76
это с тем, что индикаторы ER и EE тесно
16
Люксембург
3,56
3,77
3,34
3,25
3,61
3,51
взаимосвязаны. Первое место, как и в
17
Мальта
3,06
3,08
3,16
3,36
3,48
3,23
таблице 1, занимает Швеция с наиболь18
Литва
2,54
3,40
3,12
3,37
3,40
3,17
шим средним значением индикатора, рав19
Словения
2,79
3,13
3,02
3,08
3,12
3,03
ным 10580 долларов США на одну тонну
20
Греция
3,08
2,90
3,06
2,90
2,98
2,98
выбросов, что доказывает ее высокий
21
Хорватия
2,60
2,74
2,85
2,84
2,68
2,74
уровень эколого-экономического разви22
Словакия
2,42
2,55
2,55
2,64
2,76
2,58
23
Венгрия
2,36
2,58
2,41
2,58
2,70
2,53
тия. Далее в рейтинге расположились те
24
Румыния
1,76
2,18
2,18
2,30
2,25
2,13
же страны, что и в таблице 1. Это Фран25
Чешская
1,58
1,80
1,67
1,75
1,74
1,71
ция, Дания, Австрия. У этих стран средреспублика
ние значения ЕЕ превышают общемиро26
Польша
1,48
1,57
1,51
1,58
1,63
1,55
вой ЕЕ примерно в 3 раза, что также яв27
Эстония
1,04
1,26
1,17
1,27
1,34
1,22
ляется хорошим результатом. К сожале28
Болгария
0,93
1,17
1,12
1,21
1,12
1,11
нию, такие страны, как Чешская Рес29
Украина
0,41
0,51
0,50
0,58
0,55
0,51
публика, Польша, Эстония, Болгария и
Мир
1,87
2,00
2,06
2,16
2,18
2,06
Украина имеют средние значения индикаторов меньше общемирового, что не
Источник: рассчитано авторами на основе данных Всемирного Банка [12].
Таблица 2. Результаты расчета индекса ІЕR, 2012—2016 гг.
ІЕR
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является позитивным фактом. Особенно на фоне того,
что эти же страны, кроме Эстонии, замыкают рейтинг
по среднему значению индикатора ER. Этим странам
нужно обратить особое внимание на свой зеленый рост.
Индикаторы ER и EE хоть и тесно взаимосвязаны,
но не тождественны. Выбросы диоксида углерода в основном происходят в результате сжигания ископаемого топлива, но по мере его замещения альтернативной
энергетикой, связь между потреблением энергии и
выбросами диоксида углерода ослабевает.
ВЫВОДЫ
Сравнительный анализ скорректированных чистых
сбережений без вычитания и с вычитанием затрат на
добычу энергетических природных ресурсов показывает разницу в 4% от валового национального дохода для
мира в среднем за 2012—2016 гг. Вычитание затрат на
добычу значительно уменьшает скорректированные чистые сбережения и это нужно учитывать. Такой подход
может иметь продолжение для исследований в виде
изучения упущенных возможностей. Инвестиции в производство энергетических природных ресурсов не являются инвестициями в устойчивое развитие и зеленый
рост, поскольку они не могут способствовать возобновлению исчерпаемых ресурсов. С этой точки зрения затраты на добычу можно в будущих исследованиях рассматривать как упущенные, поскольку уместной альтернативой могло быть вложение в развитие альтернативной энергетики.
Результаты исследования эффектов от использования энергетических природных ресурсов показывают,
что преимущественно в странах Европейского Союза
положительные скорректированные энергетические и
углеродные эффективности, так как значения индикаторов превышают общемировые значения. При этом
взаимосвязь углеродной эффективности с энергетической эффективностью в рассмотренных странах продолжает оставаться тесной. Анализ изменений во времени
также показал положительные результаты, согласно
которым у большинства стран Европейского Союза
скорректированная энергетическая эффективность растет. Перспективы будущих исследований в данной области заключаются в анализе изменения характера взаимосвязи между потреблением энергии и выбросами
диоксида углерода. Эта взаимосвязь по мере развития
в будущем сектора альтернативной энергетики и уменьшения потребления энергетических природных ресурсов будет ослабевать, что уже представляет исследовательский интерес. В связи с этим, будущая работа заключается в изучении новых возможностей добиться значительного прогресса в зеленом росте на пути к устойчивому развитию.
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THEMAINASPECTSOFORGANIZATION OF CHAIN-STYLE ENTERPRISES

В умовах глобалізації економіки та її інтеграції в соціальні процеси підприємствам необхідно застосовувати мережеві підходи для отримання конкурентних переваг у виробничому та збутовому сегментах
своєї діяльності. У статті узагальнено та згруповано основні особливості підприємств мережевого типу
та їх відмінності від традиційних. Охарактеризовано особливості внутрішніх, стабільних та динамічних
мережевих зв'язків. Визначено роль людського капіталу та міжособистісних комунікацій у досягненні
успіху підприємства мережевого типу, зокрема за рахунок використання сучасних медійних каналів.
Зазначено вимоги до сучасних інформаційних систем для підприємств мережевої торгівлі. Окреслено
особливості використання системи з розподіленими базами даних та інформаційної системи з єдиною
базою даних для підприємств роздрібної торгівлі. Охарактеризовано основні особливості, а також переваги і недоліки оболонкового та віртуального різновидів підприємств мережевого типу. Зазначено можливі напрями подальших досліджень за цією тематикою.
In the conditions of globalization of the economy and its integration into social processes, the enterprises
need to apply network approaches to obtain competitive advantages in the production and distribution segments
of their activities.The article it isgeneralized and grouped the main features of the chain-style enterprises and
their differences from the traditional ones. It is characterized the features of internal, stable and dynamic network
connections.It isdetermined the role of human capital and interpersonal communications in achieving the success
of the chain-style enterprise, in particular through the use of modern media channels.The requirements for modern
information systems for enterprises of chain retailing are specified. It is also outlined the specific features of
using a system with distributed databases and information system with a single database for retailers. There are
characterized the main features, as well as the advantages and disadvantages of shell and virtual types of the
chain-style enterprises. The possible directions of further research on this subject are indicated.
Ключові слова: підприємства мережевого типу, оболонкові підприємства, віртуальні підприємства,
внутрішні мережеві підприємства, стабільні мережеві підприємства, динамічні мережеві підприємства.
Key words: chain-styleenterprises, shellenterprises, virtualenterprises, internal chain-styleenterprises, stable chainstyleenterprises, dynamic chain-styleenterprises.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з характеристик сучасного економічного суспільства є різновекторний розвиток комунікаційних каналів. Поглиблена інтеграція множинності суспільних комунікацій в економічну систему формує новий тип ринкових відносин та нову організаційну культуру підприємництва. Якщо традиційні компанії характеризуться жорсткими вертикальними зв'язками та окремими корпоративними горизонтальними, тобто існує жорстка вертикальна
ієрархія, то мережеві підприємства нового типу демонструють можливості поєднання соціальної та економічної
компонент розвитку суспільства. Таке поєднання потребує поглиблення розуміння можливостей і перспектив використання соціального та інформаційного суспільства в
економічному розвитку підприємств.

праць. Основи мережевого підходу в суспільстві та підприємствах загалом досліджували М. Кастельс [4], Р. Войтович [1], Т. Дзядук [2; 3], Л. Смоляр і О. Котенко [7],
О. Паливода [6], В. Краля [5], О. Шубчік [8] та інші. Разом
з тим, інтенсивний розвиток інформаційних та ринкових
систем розкриває нові способи ринкової комунікації, що
є основним інструментом розвитку підприємств мережевого типу, та можливості удосконалення усталених. Це актуалізує обрану тему дослідження.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження особливостей організації
підприємств мережевого типу та визначення можливостей
їх розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Розуміння мережі якособливого суспільного явища
Дослідженню питань мережевої економіки та мереже- виокремив теоретик концепції мережевого суспільства М.
вого підприємництва загалом присвячено ряд наукових Кастельс, який визначив її як колективну взаємодію, що
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— розподіл ризику та зменшення невизначеності;
— розширення можливостей у наКритерій
Традиційне підприємство
вчанні, обміні інформацією, знаннями та
Основний ресурс
Фінансовий
технологіями;
Ключовий інструмент
Капітал
— можливість спільного фінансуванрозвитку
ня інноваційних проектів;
3
Економічне зростання
Прогнозоване
Складно прогнозоване,
— зниження обмеженої раціональпов’язане зі значним
ності та опортунізму фірм.
впливом людського
Сукупність цих та ряду інших причин
чинника
та особливостей формує визначальні
4
Конкурентоспроможність
Визначається розміром
Визначається швидкістю
риси підприємств мережевого типу (табл.
підприємства та його
динаміки розвитку
1).
потужностями
комунікаційних каналів
При подальшому дослідженні оха5
Комунікації в середині
Чітко регламентовані та
Значно більша свобода при
рактеризуємо особливості реалізації окпідприємства
ієрархічно структуровані
формуванні
ремих із зазначених відмінностей.
комунікативних каналів
Як зазначено в таблиці, основним ре6
Організація робочих
Стабільна
Гнучка, ситуативна
сурсом підприємств мережевого типу є
процесів
людський капітал. Одним з найважливіших аспектівналагодження мережевої
7
Ієрархічна структура
Багаторівнева,
Переважають
переважають вертикальні
горизонтальні зв’язки
комунікації в сучасному економічному
зв’язки
суспільстві є формування та обгрунтування напрямів розвитку системи взає8
Основний механізм
План
Формальні і неформальні
мозв'язків між людьми, що визначається
координації діяльності
домовленості
мірою активності стосовно включення в
9
Роль неформальних
Незначна
Визначальна
структури мережевого суспільства та є
відносин
основним критерієм визначення рівня
10
Методика розподілу
Адміністративні методи
Пропорційно внеску у
суспільного розвитку, стабільності та
прибутку
формування кінцевого
ефективності його управлінської систеприбутку
ми.
Джерело: сформовано автором.
Однією з базових умов успіху підприпов'язує в єдине ціле об'єкти живої і неживої природи, ємств мережевого типу є необхідність їх учасників йти на
кількість та особливості яких яких швидко зростають та контакт, утворюючи економічні структури в межах глозмінюються. Ядром мережі може бути все, що здатне реа- бального простору. Їх інтеграція в загальну економічну
лізовувати обмін даними. Причому ядру зовсім не обов'яз- систему дозволить сформувати необхідну сітку збутових
ково володіти розвинутим інтелектом, оскільки розумний каналів. У такій ситуації міжособистісні рекомендації та
результат можна отримати, правильно поєднавши не над- власний досвід стає особливим комунікативним ресурсом
то складні речі. Таке поєднання зовсім не змінює принцип підприємств в умовах ускладнення збуту продукції.
здійснення дії і саме завдяки цьому задає нові правила
Вагомою є така особистісна інтеграція і з маркетингоповедінки [4, с. 49].
вої сторони. В умовах посилення впливу інформаційного
Поширення організаційних методик мережевого суспільства на споживацький вибір роль людського ресурпідприємництва обумовлює поступове зменшення частки су стає виключно вагомою. Сьогодні покупець при виборі
традиційних фірмових структур. У результаті цього відбу- продукту значною мірою керується інформацією про ексвається часткове розмивання кордонів між підприємства- плуатаційні чи інші її характеристики та якість з мережі
ми, нівелюються традиційні розмежування між внутрішн- Інтернет. Ведення спеціалізованих інформаційних каналів
іми і зовнішніми членами організації, власними і чужими буде ефективним лише за наявності достатньої кількості
ресурсами, крупними і дрібними підприємствами. Таким позитивних відгуків про них та компанію. Компанії навіть
чином, головною особливістю мережевих підприємств стає часто платять стороннім користувачам за такі відгуки. З
відсутність встановлених регламентів, правил і процедур. іншої сторони, така активність може бути методом конкуКоординація діяльності реалізовується через контракти, рентної боротьби (написання негативних відгуків), або
визначальною є взаємодія учасників мережі, тобто, просто способом нанесення шкоди з різних причин. Яскпідприємство в павутину множинних мереж і інституціо- равим прикладом останнього є масове виставлення неганального оточення.
тивного рейтингу негативних оцінок сторінки ФІФА у фейВиділяють такі різновиди мережевих підприємств: сбук (за 1 добу більше 150 тис. оцінок 1), що знизило рейвнутрішні, стабільні і динамічні [5, с. 129]. Внутрішні мере- тинг сторінки з рівня 5 до 1,3. Виникнення такої ситуації
жеві зв'язки формуються на основі взаємодії між під- для сторінки підприємства призведе до зниження ї рейрозділами та є результатом внутрішнього підприємницт- тингу в пошуковій системі і, відповідно, менше потенційва. Стабільні мережі характеризуються функціональним них клієнтів зможуть її побачити.
виходом за межі підприємства. Такі мережі характерні для
Наведені можливості є лише незначною часткою витрадиційних галузей через передачу частини робіт суб- користання інформаційних систем для забезпечення екопідрядникам. Найбільш сучасними та інноваційними є ди- номічного успіху підприємств мережевого типу. В глобальнамічні мережі, що побудовані на принципі максимальної ному розумінні розв'язання стратегічних завдань компанії
гнучкості. В умовах безперервних змін в гіперактивному майже в усіх сферах нерозривно пов'язане з інформаційінформаційному середовищі така мережа здатна до мит- ними системами. Власне інформаційна система є вагомим
тєвої перебудови та адаптації відповідно до умов ринку. засобом формування конкурентоспроможності підприєВажливою умовою ефективного функціонування мства. Форми її організації повинні враховувати специфіпідприємств мережевого типу є врахування специфічних ку виробництва, особливості цільового сегменту спожиособливостей соціального суспільства, в межах якого фор- вачів, продукції, складність комунікаційних каналів, масмуються інструменти, правила, процедури і прийоми, за штаб підприємства. Таким чином, базовими вимогами до
допомогою яких "люди впливають на природу, себе та інформаційних систем підприємств мережевої торгівлі є:
інших людей" [1, с. 10]. Реалізація таких технологій перед— оптимальний формат та структура (система має
бачає створення відповідних мереж, що модифікують соц- бути масштабована й побудована легко, щоб підтримуваіальну та економічну структуру суспільства.
ти швидкий розвиток торговельної мережі);
Причинами появи та поширення феномену мережевої
— логічна зрозумілість проведення операцій (функцівзаємодії підприємств є [6, с. 93]:
ональність інформаційної системи має забезпечувати ро— можливість використання комплементарних ре- боту мультиформатних мереж, а також ураховувати особсурсів для створення вартості, що більшою мірою задо- ливості інших форматів, зокрема магазини, що працюють
вольняє потреби споживачів;
за системою самообслуговування);
— зменшення всіх видів витрат виробництва, насам— відповідність параметрам бренду компанії (кольорова гамма, музичний супровід та інші параметри сайту та
перед трансакційних;
— збільшення виробництва за рахунок розширення інформаційних сторінок повинна відповідати параметрам
бренду підприємства);
збутової мережі;
Таблиця 1. Відмінності традиційних та мережевих підприємств

№
з/п
1
2
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Підприємство мережевого
типу
Людський
Інформація
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— гнучкість та інноваційність;
— урахування територіального розміщення цільового
сегменту споживачів (формування параметрів інформаційних систем повинні враховувати особливості національних, культурних та інших характеристик споживачів).
Оскільки одним з ключових призначень інформаційних
систем є забезпечення збуту продукції, розглянемо два
основні підходи до формування інформаційної системи
для управління роздрібною торгівлею.
Перший підхід передбачає використання системи з
розподіленими базами даних. Вона характеризується наявністю індивідуальної бази для кожного мережевого об'єкта. Забезпечення паралельного оновлення даних та
адекватного обміну інформації здійснюється шляхом синхронізації. Другий підхід (інформаційна система з єдиною
базою даних) передбачає єдину базу даних на центральному сервері. У випадку її встановлення на різних серверах вони працюють в режимі онлайн.
При розгляді інформаційних систем на підприємствах
мережевого типу варто звернути окрему увагу на медійні
мережі, що сьогодні застосовуються не тільки для обміну
інформацією, але і у діловому спілкуванні. Розвиток комунікацій такого типу формує підгрунтя для поступу у
освітній, науковій і культурній сферах шляхом налагодження відповідних форм інформаційної взаємодії між суб'єктами глобального простору.
Однією з ключових відмінностей організації робочих
процесів підприємств мережевого типу є їх висока ситуативна гнучкість. Здатність швидко реагувати на зміну кон'юнктури ринку дозволяє випускати більш інноваційну
продукцію (послуги), що в підсумковому результаті визначає конкурентоспроможність усього підприємства. Це
можливо через оптимізацію використання інформаційнопошукових систем та співпраці з суб'єктами інноваційного підприємництва.
Попри ряд переваг організація роботи підприємств мережевого типу має окремі недоліки, які мають свої особливості в залежності від форми організації роботи. За цим критерієм розрізняють оболонкові та віртуальні підприємства.
Оболонкове підприємство, працюючи на, в основному, залучених виробничих потужностях має можливість
основні фінансові ресурси вкладати у способи реалізації
продукції. Таким чином нівелюються ряд супутніх витрат,
пов'язаних з обслуговуванням основного капіталу.
До недоліків оболонкового підприємства відносять:
— у результаті додаткових орендних відрахувань ціна
продукції збільшується, що негативно позначається на її
купівельній привабливості;
— значна залежність і, відповідно, прихована загроза
зі сторони партнерів та поставників сировини. Мінімізація загроз зі сторони поставників потребує використання
грунтовного наукового підходу щодо диверсифікації джерел поставок сировини;
— значні обсяги давальницької сировини з різних джерел підвищують ризик втрати продукцією належного рівня
якості, що може бути усунуто якісною роботою кваліфікованих менеджерів-технологів та фахівців з економічної
безпеки.
Особливістю підприємства віртуального типу є
швидкість виконання замовлень шляхом об'єднання ресурсів різних партнерів, що мають відповідні ринковим
потребам ресурси, знання і здібності у єдину систему. З
урахуванням переваги у використанні ресурсу часу та
інших аспектів мережевих процесів, перевагами віртуальних підприємств є [3, с. 37]:
— швидкість виконання ринкового замовлення;
— можливість зниження сукупних витрат;
— можливість повнішого задоволення потреб замовника;
— можливість гнучкої адаптації до змін навколишнього середовища;
— можливість знизити бар'єри виходу на нові ринки.
Проблемами при створенні та налагодженні роботи
підприємств віртуального типу є:
— необхідність детального дослідження усіх партнерських підприємств (їх більше ніж при традиційному
підприємництві) та чіткого розуміння стратегії їх розвитку;
— значно більшою є залежність від кадрового складу,
що суттєво підвищує ризики плинності кадрів;
— необхідність досягнення високого рівня довіри між
партнерами;
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— фактично відсутні матеріальна та соціальна підтримка учасників мережі унаслідок відмови від класичних
довгострокових договірних форм і звичайних трудових
відносин;
— формування системи координації діяльності територіально розділених партнерських компаній передбачає
розробку чи адаптацію захищеної інформаційної мережі.
Враховуючи наведене, ефективна діяльність підприємства мережевого типу потребує урахування переваг та
недоліків обох типів підприємств.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Використання мережевих технологій в підприємницькій діяльності є необхідно умовою дотримання вимог
часу. За рахунок глибокої економічної та соціальної інтеграції підприємства отримують можливість залучення
більш повного спектру ресурсів, використання яких потребує урахування особливостей типу підприємства. В подальших дослідженнях доцільно звернути увагу на інші,
згруповані автором особливості організації підприємств
мережевого типу.
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ACCOUNTING AND ANALYTICAL PROVISION OF CREDIT OPERATIONS OF THE BANKING
INSTITUTION IN THE CONTEXT OF LEGISLATIVE CHANGES

У зв'язку з запровадженням вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 "Фінансові інструменти" затверджена нова редакція Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, який набрав
чинності з 25 грудня 2017 року та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
банків України (Постанова Правління Національного банку України від 11.09.2017 р. № 89 зі змінами і
доповненнями, в редакції від 03.04.2018 р.), яка розроблена відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і стандартів та встановлює порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку, визначає характеристику і коротке призначення рахунків для відображення інформації за типовими операціями. У статті визначено методологічні засади відображення кредитних операцій в бухгалтерському обліку, а також розглянуто характеристику рахунків, що використовуються для обліку операцій з
кредитування клієнтів банку. Проведено аналіз динаміки та структури обсягу кредитування, резерву
під зменшення корисності кредитів клієнтам "Райффайзен Банк Аваль" за 2016—2017 рр.
In connection with the introduction of the requirements of the International Financial Reporting Standard 9,
"Financial Instruments", a new version of the Accountancy Account of Ukrainian Banks has been approved,
which entered into force on December 25, 2017, and the Instruction on the Application of the Accountancy Account
of Banks of Ukraine (Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated 11.09.2017, No. 89 with
amendments and supplements, dated 03.04.2018), which is developed in accordance with generally accepted
principles and standards in international practice, and establishes according keeping accounts, defining
characteristics and short-purpose accounts to display information on typical operations. The article outlines the
methodological principles for the reflection of credit operations in accounting, and also describes the
characteristics of accounts used to account for bank lending operations. The analysis of dynamics and structure
of the volume of lending, provision for impairment of loans to clients of Raiffeisen Bank Aval for 2016—2017 is
carried out.

Ключові слова: аналіз, кредитні операції, банк, облік, резерв, фінансовий актив, фінансовий інструмент.
Key words: analysis, credit operations, bank, accounting, reserve, financial asset, financial instrument.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вчасне виявлення проблемних кредитів, оцінка
якості активів може дати банку підстави для перегляду кредитної політики і коригування структури кре-
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дитного портфеля, встановлення обмежень на позички з урахуванням стану галузі, особливостей регіону і
типу позичальника або певних обсягів кредиту одному позичальнику, збільшення резервів для покриття
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кредитних ризиків, розробку процедури списання непогашених кредитів, розробку технології погашення
проблемних позичок, перегляд політики забезпечення повернення кредитів у частині використання застав,
гарантії, поручительства, страхування, оптимізації
порядку прийняття рішень про видачу кредитів та інші
заходи.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Банківське кредитування є об'єктом пильної уваги
вітчизняних вчених: Базилевича В., Бутинця Ф., Васильченко З., Вітлінського В., Галасюка В., Заруби О., Івасіва Б., Ковальчука Т., Лагутіна В., Луціва Б., Пересади А., Лютого І., Міщенка В., Мороза А., Пікус Р., Пернарівського О., Савлука М., Старостіної А., Сугоняки О.,
Шарова О., Шелудько В.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою даної статті є розгляд ключових аспектів
відображення кредитних операцій в бухгалтерському
обліку банку. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:
1) визначити методологічні засади відображення
кредитних операцій в бухгалтерському обліку;
2) розглянути характеристику рахунків, що використовуються для обліку операцій з кредитування клієнтів
банку;
3) проаналізовати динаміку та структуру обсягів
кредитування, резерв під зменшення корисності кредитів клієнтам "Райффайзен Банк Аваль" за 2016—2017 рр.
ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Стаття 2 Закону "Про банки і банківську
діяльність" визначає банківський кредит — будь-яке
зобов'язання банку надати певну суму грошей, будьяка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право
вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на
зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з
такої суми [1].
Порядок відображення в бухгалтерському обліку
кредитних операцій визначає Інструкція з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в
банках України [2].
Бухгалтерський облік операцій із фінансовими
інструментами здійснюється згідно з економічною суттю цих операцій за балансовими та позабалансовими
рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку
банків України [3].
Фінансовий інструмент — контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного підприємства і фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу в іншого.
Фінансовий актив — це: грошові кошти та їх еквіваленти; контракт, що надає право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого підприємства;
контракт, що надає право обмінятися фінансовими
інструментами з іншим підприємством на потенційно
вигідних умовах; інструмент власного капіталу іншого
підприємства.
Фінансові активи створюються шляхом здійснення
фінансових операцій за рахунок власного капіталу та
залучених коштів. У структурі фінансових інструментів
фінансовим активам належить найбільша питома вага,
а в структурі фінансових активів — банківським кредитам [4].
Надані банком клієнтам кредити в національній
та іноземній валюті обліковуються на рахунках другого класу "Операції з клієнтами", таких розділів
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Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України: розділ 20 "Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою
собівартістю", розділ 21 "Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю", розділ 22 "Кредити, що надані фізичним
особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю", розділ 23 "Кредити, що надані суб'єктам
господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за
справедливою вартістю", розділ 24 "Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю". Усі рахунки для обліку наданих
банком кредитів є активними. За дебетом цих рахунків проводяться суми наданих кредитів, а за кредитом — суми погашення заборгованості. Рахунки
для обліку неамортизованої премії/дисконту за кредитами, які обліковуються за амортизованою собівартістю є активно-пасивні. За дебетом цих рахунків проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період. За кредитом цих рахунків проводяться суми амортизації премії під час
нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами. Рахунки для обліку нарахованих доходів за кредитами, які обліковуються
за амортизованою собівартістю є активними. За дебетом цих рахунків проводяться суми нарахованих
доходів, а за кредитом — суми нарахованих доходів
під час їх отримання. Рахунки для обліку резерву за
кредитами, які обліковуються за амортизованою собівартістю є контр-активними. За кредитом цих рахунків проводяться суми сформованих резервів. За
дебетом цих рахунків проводяться суми зменшення
резервів; суми використаних резервів [3].
Розглянемо динаміку та структуру обсягів кредитування, резерв під зменшення корисності кредитів
клієнтам "Райффайзен Банк Аваль" за 2016—2017 рр.
Кредити — це непохідні фінансові активи з фіксованими або визначеними платежами, що не котируються на
активному ринку. Угоди за ними не укладаються з метою негайного або короткострокового перепродажу та
не класифікуються як торгові цінні папери або інвестиційні цінні папери, наявні для продажу. Такі активи
відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки. Прибутки та збитки відображаються у консолідованому звіті про прибутки та збитки при припиненні визнання або зменшенні
корисності кредитів та дебіторської заборгованості, а
також у процесі амортизації. У консолідованому звіті
про прибутки та збитки доходи від продажу кредитів
розкриті як "Непроцентні доходи", збитки від продажу
кредитів, за якими не визнано зменшення корисності на
індивідуальній основі, розкриті як "Непроцентні витрати".
Кредитний ризик — це ризик понесення Банком
збитку у результаті невиконання договірних зобов'язань позичальниками, клієнтами або контрагентами.
Банк здійснює управління та контроль кредитного ризику шляхом встановлення лімітів на суму ризику, який
він готовий взяти на себе, стосовно окремих контрагентів і географічної та галузевої концентрації, а також
шляхом моніторингу рівня заборгованості до встановлених лімітів.
"Райффайзен Банк Аваль" запровадив процес перевірки якості кредитів для забезпечення завчасного виявлення можливих змін кредитоспроможності
контрагентів, включаючи регулярний перегляд забезпечення. Ліміти стосовно контрагентів встановлюються шляхом застосування системи класифікації
кредитного ризику, яка встановлює рейтинг ризику
для кожного контрагента. Рейтинги ризику підлягають регулярному перегляду. Процес переві рки
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якості кредитів дозволяє Банку оцінювати потенційний збиток у результаті ризиків, на які він наражається, та вживати відповідні заходи для їх усунення.
Для аналізу кредитної якості клієнтів, "Райффайзен Банк Аваль" сегментує кредитний портфель на наступні категорії клієнтів: великі підприємства — категорія включає кредити, надані Банком великим корпоративним клієнтам; малі підприємства — категорія
включає кредити, надані Банком підприємствам малого
та середнього бізнесу; фізичні особи — категорія включає кредити, надані Банком фізичним особам; мікропідприємства — категорія включає кредити, надані Банком підприємствам малого та середнього бізнесу, які не
відносяться до категорій великих та малих підприємств
за критеріями об'єму реалізації та сумами наданих кредитних коштів, які визначаються внутрішніми політиками Банку. Сегментація клієнтів Банку між категоріями
"великі підприємства" та "малі підприємства" базується
на обсягах реалізації підприємства та сумі наданого кредиту, які визначаються внутрішніми політиками Банку
[5].
Станом на 31 грудня 2017 року нормативи кредитного ризику "Райффайзен Банк Аваль", встановлені
Національним банком України, були дотримані та були
такими: Н7 "Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента" (нормативне значення не більше 25%) 12,04 %, Н8 "Норматив великих
кредитних ризиків" (нормативне значення не більше
800%) 21,92 %, Н9 "Норматив максимального розміру
кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами" (нормативне значення не більше 25%)
2,45%.
Проведено аналіз кредитів клієнтів "Райффайзен
Банк Аваль" за 2016—2017 рр. Кредити клієнтам 2016 році
склали 54165437 тис. грн, з них великим підприємствам 32182281 тис. грн, кредити малим підприємствам
3563980 тис. грн, кредити фізичним особам 16447125 тис.
грн, кредити мікро-підприємствам 1972051 тис. грн, резерв під знецінення корисності кредитів (26241811) тис. грн.
Усього кредитів за мінусом резервів 27923626 тис. грн.
Кредити клієнтам 2016 році склали 44755504 тис. грн, з
них великим підприємствам 32580004 тис. грн, кредити
малим підприємствам 2814076 тис. грн, кредити фізичним особам 7825106 тис. грн, кредити мікро-підприємствам 1536318 тис. грн, резерв під знецінення корисності
кредитів (7406818) тис. грн. Усього кредитів за мінусом
резервів 37348686 тис. грн.
Банк визнає оціночний резерв під очікувані кредитні
збитки за: фінансовим активом, що оцінюється за амортизованою собівартістю; фінансовим активом, що оцінюється за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході; зобов'язаннями з
кредитування та фінансовими гарантіями; фінансовою
дебіторською заборгованістю [14].
Розглянуто резерв під зменшення корисності
кредитів клієнтам. Узгодження змін резерву під
зменшення корисності кредитів клієнтам за категоріями є таким: на 1 січня 2017 р. всього 26241811 тис.
грн, з них великим підприємствам 10612745 тис. грн,
малим підприємствам 1845146 тис. грн, фізичним особам 12715701 тис. грн, мікропідприємствам 1068219
тис. грн. Зменшено за рік складає (1679785) тис. грн,
з них великим підприємствам (1117061)тис. грн, малим підприємствам (145062) тис. грн, фізичним особам (353097) тис. грн, мікро-підприємствам (64565)
тис. грн. Списання за рік складає (16988751) тис. грн,
з них великим підприємствам (6625895) тис. грн, малим підприємствам (1365328) тис. грн, фізичним особам (8316799) тис. грн, мікро-підприємствам (680729)
тис. грн Відновлення за рік складає 19032 тис. грн, з
них великим підприємствам 6154 тис. грн, малим
підприємствам 4935 тис. грн, фізичним особам 7813
тис. грн, мікропідприємствам 130 тис. грн. Курсові
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різниці за рік складають (185489) тис. грн, з них великим пі дприємствам (34826) тис. г рн, малим
підприємствам (27863) тис. грн, фізичним особам
(114460) тис. грн, мікропідприємствам (8340) тис. грн.
На 31 грудня 2017 р. всього 7406818 тис. грн, з них
великим підприємствам 2841117 тис. грн, малим
підприємствам 311828 тис. грн, фізичним особам
3939158 тис. грн, мікропідприємствам 314715 тис. грн.
Зменшення корисності на індивідуальній основі на 31
грудня 2017 р. всього 7163037 тис. грн, з них великим підприємствам 2707446 тис. грн, малим підприємствам 309975 тис. грн, фізичним особам 3848975 тис.
грн, мікропідприємствам 296641 тис. грн Зменшення
корисності на сукупній основі на 31 грудня 2017 р.
всього 243781 тис. грн, з них великим підприємствам
133671 тис. грн, малим підприємствам 1853 тис. грн,
фізичним особам 90183 тис. грн, мікропідприємствам
18074 тис. грн. Всього зменшення корисності кредитів на 31 грудня 2017 р. всього 7406818 тис. грн, з
них великим підприємствам 2841117 тис. грн, малим
підприємствам 311828 тис. грн, фізичним особам
3939158 тис. грн, мікропідприємствам 314715 тис. грн.
Загальна сума кредитів, зменшення корисності яких
визначено на індивідуальній основі, до вирахування суми
резерву під зменшення корисності таких активів на 31
грудня 2017 р. всього 9215759 тис. грн, з них великим
підприємствам 4695193 тис. грн, малим підприємствам
330748 тис. грн, фізичним особам 3888613 тис. грн,
мікропідприємствам 301205 тис. грн.
Узгодження змін резерву під зменшення корисності кредитів клієнтам за категоріями є таким: на 1
січня 2016 р. всього 30701715 тис. грн, з них великим
підприємствам 10984685 тис. грн, малим підприємствам 2579808 тис. грн, фізичним особам 15912830
тис. грн, мікропідприємствам 1224392 тис. грн (Зменшено)/нараховано резерву за рік складає (30499) тис.
грн, з них великим підприємствам (465137) тис. грн,
малим підприємствам (70898) тис. грн, фізичним особам 398991 тис. грн, мікро-підприємствам 106545 тис.
грн. Списання за рік складає (7400168) тис. грн, з них
великим підприємствам (879077) тис. грн, малим
підприємствам (895289) тис. грн, фізичним особам
(5251566) тис. грн, мікропідприємствам (374236) тис.
грн. Відновлення за рік складає 37275 тис. грн, з них
великим пі дприємствам 20585 тис. г рн, малим
підприємствам 12086 тис. грн, фізичним особам 3981
тис. грн, мікропідприємствам 623 тис. грн. Курсові
різниці за рік складають 2933488 тис. грн, з них великим підприємствам 951689 тис. грн, малим підприємствам 219439 тис. грн, фізичним особам 1651465 тис.
грн, мікропідприємствам 110895 тис. грн. На 31 грудня 2016 р. всього 26241811 тис. грн, з них великим
підприємствам 10612745 тис. грн, малим підприємствам 1845146 тис. грн, фізичним особам 12715701
тис. грн, мікропідприємствам 1068219 тис. грн. Зменшення корисності на індивідуальній основі на 31
грудня 2016 р. всього 25976267 тис. грн, з них великим підприємствам 10497333 тис. грн, малим підприємствам 1841980 тис. грн, фізичним особам 12595430
тис. грн, мікропідприємствам 1041524 тис. грн. Зменшення корисності на сукупній основі на 31 грудня
2016 р. всього 265544 тис. грн, з них великим підприємствам 115412 тис. грн, малим підприємствам 3166
тис. грн, фізичним особам 120271 тис. грн, мікропідприємствам 26695 тис. грн. Всього зменшення корисності кредитів на 31 грудня 2016 р. всього 26241811
тис. грн, з них великим підприємствам 10612745 тис.
грн, малим підприємствам 1845146 тис. грн, фізичним
особам 12715701 тис. г рн, мікропідприємствам
1068219 тис. грн. Загальна сума кредитів, зменшення корисності яких визначено на індивідуальній основі, до вирахування суми резерву під зменшення
корисності таких активів на 31 грудня 2016 р. всього
2835084 тис. грн, з них великим підприємствам
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12752138 тис. грн, малим підприємствам 1893559 тис.
грн, фізичним особам 12654803 тис. грн, мікропідприємствам 1050324 тис. грн.
Процентні доходи, нараховані за кредитами, стосовно яких був визнаний резерв під зменшення корисності на
індивідуальній основі, за 2017 рік, становили 599 079 тис.
грн (2016 р.: 695 329 тис. грн).
Розмір та види застави, що вимагається Банком, залежать від оцінки кредитного ризику контрагента. "Райффайзен Банк Аваль" запровадив основні принципи
прийнятності різних видів застави та параметрів оцінки.
Основні види отриманої застави включають: при
комерційному кредитуванні: об'єкти нерухомого майна, запаси та дебіторська заборгованість; при кредитуванні фізичних осіб: застава житла, комерційна нерухомість. Банк зі встановленою періодичністю здійснює
моніторинг ринкової вартості застави, переоцінку її
вартості, вимагає додаткової застави згідно з базовими
угодами.
Станом на 31 грудня 2017 року "Райффайзен Банк
Аваль" мав концентрацію кредитів у розмірі 7685500 тис.
грн, наданих десятьом найбільшим позичальникам або
групам позичальників (17,17% загального кредитного
портфелю) (2016 р.: 10349362 тис. грн, 19,11%). За цими
кредитами було сформовано резерв у розмірі 548555 тис.
грн (2016 р.: 6586754 тис. грн) [5].

5. Річний звіт "Райффайзен Банк Аваль" за 2017 р.
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://
www.aval.ua
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ВИСНОВКИ
Таким чином, розглянуто методологічні засади
бухгалтерського обліку операцій із фінансовими
інструментами в банках України, які встановлюють
порядок ведення кредитних рахунків клієнтів у контексті законодавчих змін, з метою надання доречної та корисної інформації користувачам фінансової звітності для їхньої оцінки обсягів, часу та невизначеності майбутніх грошових потоків суб'єкта
господарювання. Підсумувавши результати проведеного аналізу динаміки та структури обсягів кредитування, резерву під зменшення корисності кредитів клієнтам "Райффайзен Банк Аваль" за 2016—
2017 рр., можемо зазначити, що ключовими перспективами його подальшого розвитку збільшення
обсягів кредитування є: нарощування корпоративного кредитування за рахунок підвищення ділової
активності; зменшення частки валютних кредитів та
зменшення валютних ризиків; підвищення активності банку у сфері інвестиційного та інноваційного кредитування.
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В статье рассмотрены причины финансового кризиса, произошедшего в Азербайджане в 2014 году.
Автор раскрыл своеобразные особенности кризиса, рассмотрел отрицательные тенденции, созданные
им в экономике страны. Был проведен анализ катаклизмов, произошедших в банковской и финансовой
системе, выявлены меры, которые необходимо осуществить для выхода из кризиса. Автор считает, что
документом, отражающим цели и приоритеты, необходимые для реализации этих мер, является "Стратегическая Дорожная Карта по развитию финансовых услуг в Азербайджанской Республике", которую
необходимо изучать и взять за основу. Для выхода из состояния кризиса и создания стабильной финансовой системы необходимо обосновать роль банковской системы в направлении ее развития.
In article the reasons of the financial crisis which has happened in Azerbaijan in 2014 are considered. The
author has revealed peculiar features of crisis, has considered the negative tendencies created by him in national
economy. The analysis of the cataclysms which have taken place in a banking and financial system has been
carried out, measures which need to be carried out for recovery from the crisis are revealed. The author considers
that the document reflecting the purposes and priorities necessary for realization of these measures is "The
strategic Road Map on development of financial services in the Azerbaijan Republic" which needs to be studied
and taken as a basis. For an exit from a condition of crisis and creation of a stable financial system it is necessary
to prove a role of a banking system in the direction of her development.
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ВВЕДЕНИЕ
По мере усиления глобализации мировой экономики растет взаимозависимость стран, укрепляются связи между ними, и этот фактор превращается в один из
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основных направлений развития. Используя его, страны стараются развивать и усиливать свои как геополитические, так и геоэкономические позиции. Параметры устойчивого развития каждой страны, вовлечен-
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ной в процесс глобализации, будут меняться в зависимости от состояния стран, участвующих в этом процессе. Последний финансовый кризис, произошедший
в мире, обладал именно такими характеристиками и
привел к углублению кризиса в странах-партнерах. Изза многократного снижения цены на нефть, страны, добывающие нефть, столкнулись с серьезными катаклизмами.
В Азербайджанской Республике, являющейся нефтедобывающей страной, также серьезно проявились
последствия кризиса, который повлиял на все сферы
экономики страны, как на макроэкономическом, так и
на микроэкономическом уровне. Это проявило себя в
росте ссудного процента в банковской сфере, увеличении удельного веса проблемных кредитов, снижении
совокупного капитала банков, снижении ликвидности
отдельных банков, банкротстве некоторых банков, задержке денежных расчетов, создании проблем в возврате депозитов, увеличении денежных суррогатов,
снижении наличного денежного оборота, увеличении
уровня долларизации, девальвации, быстром изменении уровня вальвации, снижении валютных резервов,
ухудшении платежного баланса, снижении курса ценных бумаг, уменьшении акций и операций на фондовом рынке, сокращении, а в большинстве случаев и приостановлении эмиссии ценных бумаг [1, с. 5].
За короткий промежуток времени, потрясения,
произошедшие в мировой экономике, волатильность
цен создали множество проблем, в результате которых произошло серьезное отставание в экономике нашей страны. Эти отставания наблюдались не только в
финансовой и банковской системе, они охватили всю
экономику. Для углубленного понимания последствий
кризиса необходимо рассмотреть общее состояние
экономики.
Банковская система Азербайджана на современном
этапе экономического развития
За период с 2004 по 2014 годов, в результате роста
доходов от нефти, а также направления части этих
средств на развитие ненефтяного сектора, осуществления широкомасштабных реформ в этой сфере, наша
республика в геоэкономическом пространстве по темпам экономического роста встала в ряд стран с ускоренным экономическим ростом. Все полученные положительные результаты оказали сильное влияние как
на финансовый сектор, так и на все сектора экономики.
За период, прошедший после обретения независимости, в нашей стране проводились продолжительные
реформы по институциональному развитию и формированию эффективной финансовой системы. В результате, была подготовлена нормативно-правовая база по
регулированию финансовых рынков и реализованы необходимые работы по приведению ее в соответствие с
международной практикой. В различных сегментах
финансовых рынков начато применение современных
операционных систем [1, с. 9].
Основываясь на данных Центрального Банка Азербайджана, можно сказать, что за период с 2004 по 2014
годы предоставляемая банками среднегодовая ставка
кредитования составила 30%. За этот период рентабельность банковского сектора выросла, были ужесточены требования к совокупному капиталу, выросли
вложения в систему внутреннего и внешнего капитала. По данным того же источника, в 2014 году совокупный капитал в секторе составил 4,3 миллиарда манат, что составляет 7,3% от валового внутреннего продукта.
Анализ показывает, что снижение цены на нефть
начиная с конца 2014 года, оказало сильное влияние
на экономику Азербайджана. В результате снижения
цены уменьшились доходы от нефти, в соответствии с
этим снизился уровень потоков иностранной валюты
в страну. Таким образом, превышение валютного спро-
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са над валютным предложением увеличило давление на
курс маната.
На валютном рынке возникла напряженная ситуация. С целью нормализации этого положения, обеспечения баланса на рынке, обеспечения устойчивости
платежного баланса, а также обеспечения долгосрочной устойчивости международной платежеспособности страны, в 2015 году 2 раза была проведена девальвация национальной валюты. При первой девальвации
1 доллар США вырос с 0,78 манат до 1,05 манат. При
второй девальвации 1 доллар вырос до 1,7 манат. Такое резкое удешевление маната в течение одного года
по сравнению с долларом вызвало серьезные катаклизмы в экономике. После первой девальвации, произошла долларизация кредитных и депозитных портфелей
в банках. Долларизация кредитного портфеля достигла 65%, а депозитного портфеля — 85%. А после второй девальвации было отмечено изъятие финансовых
средств из банковской системы. Из-за ослабления общего экономического роста в экономике страны, активность, существующая в банковском секторе на протяжении длительного времени, была снижена [1, с. 9].
На фоне снижения общей активности в экономике
страны уменьшилась платежеспособность заемщиков,
вырос уровень кредитных рисков. С целью эффективного управления возникшими рисками и в то же время, снижения долговой нагрузки заемщиков, банки
начали осуществлять реструктуризацию кредитов.
Некоторые из принятых мер дали положительные результаты. Однако продолжение макроэкономической
неопределенности и нестабильности повысило расходы банков на резервирование по кредитным рискам. В
результате, была утеряна часть капитала подушки безопасности, сформированной в банках в период экономического роста, коэффициент адекватности совокупного капитала приблизился к минимальным стандартным нормативам. Согласно данным Центрального Банка, по сравнению с 2014 годом, в 2015 году этот
показатель снизился на 4,2 процентных пункта и составил 14,7 процентов.
Другим сегментом финансового рынка, в деятельности которого наблюдалось отставание в результате произошедшего в стране кризиса, является рынок страхования. Годовой темп роста на этом
рынке за период с 2010 по 2015 годы составил 20 процентов. На конец 2015 года, объем страховых взносов на страховом рынке страны значительно вырос
и составил 444 млн манат. Доля этого рынка в ВВП
составила 0,8%. Этот показатель значительно ниже
аналогичного показателя в развивающихся странах.
Один из важнейших рисков в деятельности этого
рынка связан с его высокой зависимостью от банковского сектора [3, с. 19].
В связи с возникшей ситуацией, вопрос развития
финансовых рынков в стране превратился в один из самых важных. Правительство проделало большую работу в этом направлении, и этот процесс продолжается. С целью оживления финансового рынка была принята "Государственная Программа по развитию рынка ценных бумаг в Азербайджанской Республике за
2011—2020 годы". На первом этапе этой программы,
охватывающей 2011—2014 годы, были поставлены и
осуществлены такие важные задачи, как модернизация
инфраструктуры рынка, совершенствование нормативно-правовой базы, укрепление материально-технической базы.
Согласно информации, предоставленной Контрольной Палатой по Финансовым Рынкам, на конец
2015 года в стране действовало 43 банка, 27 страховых
организаций, 48 небанковских кредитных организаций,
109 кредитных союзов и 5 инвестиционных фирм. За
этот период, кредитные организации смогли сохранить
свои ведущие позиции в финансовой системе. Так, доля
банков в общих активах финансовой системы состави-
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ла 88%, доля небанковских кредитных организаций —
9,7%, страховых организаций — 2,3%.
Произошедший кризис оказал негативное воздействие на финансовую систему и привел к ухудшению
целого ряда ее показателей. Согласно данным Контрольной Палаты по Финансовым Рынкам, из 43 действующих на конец 2015 года банков, в 2016 году и в
первые три месяца 2017 года были закрыты 11 банков.
Общее их число снизилось до 32-х [2].
Согласно этим же данным, из общего числа банков, действующих на дату 31.03.2017 года, два банка
были государственными, а 30 — являлись частными
банками. Из них, число банков с иностранным капиталом достигло 16-ти. Число банков с Уставным капиталом от 50% до 100% достигло 7, число местных филиалов иностранных банков — 2, а число банков, уставный капитал которых меньше 50% — 9. Число филиалов банков снизилось с 650 до 561, а число отделений
банков снизилось со 167 до 137. Число работников в
этих банках уменьшилось на 2500 человек и составило
16312 человек. На эту дату, число небанковских кредитных организаций составило 145, число кредитных
союзов достигло 97.
С целью устранения отставаний в финансовой системе страны в результате произошедшего кризиса, а
также обеспечения устойчивости системы, были выявлены цели и приоритеты, обеспечивающие выход из
проблемных ситуаций и продолжительное развитие на
краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды. Эти цели нашли свое отражение в "Стратегической Дорожной Карте по развитию финансовых услуг
в Азербайджанской Республике".
Цели и приоритеты, выявленные в этой сфере,
очень важны для развития финансовой системы. Каждый из этих целей и приоритетов отражает в себе отдельные вопросы по оздоровлению финансовой системы, повышению ее устойчивости. Считается, что первой целью, необходимой для выхода из создавшейся
кризисной ситуации, является формирование финансовой системы, состоящей из динамичных и надежных
институтов. Для достижения этой цели необходимо
проведение капитализации банковской системы, обеспечение ликвидности, преобразование неработающих
активов в производительные активы, усиление финансовой инклюзивности и развитие рынка страхования
[5, с. 162].
Для обеспечения финансовой стабильности, формирования стабильной финансовой системы, необходимо осуществление реформ и неотложных мер в этой
сфере. С этой целью необходимым является развитие
финансовых рынков.
Ключевыми проблемами в этом направлении являются повышение активности на межбанковском денежном рынке, создание благоприятной среды для финансовых инструментов и обеспечение доступа инвесторов на финансовые рынки.
Одно из важнейших средств, которые используются для выхода из кризиса и обеспечения стабильности
финансовой системы, является укрепление финансовой инфраструктуры. Основными приоритетами в этом
направлении являются совершенствование системы обмена кредитной информацией, ознакомление с правовыми ограничениями и ускорение исполнения судебных решений [4, с. 246].

вершенствовать механизмы страхования и усилить контроль над их деятельностью.
Одним из путей преодоления кризиса, повышения
роли банковской системы в создании стабильной финансовой системы, является повышение знаний и навыков участников финансового рынка. Совершенствование знаний и навыков, профессионального уровня
участников рынка может еще больше повысить эффективность банковской деятельности. Благодаря этому,
можно ускорить создание стабильной финансовой системы и усовершенствовать ее деятельность.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для создания здоровой и устойчивой финансовой
системы особое значение имеет совершенствование механизма контроля над деятельностью банковской системы. Для выполнения этой задачи необходимо применять более эффективный механизм управления
рисками в банках, запустить в секторе консолидированную контролирующую модель, основанную на рисках, повысить прозрачность финансовых отчетов, со-
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В статье дана общая характеристика Нахичеванской Автономной Республики, изложены ее своеобразные особенности, показаны трудности экономики республики, живущей в условиях блокады, основные параметры и направления ее развития.
Автор провел анализ таких основных макроэкономических показателей, как валовый внутренний
продукт (ВВП), инвестиционные вложения, объем ВВП на душу населения, доходы населения, денежный
и кредитный оборот, динамика внешней торговли, розничной продажи и услуг общественного питания,
транспортных услуг, услуг связи и др.
В статье была отмечена доля негосударственного сектора, его удельный вес по сферам экономики
республики, обоснована роль инновационного предпринимательства в экономическом развитии, определены особенности, свойственные экономике Нахичеванской Автономной Республики.
In article the general characteristic of the Nakhchyvan Autonomous Republic is given, her peculiar features
are stated, difficulties of economy of the republic living in blockade conditions, key parameters and the directions
of her development are shown.
The author has carried out the analysis of such key macroeconomic indicators as the Gross Domestic Product
(GDP), investment investments, GDP volume per capita, the income of the population, a money and credit turnover,
dynamics of foreign trade, retail and services of public catering, transport services, communication services, etc.
In article the share of the non-state sector, its specific weight on spheres of economy of the republic have
been noted, the role of innovative business in economic development is proved, the features peculiar to economy
of the Nakhchyvan Autonomous Republic are defined.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, инновационное предпринимательство, модернизация, инфраструктура, инвестиции.
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ВВЕДЕНИЕ
С обретением независимости Азербайджаном, экономика страны вступила в новый этап развития. Во всех
ее районах, а также в единственной существующей в ее
составе Нахичеванской Автономной Республике началась реструктуризация экономики и внедрение рыночных принципов хозяйствования.
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Существующие при СССР зарубежные связи были
нарушены, приостановлены соглашения, заключенные
между партнерами, заморожены счета. В этот период
уровень безработицы вырос, а уровень занятости снизился.
Регулярная рецессия в производстве носила систематический характер. Инфляция усилилась и дос-
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тигла уровня гиперинфляции, а также проявились тельную динамику. Для ее анализа, необходимо расдругие катаклизмы [4, с. 126]. Кроме этого, был еще смотреть положение по отраслям экономики. В 2017
один факт, еще более отягощающий экономическое году, с учетом домохозяйств автономной республики,
положение Нахичевана. Фактически, Нахичеванская производства промышленной продукции, а также деАвтономная Республика находилась в состоянии вой- ятельность работающих в промышленной сфере как
ны в связи с проблемой Нагорного Карабаха. Можно физическое лицо, не создавая юридического лица,
сказать, что этот регион Азербайджана последние было произведено продукции и оказано услуг на сумтридцать лет живет в условиях блокадной экономи- му 942944,7 тысяч манат, что на 1,7% больше по сравки.
нению с прошлым годом. На долю товарной продукНесмотря на блокаду, начиная с 90-х годов прошло- ции приходится 96,1%, на долю услуг — 3,9% этого
го века, в Автономной Республике начаты работы по показателя. Из общего объема, 71709,6 тысяч манат
оживлению всех отраслей экономики. В общественной, или 4,5% произведенной продукции пришлось на долю
политической и экономической жизни Автономной Рес- государственного сектора, остальная часть, или 95,5%
публики начали осуществляться процессы по обновле- — на долю предприятий, работающих в частнопредпнию и модернизации. Техника и технологии, а также ринимательском секторе экономики. 95,4% этой прометоды и условия работы, оставшиеся со времен Совет- дукции было произведено на предприятиях обрабатыского Союза, уже не соответствовали требованиям но- вающей промышленности, 0,1% — в добывающей, 4,2%
вого времени и не могли удовлетворять потребности — в производстве электроэнергии, 0,3% — на предприятиях по водоснабжению.
экономики.
Также за этот год была отмечена положительная
Именно по этой причине, способы и правила, внедряемые во всех сферах экономики, были новыми и со- динамика в сфере капитального строительства. Так,
временными. За годы независимости в Нахичеванской за счет всех финансовых источников были испольАвтономной Республике были восстановлены и зано- зованы инвестиции в объеме 997609 тысяч манат.
во созданы сферы экономики и производства, необхо- Этот показатель больше соответствующего показадимые для удовлетворения потребностей людей. Та- теля прошлого года на 4,9%. Объем инвестиций, изким образом, стало возможным выживание населения расходованных за отчетный год на строительно-монв жестких военных условиях. В результате всесторон- тажные работы, составил 95941 манат, т.е. вырос на
ней помощи центрального правительства и напряжен- 10,4% и составил 921555,6 тысяч манат. Это составного труда населения Автономной Республики, а так- ляет 92,4% инвестиций направленных в основной каже налаживания связей с Турцией и Ираном, Нахиче- питал [2, с. 14].
За тот же год, объем строительно-монтажных раван продолжает свое экономическое развитие [3, с.
бот, выполненных строительными организациями за
216].
Основываясь на статистических данных последних счет собственных средств, составил 686911,8 манат, что
лет, мы можем отметить, что только за 2017 год в горо- на 8,3% больше соответствующего показателя прошлоде Нахичеван созданы следующие новые направления го года.
2017 год был очень удачным и для сельского хозяйдеятельности, связанные со сферами инновационного
предпринимательства: центр продажи автомобилей и ства, играющего особую роль в экономике автономной
запасных частей к ним, а также подземный гараж; жи- республики. В целом, в сельском хозяйстве, опирающемлой комплекс "Молодежный городок", построенный ся на предпринимательские предприятия и частные хообъединением коммерческих компаний Cahan Holdinq; зяйства, был зарегистрирован рост по производству
сеть мобильной связи четвертого поколения, построен- пшеницы, ржи, кукурузы, подсолнечника, картофеля,
ная Обществом с Ограниченной Ответственностью овощей, бахчевых культур и др.
В сфере животноводства также наблюдался рост и
"Naxtel"; две линии по производству мебели, окон и дверей в деревне Гарачухур; производство по ремонту и развитие. Так, в этой сфере наблюдался рост по произпокрытию автомобильных шин; фармацевтическая про- водству мяса, молока, яиц, шерсти соответственно на
1,9%, 1,4%, 9,4%, 1,2%.
мышленность. В городе создано ООО " Naxçıvan Məhsulları
В течение года в сельском хозяйстве и рыболовном
Naxçıvan Məhsulları ", имеющая линии по производству макарон,
меда, сыра, а также плодовоовощной консервной про- хозяйстве Автономной Республики было произведено
дукции. В деревне Булган создан центр по предоставле- продукции на сумму 429448,4 тысяч манат. Это больше
нию бытовых услуг населению. В издательско-полигра- по сравнению с прошлым годом на 6,1% или 26,2 тысяч
фическом объединении "Аджеми" была запущена новая манат.
Также наблюдалась положительная динамика и в
печатная линия. ООО "Дизайн" наладило производство
различного вида и формы золотых и серебряных юве- транспортной сфере, играющей особую роль в эконолирных изделий, медалей и нагрудных знаков; в Произ- мике автономной республики. Так, в 2017 году физичесводственном Комплексе "Cahan" были построены новые кими лицами, действующими в сфере транспортных
производственные участки. ООО Промышленный Ком- предприятий и автомобильного транспорта, было переплекс "Naxçıvan Məhsulları
Taxıl Məmulatları" построил участок везено 16082,7 тысяч тонн грузов, 100129 тысяч челопо производству смешанных кормов; ООО "D-adlі век пассажиров. По сравнению с прошлым годом, груqaymaq" запустило линию по производству сметаны; зоперевозки увеличились на 1,2%, пассажиро-перевозбыл запущен участок по производству электродов. В ки — на 2%. В результате предоставления этих услуг
деревне Тумбул создан центр по оказанию бытовых ус- было получено 53802 тысяч манат прибыли. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 10,7%.
луг населению и т.д.
Наряду с вышеуказанным, в таких административ- На долю частного предпринимательства или негосударных районах Нахичеванской Автономной Республики, ственного сектора приходится 16023,6 тысяч тонн или
как Шарур, Бабек, Ордубад, Джулфа, Шахбуз, Кенгер- 99,6% перевезенных грузов, 94480,6 тысяч человек или
ли, Садарак были созданы хозяйственные участки и 94,4% пассажиро-перевозок, 42889,6 тысяч манат или
79,7% полученной прибыли. В негосударственном секслужбы услуг различного назначения [1, с. 3].
За исследуемый год в автономной республике был торе, где действуют частные предприятия, грузоперепроизведен ВВП на сумму 2 млрд 582 млн 361 тыс. 400 возки увеличились на 1,4%, пассажиро-перевозки — на
манат, что на 0,5% больше по сравнению с прошлым 1,2%, прибыль, полученная от грузоперевозок и пассагодом. Объем ВВП на душу населения вырос на 3,6% жиро-перевозок увеличилась на 1,6%. Согласно статипо сравнению с прошлым годом и составил 5779,7 ма- стическим данным, 5,6% пассажиров или 5648,4 тысяч
нат. Развитие инновативного предпринимательства во человек, и 0,4% или 59,1 тысяч тонн грузов были перевсех сферах автономной республики имело положи- везены государственными предприятиями.
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В сфере информации и связи, являющейся важной
составной частью экономики Нахичеванской Автономной Республики, объем услуг, оказанных в течение 2017 года, составил 48727,2 тысяч манат. Это на
3,9% больше, чем в прошлом году. За этот же период
объем услуг по мобильной связи вырос по сравнению
с прошлым годом на 2% и составил 40258 тысяч манат
[1, с. 9].
За исследуемый период в автономной республике
сумма кредитов, выданных банками и кредитными
организациями юридическим и физическим лицам, составила 43354,9 тысяч манат. Из них, 24,2% или
10512,3 тысяч манат — были краткосрочные кредиты,
и 75,8% или 32842,6 тысяч манат — долгосрочные кредиты.
На конец исследуемого года объем сбережений
населения в банках автономной республики составил
6787,4 тысяч манат. Сумма страховых взносов, поступивших по действующим здесь страховым организациям, составила 6145 тысяч манат. Это на 1,1% больше,
чем в прошлом году.
За весь 2017 год в Нахичеване было зарегистрировано 33 юридических лица и 2173 физических лица, что
говорит о росте этого показателя по сравнению с прошлым годом.
В автономной республике были зарегистрированы
улучшения в сфере туризма. Так, за этот год число приехавших сюда туристов выросло по сравнению с прошлым годом на 13452 человека или 3,5% и составило 403
тысячи 275 человек.
В сфере внешней торговли, являющейся важным
сектором экономики автономной республики, также
зарегистрированы положительные результаты. Так,
в течение 2017 года, в результате осуществления
внешнеторговых операций действующими здесь
предприятиями, организациями и физическими лицами, внешнеторговый оборот составил 463244,8
тысяч долларов США. Из них, 90,5% или 419120,8
долларов США приходится на долю экспорта, 9,5%
или 44124 тысяч долларов США — на долю импорта.
Объем экспорта вырос по сравнению с прошлым годом на 1,1%. Также наблюдался рост доходов населения, являющийся одним из основных макроэкономических показателей автономной республики. Так,
за 2017 год доходы населения выросли по сравнению
с прошлым годом на 1,2% и составили1825591,9 тысяч манат. Объем доходов на душу населения вырос
на 0,1% и составил 4085,9 манат. Уровень заработной платы на одного работника по сравнению с прошлым годом вырос в исследуемом году на 4,1% и составил 411,7 манат.
Одним из самых важных показателей экономики
Нахичеванской автономной республики является показатель товарооборота и платных услуг. За 2017 год в
республике было продано населению потребительских
товаров и оказано услуг на сумму 1719995 тысяч манат.
Это на 1,0% больше, чем в прошлом году. В розничной
торговой сети населению было продано товаров на сумму 1450218,2 тысяч манат, а на предприятиях общественного питания и бытовых услуг — на сумму 56125,4 тысяч манат. По сравнению с прошлым годом, товарооборот в розничных предприятиях вырос на 2,3%, а на предприятиях общественного питания и бытовых услуг —
также на 2,3%.
За 2014 год объем платных услуг, оказанных населению Нахичеванской автономной республики, вырос по сравнению с прошлым годом на 3,1% и составил 213651,4 тысяч манат. 47,6% от этого или услуги
на 101660,2 тыс. манат были предоставлены юридическими лицами, 52,4% или 111991,2 тыс. манат — физическими лицами. Объем услуг, оказанных юридическими лицами, вырос по сравнению с прошлым годом на 3,2%, а объем услуг, оказанных физическими
лицами, вырос по сравнению с прошлым годом на 3%.

www.economy.in.ua

За 2017 год численность населения Автономной Республики выросла по сравнению с прошлым годом на
4813 человек или на 1,1% и составила 448807 человек.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования показывают, что за
анализируемый 2017 год основные макроэкономические показатели имели положительную динамику развития. Так, объем ВВП вырос на 0,5%; объем ВВП на
душу населения вырос на 3,6%; общий объем промышленной продукции вырос на 1,7%; объем инвестиций,
направленных в основной капитал, вырос на 4,9%; общий объем сельскохозяйственной продукции вырос на
6,1%; грузоперевозки — на 1,2%; объем информационных услуг и услуг по связи — на 3,9%; объем мобильной связи — на 2,0%; объем розничного товарооборота — на 2,0%; объем платных услуг населению — на
3,1%; объем экспорта — на 1,1%; доходы населения —
на 1,2%; среднемесячная заработная плата на одного
работника — на 4,1%. Эти данные показывают, что экономика автономной республики имеет устойчивый характер и может обеспечить свое продолжительное развитие. Это было достигнуто путем внедрения новой
техники и технологий, способов и правил, модернизированных и инновационных идей предпринимательскими структурами.
В целом, рост доли предпринимательских структур,
негосударственного сектора, малого и среднего предпринимательства и положительная динамика этого процесса доказывает повышение роли инновационного
предпринимательства в Нахичеванской автономной республике и обусловленность развития всех сфер ее экономики.
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Зазначено, що створення та впровадження регіональної статистичної інформаційно-аналітичної системи з
метою ефективного управління регіоном забезпечить інтеграцію регіональних автоматизованих систем, надасть можливість створення регіональних і місцевих статистичних інформаційних ресурсів і їх використання
з застосуванням ІКТ. Крім того, спростить процедуру отримання статистичної та аналітичної інформації, надасть постійний доступ до неї державним службовцям, депутатам, членам громадських організацій в режимі
реального часу, значно скоротить урядові операційні витрати, підвищить прозорість роботи уряду і відповідальність його структурних підрозділів.
Визначено, що концепція побудови регіональної статистичної інформаційно-аналітичної системи виходить
із загальних вимог створення інформаційного суспільства, в тому числі електронного уряду, при цьому широкий набір інформаційних послуг реалізується з урахуванням сучасних технологічних можливостей.
Виділено передумови, що сприяють удосконаленню інформаційного забезпечення державного управління регіоном, а саме: органи влади регіонів України зіткнулися з необхідністю перегляду традиційних моделей
державного управління, які виявилися неадекватними інформаційних технологій; рівень технічного оснащення
відомств дозволяє сьогодні перейти до надання державних статистичних інформаційних послуг через Інтернет і інші провідні та безпровідні види зв'язку, а також до електронної міжвідомчої взаємодії та інші.
It is noted that the creation and implementation of a regional statistical information and analytical system for the
effective management of the region will ensure the integration of regional automated systems, will provide the
opportunity to create regional and local statistical information resources and their use with the use of ICT. In addition,
it will simplify the procedure for obtaining statistical and analytical information, provide permanent access to it to
civil servants, deputies and members of public organizations in real time, will significantly reduce government operating
expenses, increase transparency of the work of the government and the responsibility of its structural divisions.
It is determined that the concept of building a regional statistical information and analytical system is based on
the general requirements for the creation of an information society, including the e-government, while a wide range of
information services is implemented taking into account modern technological possibilities.
The prerequisites for improving the information provision of state governance by the region are highlighted, namely:
the authorities of the regions of Ukraine faced the need to revise the traditional models of public administration,
which turned out to be inadequate information technologies; the level of technical equipment of departments allows
today to switch to the provision of state statistical information services over the Internet and other leading and wireless
communications, as well as to electronic interagency interaction, and others.
Ключові слова: регіональна статистична інформаційно-аналітична система, ефективне управління регіоном,
регіональні автоматизовані системи, інформаційне суспільство, інформаційне забезпечення державного управління регіоном, технологічні можливості.
Key words: regional statistical information and analytical system, effective regional management, regional automated
systems, information society, information provision of state administration of the region, technological opportunities.
ВСТУП
Інформація як сукупність соціально-економічних даних
про відповідні явища і процеси, зібраних і систематизованих в оптимальну для використання систему, становить основу державного управління. Всі управлінські процеси —
це пошук, фіксація, аналіз, оцінка, закріплення, поширення
економічної та соціальної інформації. Державні інформаційні системи створюються і експлуатуються на основі
статистичної та іншої відомчої інформації. При цьому переліки видів офіційної статистичної інформації, наданої в
обов'язковому порядку, встановлюється нормативними актами на державному рівні, де визначається порядок її подання. Але і це, найважливіше в державному управлінні взаємодія відбувається не з усією статистичною інформацією, а
тільки з тієї, яка безпосередньо необхідна для формування
і реалізації державних керуючих впливів.
Велика частина статистичної інформації залишається в
розпорядженні територіальних органів Держстату для
інформаційного забезпечення органів влади регіонів України, відповідно до їх потреб і технічними можливостями.
Тому створення і функціонування регіональної статистичної інформаційно-аналітичної системи — це об'єктивна не-
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обхідність. Застосування ІКТ при обробці і надання регіональним органам влади статистичної інформації сприяє
збільшенню обсягу інформації, що передається в одиницю
часу і сприяє ефективному міжвідомчої інформаційної взаємодії, що підвищує швидкість і якість державних послуг [4,
с. 89].
Створення та впровадження регіональної статистичної інформаційно-аналітичної системи з метою ефективного управління регіоном забезпечить інтеграцію регіональних автоматизованих систем, надасть можливість
створення регіональних і місцевих статистичних інформаційних ресурсів і їх використання з застосуванням ІКТ.
Крім того, спростить процедуру отримання статистичної
та аналітичної інформації, надасть постійний доступ до неї
державним службовцям, депутатам, членам громадських
організацій в режимі реального часу, значно скоротить
урядові операційні витрати, підвищить прозорість роботи
регіонального уряду і відповідальність його структурних
підрозділів [2, с. 12]. Надалі — відкривається доступ до
регіональної статистичної інформаційно-аналітичної системи місцевим органам влади і різним установам і громадянам регіону.

Економiка та держава № 7/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Науковими дослідженнями регіональної статистичної
інформаційно-аналітичної системи, у тому числі на державному та регіональному рівнях, займалися такі вітчизняні
вчені: Н. Бусленко, Є. Балашов, В. Гончаров, В. Глушков,
А. Іваненко, Н. Міхеєва, І. Кононенко, М. Раду, Г. Поспєлов,
Ю. Якутін та ін
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження регіональної статистичної
інформаційно-аналітичної системи з метою розробки пропозицій, щодо ефективного управління регіоном забезпечить інтеграцію регіональних автоматизованих систем, надасть можливість створення регіональних і місцевих статистичних інформаційних ресурсів і їх використання.
РЕЗУЛЬТАТИ
Інформація, що міститься в інформаційних ресурсах
органів статистики, стає останнім часом стратегічним чинником розвитку країни та її регіонів, економічне і соціальне благополуччя яких безпосередньо визначаються рівнем
застосування ІКТ.
Концепція побудови регіональної статистичної інформаційно-аналітичної системи виходить із загальних вимог
створення інформаційного суспільства, в тому числі електронного уряду регіону, при цьому широкий набір інформаційних послуг реалізується з урахуванням сучасних технологічних можливостей. Термін "електронний уряд" поки
недостатньо визначено і відсутня в явному вигляді в тексті
Розробленої Державним комітетом зв'язку та інформатизації України програми "Електронна Україна", презентація
якої відбулась у 2002 році [1, с. 102].
У процесі переходу від традиційного взаємодії органу
статистики з органами виконавчої та законодавчої влади до
інформаційного через створення регіональної статистичної
інформаційно-аналітичної системи можна виділити чотири
основні етапи, між якими немає чітких меж.
Перший етап полягає в організації постійного:
а) присутності в Інтернеті Web-сайту Уряду і Web-сайту і
порталу територіального органу і їх регулярного оновлення;
б) наявності загальнодоступної інформації, що міститься
в базах даних, на виділеному сервері територіального органу
статистики та його регулярне поповнення та актуалізація;
в) віддаленого санкціонованого доступу до статистичної інформації за допомогою ІКТ органів законодавчої і
виконавчої влади [5, с. 234].
Другий етап полягає в організації режиму інтерактивної взаємодії регіонального уряду і його структурних
підрозділів з територіальним органом державної статистики (далі ТОДС).
На третьому етапі реалізується обробка транзакцій. Тут
серйозними проблемами стають платежі за інформаційні
послуги та безпеку роботи [3, с. 201].
На четвертому етапі можливий перехід на нові технології та програми ІКТ, які підтримують можливості використання міжвідомчої інформації.
Оцінка готовності регіону до розгортання РСІАС може
здійснюватися за такими характеристиками:
— організаційна готовність, яка охоплює структуру управління регіоном, кваліфікацію фахівців;
— технічна готовність, що враховує можливості застосовуваних ІКТ і додатків, інфраструктуру ІКТ, готовність
ключових партнерів (регіонального уряду і ТОДС), інфраструктуру забезпечення безпеки роботи, можливості інтеграції [6, с. 339].
Перспективи розвитку РСІАС пов'язані в значній мірі з
підготовкою кваліфікованих фахівців з ІКТ. Інвестиції в
фахівців є одним із головних завдань розвитку РСІАС, оскільки комп'ютерна грамотність є необхідним елементом
формується в регіоні інформаційного суспільства.
ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження можна виділити
такі передумови, що сприяють удосконаленню інформаційного забезпечення державного управління регіоном:
— Органи влади регіонів України зіткнулися з необхідністю перегляду традиційних моделей державного управління, які виявилися неадекватними інформаційних технологій.
— ІКТ займають сьогодні центральне місце в оновленні
та реструктуризації державного управління України. Впровадження ІКТ в діяльність органів державної влади
здійснюється в відповідно до Закону України "Про адміні-
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стративні послуги" від 06.09.2012 р. (передбачає безумовну
обов'язковість існування офіційного веб-сайту органу
місцевого самоврядування), Закону України "Про засади
запобігання та протидії корупції" від 07.04.2011 р. (передбачають обов'язковість використання ІКТ для інформування громадян), Закон України "Про оренду державного та
комунального майна" від 10.04.1992 р., зміни від 21.04.2011
р. (оприлюднення інформації про майно, яке може передаватися в оренду, та про намір це здійснити), Закону України від 10.04.2014 р. "Про здійснення державних закупівель"
(передбачено використання ІКТ для оприлюднення інформації), Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 13.01.2011 р (передбачає використання офіційного веб-сайту для оприлюднення інформації про орган влади та його діяльність), Концепції розвитку електронного
урядування в Україні, затвердженій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 р. № 2250 (форма
організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних
технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян) та ін.
— Рівень технічного оснащення відомств дозволяє сьогодні перейти до надання державних статистичних інформаційних послуг через Інтернет і інші провідні та безпровідні
види зв'язку, а також до електронного міжвідомчої взаємодії.
— ІКТ забезпечують органам влади і управління регіонів
можливості оперативного отримання інформації для прийняття рішень і поліпшення їх якості, територіального розширення зон впливу за рахунок впровадження і використання РСІАС.
— У ТОДС накопичені значні обсяги інформаційних
ресурсів, їх велика кількість створює інформаційні ілюзії і
позбавляє органи управління достовірної інформації.
— Поява принципово нових підходів до використання ІКТ
створює можливість реалізації факторів, що впливають на ефективність державного управління регіоном на основі РСІАС.
Застосування ІКТ в управлінні соціально-економічним
розвитком регіону забезпечить підвищення оперативності
при роботі зі статистичної та аналітичної інформації, що
особливо актуально для органів виконавчої влади регіонів
з метою прийняття обгрунтованих управлінських рішень.
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У статті розглянуто специфіку фінансового забезпечення розвитку малих підприємств за участю держави та
місцевих органів самоврядування та пошук альтернативних джерел фінансування вітчизняного малого підприємництва в розрізі міжнародного досвіду. Виділено підсистеми системи підтримки малого підприємництва та елементи фінансової підтримки розвитку малого підприємництва на рівні держави. Досліджено проблеми розвитку
банківського кредитування та перешкод активізації кредитування малого підприємництва загалом. Досліджено
та висвітлено інформацю щодо найбільш активного суб'єкту у сфері мікрокредитування в Україні Німецько-Українського фонду. Розглянуто специфічні критерії прийнятності Німецько-Українського фонду для України як банкапартнера, оскільки саме Програма мікрокредитування Німецько-Українського фонду є найбільшою за обсягами
програмою підтримки та розвитку малого підприємництва у національній економіці.
The article deals with the small entrepreneurship financial support development specifics with the participation of the
state and local self-government bodies and the search for small entrepreneurship domestic financing alternative sources in
the context of international experience. The small entrepreneurship support system subsystem and small entrepreneurship
financial support development elements at the state level are highlighted. The bank crediting development problems and
obstacles to the small entrepreneurship crediting activation in general are investigated. The information about the most
active microcrediting subject in Ukraine, the German-Ukrainian Fund has been researched. We consider the specific
eligibility criteria of the German-Ukrainian Fund as a partner bank for Ukraine, because micro-credit program of the GermanUkrainian Fund is the largest in terms of small entrepreneurship program support and development in the national economy.
Ключові слова: мале підприємництво, малий та середній бізнес, фінансова державна підтримка, бізнесклімат, система кредитування МП, мікрокредитування.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
Досвід країн, що активно впроваджують економічні
реформи на підтримку і стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, досягають суттєвого економічного зростання, впроваджуючи даний напрям політики. Фінансове забезпечення розвитку малих підприємств
за участю держави та місцевих органів самоврядування
є складовою системи підтримки малого підприємництва, концепція якої зводиться до вирішення завдань функціонування недержавного сектора національної економіки через використання методів макроекономічного регулювання.
Виділемо такі підсистеми системи підтримки малого підприємництва:
— організаційна (суб'єкти та об'єкти управління,
інформаційні, фінансові та ресурсні потоки між ними);
— функціональна (аналіз, планування, організація і
контроль);
— підсистеми нормативно-правового, інформаційного та фінансового забезпечення.
Крім того, політику підтримки розвитку малого та
середнього підприємництва (МСП) слід розглядати у
взаємозв'язку з іншими елементами державної політики: політики у сфері державних фінансів (бюджетна політика), торговельної та регуляторної політики, політики в галузі освіти та науки, політики регіонального розвитку [1; 2].
Реалізація державної політики саме фінансової
підтримки має наразі найгостріші прогавини для підпри-
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ємств малого бізнесу на теренах України, тому вимагає
підвищення рівня пріоритетності. Концентрація державної підтримки має бути зосереджена на налагоджені
привабливого бізнес-клімату для страртапів, інновацій,
розгалуження фінансування щодо місцевих ресурсів,
сільської місцевості, депресивних територій тощо). При
цьому об'єктами інфраструктури підтримки малого та
середнього бізнесу є: регіональні агенції розвитку
підприємництва, кредитно-гарантійні установи (фінансова підтримка), бізнес-інкубатори (підтримка стартапів), бізнес-центри (інформаційна підтримка), інноваційні та консалтингові центри, які гостро вимагають
запозичення успішного зарубіжного досвіду.
Загалом, можна виділити три основних елемента
фінансової підтримки розвитку малого підприємництва на рівні держави [1—3]:
1. Бюджетний механізм, який передбачає широкий
спектр прямої і непрямої фінансової підтримки розвитку малого підприємництва, що здійснюється усіма ланками бюджетної системи країни (фінансові механізми
державного бюджету та бюджетів різних рівнів).
2. Податковий режим (спеціальні податкові режими, податкові пільги, податкові канікули, спрощені правила ведення бухгалтерського обліку, спрощені форми
податкових декларацій).
3. Кредитний механізм, що включає державну
підтримку у вигляді пільгового кредитування (компенсація кредитних ставок комерційним банкам), фінансування з державних та регіональних фондів підтримки
малого підприємництва, державні гарантії та гарантії
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номічними наслідками для регіону. По-друге, багато успішних та динамічних
підприємців опиняються в пастці незначних
Сума короткострокових кредитів, тис. грн
масштабів бізнесу, оскільки мають недоГалузь
На 1 мале підприємство
На 1 мікропідприємство
статньо сил, аби вийти за вузькі рамки існу2014
2015
2016
2014
2015
2016
ючих фінансових можливостей [3—6].
Сільське, лісове та рибне
112,6
205,8
225,7
53,9
139,1 119,9
Як показали проведені дослідження,
господарство
якщо не враховувати фінансову діяльність,
Промисловість
195,6
173,6
239,0
153,6
123,0 120,2
де кредитування відіграє специфічну роль,
Будівництво
234,8
249,0
249,5
160,7
177,3 213,9
то найбільша сума кредитних ресурсів на
Оптова та роздрібна торгівля;
443,1
614,3
630,0
329,7
445,7 458,0
ремонт автотранспортних
одне підприємство припадає на сферу опезасобів і мотоциклів
рацій з нерухомим майном, а також професТранспорт, складське
161,8
171,5
245,6
56,4
97,3
158,5
ійно-наукову та технічну діяльність [7; 8].
господарство, поштова та
Серед основних галузей найбільше крекур’єрська діяльність
дитних ресурсів короткострокового харакТимчасове розміщення та
34,8
50,2
46,3
13,1
14,5
17,4
теру припадає на підприємства торгівлі,
організація харчування
дещо менше — на будівництво, промисІнформація та телекомунікації
137,5
71,8
93,3
125,8
38,0
42,0
ловість та сільське господарство. ПозитивФінансова та страхова
1452,6
1467,0
1869,1
819,0
855,0 962,9
ним можна вважати той факт, що практичдіяльність
но у всіх галузях економіки відбулося зроОперації з нерухомим майном
548,9
956,4
808,0
435,5
921,4 594,3
стання показника кредитних ресурсів в розПрофесійна, наукова та технічна
413,8
752,4
775,1
409,4
709,2 632,4
діяльність
рахунку на одне мале підприємство. ВодноДіяльність у сфері
196,4
222,1
265,7
192,3
191,6 161,2
час помітною залишається різниця між заадміністративного допоміжного
безпеченістю кредитними коштами малих
обслуговування
підприємств та мікропідприємств, а масшОсвіта
9,5
16,1
24,6
0,4
18,4
28,6
таби кредитного забезпечення малого
Охорона здоров’я та надання
7,2
5,1
13,7
1,6
4,1
11,4
бізнесу залишаються недостатніми для посоціальної допомоги
криття потреби у фінансуванні розвитку
Мистецтво, спорт, розваги та
123,1
302,5
313,0
8,8
203,6 208,0
суб'єктів господарювання [4—6].
відпочинок
Для банківських установ, кредитування
Надання інших видів послуг
3,2
2,7
1,5
1,7
1,1
0,8
малого середнього бізнесу Україні надзвиДжерело: опрацьовано на основі [3; 6].
чайно ускладнено через високий рівень екомісцевих органів влади, фінансово-майнова підтримка номічного ризику, що практично виключає можливість
довгострокового інвестування. Суб'єкти малого та середчерез лізинговий механізм.
нього підприємництва в основному утримують в обороті
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ майже весь свій капітал, і в умовах існуючої економічної
Проблеми та джерела фінансування розвитку малого нестабільності надають перевагу швидким операціям,
та середнього бізнесу висвітлювали в своїх працях такі зв'язку чим втрачають інвестиційну привабливість як для
вітчизняні науковці, як: О.Ю. Апостолюк [1], І.М. Хо- вітчизняного, так для іноземного інвестора [9; 10].
Проблеми розвитку банківського кредитування мають
ломенюк [2] і т.д. Питання кредитування малого та середнього бізнесу в Україні є дослідженням багатьох багатогранний характер, що обумовлює необхідність
вчених, серед яких: І. Гонта [4], Р.Л. Синоверський [5] комплексного підходу до їх вирішення.
Підвищений рівень вимогливості банків щодо потентощо. А проблеми банківського кредитування та мікрокредитування малого підприємництва зокрема, такими ційних позичальників-малих підприємств обумовлений
науковцями: Ю.М. Галіцейська [8], Ж.П. Лозінська [9] і специфічними рисами діяльності малого підприємницт.д. Проте сучасні реалії вимагають свіжих ідей для вирі- тва, що проявляється у [9; 10]:
— нестачі основного капіталу малих підприємств, нашення цих питань, навіть за умови постійних пошуків шляхів
ведення бізнесу в Україні та за кордоном видатними науко- слідком чого є зниження заставних можливостей. Лише
незначна частка малих підприємств мають у власності ковцями, як В. Беспалько [10] та Р.Дж. Діглер [13] та ін.
мерційну нерухомість, більшість працює в орендованих приміщеннях і з використанням орендованого обладнання;
МЕТА СТАТТІ
— незначному обсязі власних ресурсів у зв'язку з
Метою дослідження є пошук державних та альтернативних джерел фінансування для розвитку малого невеликими оборотами та масштабом бізнесу;
— характерному для малих підприємств короткий
підприємництва в Україні в розрізі міжнародного досвіду та підбиття певних позитивних та негативних ре- життєвому циклі і, відповідно, відсутності репутації на
ринку фінансових послуг, кредитної історії;
зультатів у національній економіці.
— незначній, в порівнянні з великим та середнім
бізнесом, потребі в обсягах зовнішнього позикового
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
фінансування, що обумовлює зростання операційних
ДОСЛІДЖЕННЯ
Успішний розвиток малого підприємництва значною витрат при фінансуванні;
— непрозорості господарської діяльності, пов'язамірою залежить від забезпеченості підприємств фінансовими ресурсами як довго-, так і короткострокового на із наявністю тіньового обороту;
— невідповідність рентабельності вкладеного капіхарактеру. Дефіцит фінансових ресурсів — типова проблема, з якою стикаються малі підприємства. Більше талу величині процентних ставок за кредитними оператого, без адекватної фінансової підтримки реалізація ціями, до яких додаються ще комісії;
— недостатності спеціальних знань у фінансовопотенціалу малого підприємництва у вирішенні соціально-економічних проблем неможлива. В цьому контексті економічній сфері, що призводить до виникнення проособливої уваги заслуговує проблематика банківсько- блем при підготовці фінансової документації, необхідго кредитування як основного зовнішнього джерела ної для одержання фінансування, а також до неефективного управління позиковими коштами.
фінансування діяльності підприємства.
Нестача фінансових ресурсів небезпечна з двох тоОднією із найсуттєвіших проблем, що перешкоджачок зору. По-перше, у випадку економічної дестабілі- ють активізації кредитування малого підприємництва,
зації, суттєвого зниження попиту виникає загроза сут- є високий ризик кредитних операцій, з одної сторони,
тєвої частки малих підприємств з усіма соціально-еко- та відсутність дієвих механізмів його мінімізації, з іншої.
Таблиця 1. Кредитування малого підприємництва за видами
економічної діяльності
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— бути учасником кредитного бюро та (або)
Єдиної інформаційної системи "Реєстр позичальників";
2015
— надати НУФ інформацію про присвоєння рейтингових оцінок банку національними/міжнародни2014
ми рейтинговими агентствами та Національним банком України (за результатами комплексних інспек2013
ційних перевірок) з коментарями та обгрунтуваннями;
— вести прибуткову діяльність не менше трьох
2012
років;
— підтримувати частку проблемних активів
0
50000
100000
150000
200000
250000 (прострочені та сумнівні) у загальному портфелі
банку, не більше 5%;
Кредити за програмою ММСП
— підтримувати частку залучених коштів на
Кредити за програмою мікрокредитування
міжбанківському ринку в загальних зобов'язанРис. 1. Динаміка фінансування НУФ програм кредитування
нях, не більше 45%;
малого та середнього бізнесу, 2012—2016 р.р., тис. грн
— частка сум всіх вимог банку до 10 найбільших контрагентів або груп пов'язаних контраДжерело: [11].
гентів (за винятком банківських установ), а також
Загальновідомим є той факт, що ставки за кредита- всіх позабалансових зобов'язань банку щодо цих конми малому бізнесу є суттєво вищими, аніж ціна кредит- трагентів (або груп пов'язаних контрагентів), не повинних ресурсів, що пропонуються великому бізнесу. Вод- на перевищувати 50% кредитного портфелю банку;
— підтримувати частку негативно класифікованих
ночас прибутковість діяльності малого бізнесу часто є
нижчою, аніж дохідність здійснення господарської активів в загальних активах на рівні не більше 10%.
Крім того, щоб відповідати специфічним критеріям
діяльності великими підприємствами. В результаті виникає ситуація невідповідності рентабельності діяль- прийнятності, банк-партнер зобов'язаний:
— у рамках програми мікрокредитування НУФ:
ності малого бізнесу розміру процентних ставок за кре— кредитувати найпріоритетнішу для цієї проградитами. Цю проблему можна вирішити шляхом поєднанми групу позичальників — мікропозичальників, що отня низки заходів [1; 5; 6; 11]:
1) використання кредитних ресурсів міжнародних римують кредити у розмірі до 7,500 євро;
— не допускати перевищення частки прострочених
фінансових організацій;
2) субсидування за рахунок коштів державного бюд- субкредитів (термін прострочення яких складає понад
жету процентної ставки за кредитами малим підприєм- 30 днів) більше 3%;
— не допускати перевищення частки прострочених
ствам, які працюють в галузях з низьким рівнем рентасубкредитів (термін прострочення яких складає понад
бельності;
3) активізація програм регіональної підтримки ма- 30 днів) більше 5%.
— дотримуватись величини середнього розміру сублого підприємництва в частині часткової компенсації
кредитів у межах до 50 000 євро;
кредитної ставки;
— у рамках програми кредитування ММСП Украї4) використання банками механізмів маркетингових
досліджень, цільова сегментація клієнтів-малих ни за пріоритетними галузевими напрямами:
— дотримуватись величини середнього розміру субпідприємств;
5) кооперація банків і великих підприємств для кредитів у межах 60 000 євро (в гривневому еквіваленті);
— не допускати перевищення частки прострочених
спільного кредитування малого підприємництва.
Найбільш активно у сфері мікрокредитування в Ук- субкредитів (термін прострочення яких складає понад
раїні працює Німецько-Український фонд (далі — 30 днів) більше 3% [11].
Таким чином, участь комерційних банків у програмах
НУФ), який був створений у 1996 р. у рамках програми
"TRANSFORM", започаткованої федеральним урядом мікрокредитування міжнародних кредитних інститутів, і
Німеччини. Створення НУФ відбулось після підписан- зокрема НУФ, не лише дозволяє отримати довгострокові
ня Договору про грант між НБУ та Kreditanstalt fur кредитні ресурси та здешевити кредити для малого
Wiederaufbau (Німецькою Кредитною Установою для підприємництва, але й стимулює комерційні банки дотриВідбудови, далі — KfW) з метою підвищення конкурен- муватись певних критеріїв фінансової стійкості, що, безутоспроможності мікро— та малих підприємств шляхом мовно, позитивно впливає на банківську систему загалом.
Банками-партнерами Німецько-Українського фоннадання їм доступу до фінансування через уповноважені українські банки-партнери. KfW виділяв кошти ду є 4 банки:
АБ "Укргазбанк", ПАТ "Мегабанк", ПАТ "ПроКрегранту окремими траншами на процентний рахунок, які
дит Банк", ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк".
подавалися НБУ [11; 12].
Найбільшою за обсягами програмою НУФ є ПрограДля досягнення задекларованих цілей діяльності
НУФ здійснює розміщення на договірних засадах коштів ма мікрокредитування, її фінансування охоплює 40—
у визначених українських банках-партнерах, що відпо- 60% кредитного портфеля НУФ. Водночас, як видно з
відають конкретним технічним та фінансовим критеріям. рисунка 1 після зростання обсягів фінансування за проЗокрема, щоб набути та утримувати статус банка- грамою мікрокредитування у 2012—2014 рр., відбулось
партнера НУФ, банк повинен, задовольняти такі за- зменшення суми виданих кредитів майже на 25 % у 2015 р.
Більше того, кредити, видані під програму мікрокредигальні вимоги [11]:
тування характеризуються високим рівнем кредитного
— бути зареєстрованим в Україні;
— контрольний пакет акцій (часток власності) банку ризику: у 2015 року частка кредитів з простроченою замає належати приватним юридичним і фізичним особам; боргованістю понад 90 днів, складала 65,4% від обсягу
— дотримуватися регулятивних вимог НБУ, зокре- наданих позик за цією програмою, що становило 38,5 %
ма, щодо відповідності регулятивного капіталу норма- всього кредитного портфеля НУФ у 2015 р. [11].
Негативні тенденції, на нашу думку, певною мірою
тивно-ліцензійним вимогам, дотримання економічних
нормативів, норм обов'язкового резервування коштів на пов'язані із "лояльністю" програми. Як вже зазначалокореспондентському рахунку в Національному банку ся вище, програма мікрокредитування НУФ характериУкраїни, нормативно-правових актів Національного зується найменшою кількістю обмежень, зокрема:
— кредити можуть надаватись усім малим та себанку України, формування резервів за активними опереднім підприємствам, тоді як дві інші програми передраціями, та чинного законодавства України;
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бачають кредитування підприємств з кількістю працівників до 250 осіб та оборотом до 5 млн євро;
— відсоткова ставка за мікрокредитом визначається
банками-партнерами, тоді як у програмі кредитування
ММСП України за пріоритетними галузевими напрямами
встановлено максимально допустимий рівень ставки.
З іншого боку, програма мікрокредитування НУФ
передбачає диференціацію максимального розміру кредиту залежно від організаційно-правової форми ведення бізнесу та розмірів підприємства. Зокрема, якщо
мікропідприємство або ФОП за програмою мікрокредитування НУФ може максимально одержати кредит у
сумі до 25 тис. євро, то за програмою з рефінансування
заходів підтримки системи кредитування у сільській
місцевості максимально можлива сума кредиту є в десять разів більшою і становить 250 тис. євро.
На сьогодні в Україні мікрокредитування розвивається лише у двох напрямах:
— у рамках співпраці з міжнародними фінансовими
організаціями (НУФ, ЄБРР);
— надання мікрокредитів малому бізнесу (з відшкодуванням частини відсотків) у рамках співпраці комерційних банків з місцевими органами влади на регіональному рівні [12; 13].
Порівнюючи стан мікрокредитування в Україні з
можливостями використання цього інструменту загалом, на сьогоднішній день потенціал мікрокредитування використовується навіть не наполовину.
ВИСНОВКИ
Таким чином, незважаючи на виявлені позитивні
зрушення, що безперечно є ознакою покращення ситуації, рівень фінансового забезпечення малих підприємств як власними, так і позиковими ресурсами залишається недостатнім. Водночас, якщо проблематика
формування власних джерел фінансового забезпечення в основному пов'язана із сферою внутрішньофірмового менеджменту, то питання організації кредитного
забезпечення виходить далеко за межі мікросфери і
може бути вирішене шляхом ефективного регулювання
партнерських відносин фінансових установ та малих
підприємств на макро- та міжнародному рівнях.
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ASSESSMENT SYSTEMS OF FINANCIAL BANK STABILITY UNDER THE CONDITIONS OF MARKET
VOLATILITY

У статті розглянуто проблему значного послаблення рівня фінансової стійкості банків ув період ринкової нестабільності останніх років, що призводить до зниження рівня ділової активності як банків, так
і інших суб'єктів економічних відносин, відтоку клієнтів, дефолту по зобов'язанням перед контрагентами та час від часу до їх банкрутства. Наводиться оцінка наявному інструментарію діагностики та сповіщення про послаблення фінансової стійкості, що застосовується регулятором та банками (рейтингові
системи, системи коефіцієнтного аналізу, системи оцінки комплексного ризику, пруденційний нагляд
тощо). Наводяться рекомендації щодо механізму діагностики банків та банківської системи в цілому з
метою вжиття вчасних заходів підтримки фінансової стійкості, що знизять ризик її втрати в період волатильності ринку.
The article deals with the problem of a considerate weakening of the level of financial bank stability in the
period of recent market volatility. It in its turn results in the decrease of business activity of both banks as well as
other members of economic relations, customers outflow, default commitment to counterparts and also to their
bankruptcy. The article provides evaluation of the existing instruments of diagnostics and reporting of the
weakening of the financial stability that are used by the regulators and banks (rating systems, systems of ratio
analysis, assessment systems of compound risk, prudential control etc). The article gives recommendations as of
the mechanism of bank diagnostics and bank system as a whole with the purpose of taking immediate measures
to support financial stability that will decrease its losses when the market is volatile.
Ключові слова: фінансова стійкість, аналіз діяльності банку, ефективне управління, фінансовий ринок,
індикатори діяльності банку.
Key words: financial stability, bank performance analysis, effective management, financial market, bank activity
indicator.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах високої волатильності фінансових та товарних ринків, турбулентності економічного
розвитку та високої залежності економічних зрушень
від зовнішнього впливу сукупність ризиків діяльності
суб'єктів економіки постійно зростає. Нездатність учасників ринку об'єктивно оцінювати та адекватно реагувати на чинники дестабілізаційного впливу призводить
до поступового зниження ефективності діяльності та,
час від часу до банкрутства установ. Наслідками цього
є деструктивні процеси в економіці, що відображається
на рівні розвитку держави, інвестиційному кліматі та
добробуті населення. Поглиблення проблеми може
відобразитися на зниженні рейтингу міжнародного
іміджу держави, збільшення рівня тінізації економіки
та втрати довіри населення до банківської системи.
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Банки в системі функці онування еко номі ки
відіграють особливу роль як головний елемент ринку капіталу. Проте функціонування банків тісно пов'язано не тільки з фінансовим ринком, а також з товарними, здебільшого, через залежність ефективно сті сво єї ро б о ти ві д до б ро б уту клі єнті в та
здатність їх виконувати власні зобов'язання та користуватись фінансовими послугами. Відповідно,
банки абсорбують ризики діяльності ринків та відчувають вплив дестабілізаційних процесів у період ринкових коливань.
Забезпечення фінансової стійкості є невід'ємним
процесом роботи кожного банку, але в період волатильності питання збереження фінансової стійкості стає
вкрай актуальним зважаючи на різке збільшення рівня
впливу дестабілізаційних чинників.
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Протидія високій волатильності з метою забезпечення фінансової стійкості банків можлива лише за наявності механізму діагностики поточного стану ринку
та банку та системі дій направлених на формування
діяльності, що буде здатна утримати вплив дестабілізаційних чинників.
Недосконалість існуючих підходів діагностики стану банків призводить до дефіциту обсягу та змісту
інформації необхідної для оперативного прийняття регуляторами та іншими учасниками ринку неупереджених рішень відносно комплексу дій направлених на стабілізацію стану установи, посилення контролю за обсягом та станом активів та діяльності банку в окремих
періодах, або зміни механізму регулювання ринку в
цілому. В комплексі, це приводить до зменшення гнучкості фінансової системи, що в свою чергу обмежує її
здатність протистояти волатильності ринку та втраті
фінансової стійкості окремої установи.
Питання недосконалості підходів діагностики стану банків не обмежується функціонуванням регуляторів
ринку. Це питання також вкрай актуальне і для кожного банку. Аналіз та прогнозування зміни стану як середовища функціонування, так і самої установи надає
можливість для генерування рішень, що можуть забезпечити стійкість банку при ринкових потрясінь. Недопущення втрати фінансової стійкості банку нині є одним із головних питань для менеджменту, що може вирішити проблему планування діяльності та стратегії розвитку установи під час волатильності ринку.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Фундаментальні питання дослідження поняття
фінансової стійкості, структури та механізмів її підтримання досліджували такі науковці: Івасів І.Б., Королева Е.В., Бобрик М.А., Касютин А.Е., Мстоян К.В. та інші.
Разом з тим, не зважаючи на наявність окремих публікацій, певні аспекти окресленої проблеми у науковій
літературі залишаються невирішеними. Зокрема не отримали належної уваги питання взаємозв'язку ринкових коливань зі зміною значень показників фінансової
стійкості банку, не досліджений механізм аналізу стану банку при постійній зміні оптимальних до ринкового
стану показників.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті — провести аналіз та надати оцінку наявної системи забезпечення фінансовою стійкістю
банків в умовах волатильності ринку, запропонувати на
основі дослідження альтернативні методи, що в результаті практичного застосування збільшать рівень фінансової стійкості банків.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Кризовий період 2012—2015 років на теренах України відзначився масштабним процесом виведення банків
з ринку. Так, відповідно даних Національного банку України станом на 01.01.2015 року в Україні функціонувало 146 банків. За період з 2014 по 2017 (включно) рік
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення про початок ліквідації 90 банків [1]. Під
управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
опинилось 518 794,48 млн грн банківських активів (без
врахування резервів станом на 01.12.2017 рік) [2]. В
кількісному виразі, процес виведення з ринку розпочався більше ніж по 50% установ всієї банківської системи.
Зважаючи на значний масштаб хвилі ліквідації
банків, виник реальний ризик тотального знищення довіри до банківської системи у підприємств та населення. Втрата платоспроможності та втручання держави в
діяльність банків стає повсякденним явищем на фоні
затяжної банківської кризи. Вираженням цих подій є
збільшення рівня тінізації економіки [3] та відтік капіталу населення з банківської системи.
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Відомо, що банки є одним із головних елементів економіки, що забезпечують розподіл капіталу серед
суб'єктів господарських відносин, тим самим стимулюють їх ділову активність та спонукають до розвитку та
росту. Тобто проблема масштабного процесу виведення банків з ринку є загрозою ефективного існування всіх
суб'єктів економіки.
У випадку детального розгляду стану банків, що
опинились в управлінні Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб, можливо побачити вкрай низьку якість
активів на фоні значного обсягу накопичених зобов'язань. Є ряд причин цього але, на нашу думку, одна з головних — нездатність банків вчасно виявляти та протидіяти наслідкам кризових явищ.
Механізм забезпечення фінансової стійкості може
бути розподілений відповідно до природи виникнення дестабілізаційних чинників, зокрема: механізм забезпечення зовнішньої стійкості та внутрішньої банку. При цьому
у випадну наявних динамічних процесів зміни ринку будьяка оцінка має брати до уваги тренди зміни ринку.
Більшість країн з розвинутою фінансовою системою
для оцінки стану фінансової стійкості банків використовують рейтингові моделі на основі індексних показників. Ці методи — методи "раннього реагування" розроблені для проведення оцінки зміни фінансового стану банків. Так, наприклад, в Аргентині та Італії, розроблені схожі одна з одною системи показників рейтингової оцінки стану фінансової установи, в яких за основу
взяті основи комплексної системи банківського нагляду Федеральної резервної системи США.
У країнах світу при комплексній оцінці фінансової
стійкості, крім аналітичних даних банків прийнято також
брати інформацію із зовнішніх джерел — результати аналізу зовнішніх аудиторів та рейтингових агентств, а також у випадку проведення оцінки репутаційних ризиків
від правоохоронних органів, статистичних видань, та нерідко — засобів масової інформації. Використання публічної інформації, як правило, обмежується інформацією
спеціалізованих та акредитованих видавництв.
Аналіз наукових праць, що характеризують систему оцінки фінансової стійкості банків, дає змогу виділити методи оцінки фінансової стійкості як частини загального моніторингу фінансового стану банків. Визначення поняття "моніторингу фінансового стану", що
наводить у своїх наукових працях Е.В. Королева таке:
"моніторинг фінансового стану — є системою заходів,
яка охоплює безперервне спостереження за важливими показниками фінансового стану, їх оцінку, аналіз і
прогноз із метою прийняття своєчасних та ефективних
управлінських рішень для забезпечення фінансової
стійкості банку" [4, с. 32—39].
Підходи до оцінки та аналізу фінансового стану
банків постійно перебувають в динамічному русі. Так,
відповідно до зміни цілей та завдань, актуальних ризиків, в тому числі — до збільшення рівня чуттєвості до
ризиків в окремому періоді часу, змінюються і підходи
до проведення оцінки фінансового стану.
Акценти при проведенні оцінки можуть бути різні,
наприклад, стан ліквідності установи (у випадку наявності загрози системного відтоку коштів), рівень покриття капіталом ризиків (у випадку наявності загрози
росту рівня негативно — класифікованих активів), вплив
на установи операцій з пов'язаними особами (у випадку
наявності загрози ведення непрозорої діяльності, або
надмірної концентрації цього ризику, що може вплинути на стан банку), але у будь-якому разі виміряється
стійкість установи до того чи іншого ризику та події [5].
У цілому, у світовій практиці є велика кількість методів організації моніторингу фінансового стану, але за
своєю суттю вони піддаються групуванню та консолідації у такий спосіб:
1. Коефіцієнтний аналіз.
У Німеччині система аналізу такого типу має назву
BAKred Information System (BAKIS). Дана система по-
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єднує 47 коефіцієнтів, при цьому, коефіцієнти мають
розподіл між собою на:
— коефіцієнти, що оцінюють кредитний ризик (основний блок) — 19 одиниць;
— коефіцієнти, що оцінюють ринкові ризики — 16 одиниць;
— коефіцієнти, що оцінюють ефективність функціонування банком — 10 одиниць;
— коефіцієнти, що оцінюють ризик ліквідності — 2 одиниці.
У Сполучених Штатах Америки використовується
система аналізу фінансового стану, що має назву Bank
Monitoring Screens (BMS). Аналогічно до німецької системи оцінки, така система поєднує ряд розрахункових
коефіцієнтів, а саме 39 одиниць, але крім фінансових
коефіцієнтів як складова аналізу приймається і 35 параметрів ринку капіталу. Крім індексної оцінки, в Сполучених Штатах Америки використовуються також
принцип ранжування банків відповідно до наявних показників діяльності та постійно триває робота регулятором по системі раннього реагування та діагностиці
установ на чутливість до ризику.
2. Рейтингові системи оцінки ступеня ризику установи.
Ці системи набули значної популярності серед країн
світу. Так, ранжування банків за групами проводять в
таких країнах: Італія, Франція, Росія, Україна, Польща,
Чехія, Словаччина, Туркменістан, Казахстан, Узбекистан, Вірменія, країни Балтики.
3. Системи комплексної оцінки банківського ризику наявні у таких країнах, як Великобританія та Нідерланди.
Однією з умов знаходження в складі країн-членів
Міжнародного Валютного фонду є наявність ефективної системи макропруденційного аналізу.
Для прикладу, під час макропруденційного аналізу
МВФ розробив у 2000 році "макропруденційні індикатори" (macroprudential indicators), які у 2001 році були
трансформовані у "показники фінансової стійкості"
(financial soundness indicators).
4. Системи статистичного аналізу.
Головне завдання систем статистичного аналізу полягає у виявленні індикаторів можливого погіршення
стану установи. Іншими словами — складання прогнозу розвитку наявної ситуації у діяльності банку. Ці моделі дають змогу завчасно попередити про наближення
ризику (збільшення чуттєвості до ризику), сформувати
стратегію дій та прийняти рішення щодо необхідності
проведення роботи для усунення можливих ризиків.
При проведенні аналізу установи з використанням
таких систем використовуються складні математичні
моделі.
Ці моделі широко використовуються в США,
Франції, Швеції, Нідерландах. Моделі аналізу в цілому
можливо поділити на такі групи:
1. Моделі розрахунку можливих збитків (SAABA
(Франція).
2. Моделі прогнозування можливості банкрутства
та схильності до банкрутства (SEER rank, Bank
Calculator (OCC) — США).
3. Моделі розрахунку рейтингів та рейтингової
міграції (системи SEER, SCOR (США) [6].
Доцільно зауважити, що використання даних моделей було розпочати в Сполучених Штатах Америки на
початку 1990-х років. В арсеналі даного методу є різні
за ступенем складності моделі: від більш примітивних
— статистичних моделей, що оцінюють стан банку на
дату, до багатофакторних моделей, що можуть спрогнозувати час реалізації ризику.
5. Моделі розрахунку можливих збитків.
Цей тип моделей здебільшого набув популярності у
Франції. Такі моделі прогнозують настання збитків при
реалізації сценаріїв, ознаки яких вже наявні у діючій
установі. Звертаючи увагу на причини можливих збит-
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ків, характер та комплексність явищ, що приводять до
них, а також наслідки реалізації сценарію, можливо
зробити висновок про ступінь фінансової стійкості установи.
Найвідомішою системою аналізу даного типу є система SAABA, що використовується органами банківського нагляду Франції.
6. Пруденційний аналіз.
Як вже було згадано, при побудові ефективної системи оцінки фінансової стійкості банку повинні прийматися чинники як зовнішнього середовища так і внутрішнього. Більш того, для виявлення прогнозу розвитку ризику, вкрай необхідно прослідити динаміку розвитку процесів що генерують ризик.
Одним із головних завдань регулятора ринку є нагляд за фінансовими установами та контроль розвитку
ризику для недопущення процесу саморуйнації банків
країни. Для реалізації даної функції регулятор повинен
виявляти тенденції ринку та реалізовувати пошук шляхів
ліквідації негативних тенденцій для підтримання зі свого боку стійкість фінансових установ. Така функція покладена на пруденційний нагляд.
Пруденційний нагляд, або пруденційне регулювання діяльності банків, можливо поділити на два підтипи:
— макропруденційний нагляд — аналіз та оцінка
функціонування всієї банківської системи;
— мікропруденційний нагляд — при якому здійснюється аналіз окремих установ системи банків.
Ці види нагляду, враховуючи свої функції, доповнюють один одного при аналізі стану банківської системи. Крім цього, відсутня можливість проведення якісного макропруденційного аналізу без мікропруденційного, і — навпаки: мікропруденційного без макропруденційного.
З метою оцінки банківського сектору в межах взаємодії з міжнародними фінансовими інститутами здійснюють розрахунок і аналіз ключових показників для
розрахунку індикаторів фінансової стабільності (ІФС),
що розробив МВФ. Ці показники є індикаторами поточного фінансового стану і стабільності фінансових інститутів країни, а також їх контрагентів (компаній,
підприємств, населення). Показники поєднують агреговані дані щодо банків, а також індикатори, що характеризують ринки, на яких працюють банки.
ІФС побудовані на основі методології системи національних рахунків, що забезпечує можливість їх
міжнародного порівняння, і вміщують 24 рекомендовані
показники [7] "Рекомендації по визначенню показників
для розрахунку індикаторів фінансової стабільності" [8,
с. 22] основані на досвіді розрахунку й аналізу індикаторів стану та стабільності фінансових систем більш як
100 країн — членів МВФ. ІФС характеризують зміни на
рік та два роки, проте вони свідчать не про можливе нарощування кризових явищ, а лише відображають їх наявність.
Важливе місце при оцінці фінансового стану відводять стрес-тестуванню ризику, що передбачає оцінку
стійкості банківського сектору в умовах негативного
впливу, а саме при можливому зниженні ліквідності,
фінансової дисципліни клієнтів, зростанні волатильності процентних ставок та змінах валютних курсів.
Умова стрес-тестування — врахування впливу факторів, що можуть спричинити значні збитки у портфелі
активів або труднощі в управлінні ризиками. Ці фактори охоплюють компоненти ринкового, кредитного та
ризику ліквідності.
Стрес-тестування передбачає компоненти як
кількісного, так і якісного аналізу. Кількісний аналіз
спрямований на визначення можливих коливань основних макроекономічних показників та оцінку їх впливу
на різні складові активів банку. Якісний аналіз має на
меті оцінити здатність банку покрити ризики капіталом,
або розробити план дій направлений на покриття капіталом виявлених ризиків.
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З метою чіткої ідентифікації сценаріїв, необхідно
залучати широке коло спеціалістів банку. Керівництво
повинно приділяти постійну увагу актуальності стрестестування та контролювати процес його уточнення та
модифікації з метою більш об'єктивної оцінки поточного фінансового стану та перспектив банку.
Важливо зазначити, що наявність систем діагностики та, в цілому, аналізу фінансового стану не свідчить
про його ефективне використання та про оперативне
прийняття рішень стосовно недопущення ситуації виникнення ризику втрати банками фінансової стійкості.
Майже всі без виключення системи аналізу та діагностики містять елементи коефіцієнтного аналізу та
застосовують під час розрахунку стану банків фіксовані
нормативні значення. Основною проблемою застосування елементів коефіцієнтного аналізу є те, що для
банків із різною спеціалізацією чи з індивідуальною специфікою нормативні діапазони значень деяких коефіцієнтів можуть суттєво відрізнятись, і зрозуміло, що
результати такого аналізу за всією сукупністю банків
будуть неточними. Для розв'язання цієї проблеми необхідним є проведення розподілу банків на декілька однорідних груп за одним чи кількома критеріями (розмір
активів, регіональне розміщення). Для кожної з груп
необхідним є проведення визначення оптимальних значень при цьому оцінку фінансової стійкості необхідно
здійснювати у межах однієї групи.
Під час аналізу фінансової стійкості, необхідним є
прийняття факту динамічної зміни тренду ринку, отже,
описаний вище кластерний підхід доцільно застосовувати в кожному окремому періоді, що аналізується.
ВИСНОВКИ
Забезпечення фінансовою стійкістю установи можливе тільки у випадку наявності дієвої системи діагностики, аналізу та прогнозування рівня зміни коефіцієнтних показників, що характеризують фінансову стійкість
банку. При цьому використання встановленого нормативного значення не є ефективним, зважаючи на необхідність прийняття до уваги тренду ринку та динаміки показників установи, що формує в тому числі волатильність ринку. Відповідно до цього, є нагальна необхідність впровадження системи оцінки фінансової
стійкості на основі кластерного аналізу з використанням розрахунку нормативних значень під час коефіцієнтного або статистичного аналізу в кожному окремому періоді, що аналізується.
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE FORMATION OF INTERNATIONAL FINANCIAL CENTERS

Статтю присвячено ретроспективному аналізу формування міжнародних фінансових центрів як ключових інститутів глобального фінансового ринку, котрі наприкінці ХХ ст. почали відігравати ключову роль у
накопиченні й обігу міжнародного капіталу, що супроводжується об'єктивним процесом глобалізації та фінансіалізації.
Розглянуто історичні аспекти становлення і розвитку міжнародних фінансових центрів. У статті проаналізовано підходи до визначення дефініції "міжнародний фінансовий центр" у зарубіжній та вітчизняній літературі, дано авторське трактування цього терміну. Виокремлено особливості формування традиційних та "нових" фінансових центрів. У статті наголошується, що країни, орієнтовані на подальше формування міжнародного фінансового центру на своїй території, повинні розробити насамперед сприятливі умов. Запропоновано,
що позитивний досвід соціально-економічних і політичних перетворень Сінгапуру та Гонконгу може бути успішно використаний і в Україні, але з урахуванням соціальних, політичних, історичних та економічних особливостей нашої країни.
This article is devoted to the retrospective analysis of the formation of international financial centers, as key
institutions of the global financial market, which, at the end of the twentieth century. began to play a key role in the
accumulation and circulation of international capital, accompanied by an objective process of globalization and
financialisation.
The historical aspects of the formation and development of international financial centers are considered. The
article analyzes the approaches to defining the definition of "international financial center" in foreign and domestic
literature, author's interpretation of this term is given. The features of the formation of traditional and "new" financial
centers are singled out. The article states that countries aimed at the further formation of an international financial
center in their territory should develop favorable conditions first of all. It is suggested that the positive experience of
the socio-economic and political transformations of Singapore and Hong Kong can be successfully used in Ukraine,
but taking into account the social, political, historical and economic peculiarities of our country.
Ключові слова: ретроспектива, генезис, міжнародний фінансовий центр, фінансіалізація, фондова біржа,
потоки капіталу.
Key words: retrospective, genesis, international financial center, financialisation, stock exchange, capital flows.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Детермінантним фактором міжнародного руху капіталу на сьогодні безумовно виступають глобалізаційні
процеси в світовій економіці. Економічна глобалізація
як феномен проявляється в трьох головних аспектах:
розширення міжнародної торгівлі (реальна глобалізація), швидке розповсюдження інформаційних технологій (науково-технологічна та інформаційно-комунікаційна глобалізація) і стрімке зростання міжнародних
потоків капіталу (фінансова глобалізація) [1, c. 41].
Фінансова глобалізація відбувається шляхом інтеграції національних фінансових ринків і формування на
їх основі міжнародних фінансових центрів. Як наслідок,
фінансова компонента економічної глобалізації генерує
високу мобільність капіталу, постійно зростаючі масштаби фінансових та інвестиційних операцій, диверсифікацію та інтеграцію міжнародних фінансових потоків.

тексті фінансової глобалізації присвячені праці зарубіжних науковців: Дж. Гелбрейта, М. Голдберга, Ю. Кассіса, Р. Лі, М. Мейнеллі, С. Сассен, М. Сіракави та Дж. Тобіна. Проблеми розвитку світової фінансової системи,
фінансових ринків, зокрема міжнародних фінансових
центрів, порушуються у працях вітчизняних учених:
О. Білоруса, Т. Богдан, В. Гейця, Т. Єфименко, В. Козюка, В. Колосової, Д. Лук'яненка, З. Луцишин, А. Поручника, О. Рогача, С. Циганова, Н. Шелудько та ін.
Однак попри посилену увагу наукової спільноти до
функціонування і розвитку міжнародних фінансових
центрів, деякі аспекти генезису міжнародних фінансових центрів залишаються недостатньо відпрацьованими
і вимагають додаткового обгрунтування.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою проведення дослідження є ретроспективний аналіз формування міжнародних фінансових
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ центрів в умовах глобальної економіки, встановлення
Питанням виникнення і розвитку міжнародних чинників, які вливали на їх розвиток на кожному з
фінансових центрів, механізму їх функціонування в кон- етапів.
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інструментами і послугами [3, c. 41].
Досить нестандартне визначення
дефініції "міжнародні фінансові центри" подає російський учений С.Р.
Мойсеєв. На думку автора, "міжнародні фінансові центри — це міська
чи приміська територія, де зосереджені учасники фінансового ринку"
[4, c. 46].
Щодо зарубіжних видань, то в
Кембріджському словнику вказано,
що фінансовий центр — це місто, для
якого характерна висока фінансова
активність, де є велика кількість
банків, фінансових організацій,
бірж, представництв фондів [5].
Згідно із вченням Томаса Геріга,
міжнародний фінансовий центр
являє собою геопростір, утворений
на певній ділянці території, де є масове скупчення дочірніх структур,
філіалів і представництв різних
фінансових посередників [6, c. 417].
Щодо вітчизняних учених, то
М.В. Шуба, дотримується схожої
думки і трактує поняття "міжнародний фінансовий центр" як центр
фінансової відповідальності, який
займає значну нішу на світових
фінансових ринках та має справу з
проведенням транснаціональних
угод з різнотипними активами [7].
В.В. Кучеренко розуміє під міжнародними фінансовими центрами
"ланки єдиного ланцюга, який формує світовий капітал у всіх його проявах" [8, c. 314]. Однак нам близька
точка зору С.Б. Пахомова, який розуміє під міжнародним фінансовим
центром своєрідний майданчик, що
забезпечує взаємодію продавців капіталу і його покупців [9, c. 144].
Зважаючи на вищевикладені
думки науковців, ми можемо запропонувати власне визначення. МіжнаРис. 1. Етапізація процесу формування міжнародних фінансових центрів
родний фінансовий центр — це
фінансова платформа, де є велика
Джерело: складено автором.
кількість банків, фінансових організацій, бірж, представництв фондів, та інших інституцій,
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У сучасній глобальній економіці фінансова ак- які здійснюють формування та розподіл та капіталу між
тивність міжнародних суб'єктів господарювання пере- їх учасниками.
важним чином зосереджена у фінансових центрах.
З точки зору історії, міжнародні фінансові центри
Міжнародні фінансові центри формуються у результаті представляють собою не нове явище. Їх початковою
агрегування перманентних потоків фінансових чинників формою були світові міста. Існують два підходи щодо
в глобальному масштабі. В епоху геофінансової еконо- періоду зародження міжнародних фінансових центрів.
міки, міжнародні фінансові центри виконують увесь Згідно з першим підходом, МФЦ (у сучасному роспектр фінансових функцій, а також мають різноманітні зумінні) виникли ще до періоду Великих географічних
організаційні типи, що пояснюється багатомірністю відкриттів (1500 р.). Другий підхід пов'язує МФЦ з
кінцем ХХ ст., особливо з глобальним розвитком екомоделей їх розвитку.
Підходи до тлумачення поняття міжнародні фінан- номіки.
Узагальнюючи напрацювання вітчизняних науковців
сові центи завжди були предметом активних дискусій
серед представників наукового співтовариства, існує та враховуючи сучасні тенденції розвитку глобальної
низка підходів, що зумовлено динамічністю та багатог- економіки, виділимо етапи формування міжнародних
фінансових центрів (рис. 1).
ранністю цієї дефініції.
На кожному зі згаданих етапів під впливом як
Е.В. Семенцова розглядає міжнародні фінансові центри як "ланку глобального фінансового ринку, в якому зовнішніх, так і внутрішніх чинників створювались пеконцентруються фінансові установи, міжнародні валют- редумови розвитку міжнародних фінансових центрів.
но-кредитні операції і транскордонні потоки капіталу" Відповідно кожен період свої позитивні та негативні
риси і наслідки.
[2, c. 59].
Протягом першого етапу (XVII ст. — середина
Схоже визначення подає Ю.Н. Гусєв, який під терміном "міжнародний фінансовий центр" має на увазі XVIII ст.) закладено підвалини формування міжнародінституційно-територіальну форму організації участі них фінансових центрів. У даний час основними фінанкраїни в міжнародних валютно-кредитних і фінансових совими центрами, міжнародного рівня були Ліон, Амвідносинах, в транскордонній торгівлі фінансовими стердам, Антверпен.
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XVII ст. вважають за золотим віком Амстердаму. У
цей період місто стало найбагатшим у світі. До Амстердама припливали судна з Балтики, Північної Америки,
Африки, Індії, Шрі Ланки, Бразилії, що зробило місто
центром світової торгової мережі. Амстердамські купці
мали найбільшу долю у Голландській Вест-Індійській і
Голландській Ост-Індійській компаніях. Ці компанії
придбали для себе заморські землі, які потім стали
нідерландськими колоніями. У Європі Амстердам був
пунктом, що до нього стікалися товари з усього континенту, а також провідним фінансовим центром світу. В
1602 році в Амстердамі відкрилася перша біржа [10].
У XVIII ст. Амстердам дещо втратив свої провідні
позиції в зв'язку з європейськими війнами, і фінансовий та торговий центр Європи та світу перемістився до
Лондона. Однак і донині Амстердам залишається важливим економічним вузлом.
Другий етап розпочався з І пол. ХІХ ст. і тривав до
початку Першої світової війни. У цей період починається
стрімкий розвиток морського та залізничного транспорту, що зумовило зростання торгівлі товарами та послугами, накопичення національного капітал.
Третій період (30-х — 60 рр. XX ст.) характеризується розвитком фондових бірж з відповідною інфраструктурою, інтернаціоналізацією світового господарства. У
цей час сформувалися такі фінансові центри, як Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токіо.
Як найбільший у свiтi національний фінансовий
центр Лондон відомий ще з часів епохи становлення капіталізму i початку колоніальних завоювань. Його особливість — здатність до "виклику та відповіді" на будьяку нову ситуацію і фінансові інновації.
У 1215 р. англійський уряд проголосив Велику хартію вольностей, яка гарантувала індивідуальні права в
Англії і те, що Лондон є безпечним місцем для вітчизняних і зарубіжних торговців. З цього періоду починається історія становлення і розвитку Лондона як
міжнародного фінансового ринку.
Але як міжнародний центр отримав розвиток лише
з другого десятиліття ХХ ст., утвердившись у цій ролі
тільки в кінці 1950-х років. Причому, якщо в якості національного фінансового центру він традиційно виступав як універсальний організм з однаково добре розвиненими ринками короткотермінових кредитів i довготермінових позик, потужною біржею, високо поставленим страхуванням і фрахтовою справою та ін., то в
якості світового фінансового центру його виділяють
головним чином чотири ринки: ринок золота, ринок валют, ринок коротко- i середньострокового кредитування, ринок страхування. Основою Лондонського фінансового центру є банки, біржі та біллерброкери (вексельні маклери). Лондон вважається фінансовим центром Європи, з огляду на провідну роль Англії у промисловій революції [11, c. 45].
Між першою і Другою світовими війнами (1914—
1945 р.), перетворившись у світовий фінансовий центр,
Нью-Йорк кинув виклик пануванню Лондона, особливо його ринку довгострокового позичкового капіталу.
Однак Лондон залишився домінуючим фінансовим центром. У Лондоні 12 вересня 1919 року створено ринок
золота. Це стало можливим у результаті демонетизації
золота, що привело до того, що "жовтий метал" черговий раз отримав властивість бути переважно звичним
товаром з ціною, яка виражається в кредитних i кредитно-паперових грошах. Лондон впевнено повертає свої
втрачені (ще з 1968 р.) позиції на світовому ринку дорогоцінних металів [11].
Нью-Йорк, поряд із Лондоном, є найстарішим
світовим фінансовим центром, який виник після першої світової війни і досить швидко став головним
місцем зосередження міжнародних валютних і фінансових операцій. На ньому домiнує iноземний капітал, який
є основним першоджерелом євродоларiв. Ринок золота у
Нью-Йорку не відіграє значної ролі; до 1975 року взагалі
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не міг вважатися ринком (це було місце, де за фіксованою офіційною ціною золото переходило з рук одного власника в особі держави в руки іншої держави —
власника). Нью-Йоркський ринок золота став ринком
монетарного золота, яке пропонується як товар за ринковою ціною, що формується через механізм аукціону.
Іншим важливим фінансовим центром цього періоду був Париж. У результатi двох свiтових воєн i кризового стану в 30-х роках ХХ ст. значення Парижу як
мiжнародного фiнансового центру було пiдiрвано. Проте, починаючи з 60-х рокiв ХХ ст. французький ринок
капiталiв вiдновив свою дiяльнiсть i мiжнародний рейтинг. На розвиток паризького ринку капiталiв вливали
певні чинники, а саме: обмеження прямих капiталовкладень у французьку економiку, контроль за емiсiєю
iноземних цiнних паперiв i одержання мiсцевими
компанiями позик за кордоном, жорстке регулювання
валютного ринку та грошового ринку, якi обмежували
розширення мiжнародних фiнансових операцiй у
Парижi [11].
З метою подолання цих факторів у 1985 році Франція
розпочала політику дерегулювання і відкриття французького ринку. У тому ж році було засновано строковий
ринок фінансових інструментів — MATIF. У 1987 році
починається радикальна модернізація біржових інститутів. На біржовому ринку проводиться безпосереднє
безперервне котирування і функціонує ринок опціонів
[11, c. 51].
Токійська фондова біржа була заснована в 1878 р.,
однак, Токіо довгий час не вважався міжнародним
фінансовим центром з кількох причин:
— фінансові ринки Токіо впливали не ринкові сили,
а урядова політика, яка була спрямована на вирішення
завдань національної економіки;
— Токіо був імпортером капіталу;
— жорстке державне регулювання ринку цінних паперів не стимулювало іноземних кредитно-фінансових
установ до розширення операцій на цьому ринку;
— валютно-фінансовий контроль в Японії обмежував можливості іноземних позичальників та інвесторів.
Однак з часом сприятливі умови для Токіо як міжнародного фінансового центру поступово розвивалися і
були підкріплені змінами в національному і міжнародному становищі.
Збільшення обсягів випуску облігацій іноземними
позичальниками в Токіо стимулювало зростання ринку
міжнародного капіталу в 1970-ті роки. Значні фінансові
резерви Японії, які виникли в результаті активного сальдо торгового балансу і високої норми індивідуальних
заощаджень, дали можливість залучити на національний ринок іноземних позичальників (наприклад, корпорації США) і міжнародні організації (Міжнародний банк
реконструкції та розвитку, Азіатський банк розвитку
та ін.). Таким чином, Токіо в 80-х роках ХХ ст. перетворився в конкурентоспроможний міжнародний фінансовий центр. Упродовж тривалого періоду Токіо цілком
справедливо вважали фінансовим центром АзіатськоТихоокеанського регіону (АТР). Але зараз колишня
столиця другої наймогутнішої економіки світу поступово втрачає свої позиції. Японський ринок капіталу і
надалі в значною мірою орієнтований на Японію, тому
список курсів акцій Токійської біржі, радше, показник
престижу, а не фактичного розширення кола акціонерів.
Четвертий етап займає досить малий проміжок часу —
70—80-ті рр. XX ст. На цьому етапі формуються нові
фінансові центри Азійського регіону (Шанхай, Гонконг,
Сінгапур) та офшорні фінансові центри.
Гонконг та Сінгапур — це дві країни, які в кінці минулого століття сильно здивували світ. Обидві — колишні англійські колонії, населені на 3/4 китайцями. За останні 50—60 років вони перестрибнули з третього світу
в перший і не перестають змагатися за місце у трійці
лідерів міжнародних фінансових центрів [12].
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Іноді можна подумати, що Сінгапур та Гонконг —
країни-близнюки. Але це не так. Шляхи цих країн до
добробуту виявилися повністю протилежними. Гонконг
відгукнувся на пропозицію старої Європи прийняти обкатану модель економічного успіху, засновану на демократичних інститутах і цінностях, і в результаті трансформувався зсередини. А Сінгапур, звільнившись від
колоніального ярма, вибрав унікальний шлях, по якому
країну повів своєю жорсткою рукою Лі Куан Ю.
Дуже важливим елементом розвитку нового покоління, створення успішної економіки, а також елементом зниження градусу соціальної напруги у суспільстві,
Лі Куан Ю вважав ефективне вирішення мовного питання [13]. Керівник Сінгапуру законодавчо закріпив існування 4 офіційних мов Республіки Сінгапур: 3 мови етнічних груп та англійська мова. Наявність трудових ресурсів, які вільно володіли англійською мовою, стало
головним аргументом для відкриття виробництв та
офісів транснаціональних корпорацій у Сінгапурі, а не
в інших азійських країнах.
Таким чином, Лі Куан Ю одним своїм рішенням одночасно вирішував і внутрішню проблему соціальної
комунікації різних етнічних груп, і зовнішню проблему
залучення іноземних інвестицій у економіку країни. Завдяки цьому рішенню, що мало характер соціальної інновації, починаючи з 90-х років Сінгапур займає провідні
місця у світових рейтингах легкості ведення бізнесу.
Звичайно, проблем із вивченням нової іноземної мови
було багато, але зараз практично кожен мешканець
Сінгапуру вільно володіє англійською. Це спричинило
неймовірний стрибок у міжнародному бізнесі та підвищило конкурентоздатність Сінгапуру [13].
Сінгапур як світовий фінансовий центр почав формуватися у 1965 році, після отримання країною незалежності. Відбувалося це під впливом досить суперечливих
факторів. Оскільки Сінгапур не належить до країн експортерів капіталу, тут немає його надлишку, немає високорозвиненої індустрії. Але сприяло формуванню
його як світового фінансового центру вигiдне
географiчне положення на шляхах регiональної i
свiтової торгiвлi; комунікативні зв'язки з Лондоном та
iншими мiстами; пiльговий податковий режим.
Друга особливiсть Сiнгапуру — це те, що вiн є єдиним фiнансовим центром країн, що розвиваються з майже повним набором всiх необхiдних складових, тобто:
ринком золота; валютним ринком; ринком банкiвських
кредитiв з фондовим ринком. Активне економічне зростання країни на фоні швидкого розвитку економік
країн Східної та Південно-Східної Азії викликало приплив значних обсягів іноземного капіталу до Сінгапуру
[11, c. 54].
Сінгапур є яскравим прикладом всесвітнього процесу глобалізації економіки, становлення сучасної державності та розвитку демократії. Позитивний досвід
соціально-економічних і політичних перетворень Сінгапуру може бути успішно використаний і в Україні, але з
урахуванням соціальних, політичних, історичних та економічних особливостей нашої країни.
Протягом багатьох років Гонконг був усього лише
глухим закутком, залишком колоніальних часів, і рівень
життя тут був не кращим, ніж в інших осередках діяльності європейців в Азії. Після революції в материковому Китаї до міста ринула іноземна допомога для розвитку промисловості та аграрної реформи, щоб запобігти повстанням. Однак колоніальний режим усе ще був
доволі жорстким у своєму управлінні нестабільним суспільством та намаганнях справитися з напливом
іммігрантів. Протягом десятиліть після Китайської революції повстання були звичайним явищем. Переломним моментом став бунт 1967 року, який ознаменував
початок регулярних конфліктів із британським урядом.
Після бунтів 1967 року уряд почав масштабне розширення державного соціального забезпечення. Потужне
зростання виробництва, яке можна було спостерігати
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ще з п'ятдесятих років, нарешті почало супроводжуватися помірним підвищенням зарплат — і Гонконгу було
забезпечено місце серед перших "Азійських тигрів". До
вісімдесятих місто стало невід'ємною ланкою між Заходом і щойно відкритим ринком Китаю — як унаслідок географічної близькості Гонконгу до першої спеціальної економічної зони Китаю в Шеньчжені, розташованому на протилежному березі затоки, так і завдяки
його історичним зв'язкам із материковим Китаєм. Саме
в ці десятиліття було закладено фундамент для "глобального міста" та стало початком формування фінансового центру в Гонконгу, який за короткий термін досягнув статусу міжнародного [14].
Гонконг став ідеальним місцем для управління цими
новими промисловими центрами та ключовим вузлом
реекспорту для материкової Азії. Багато китайських
промислових зон узагалі були започатковані капіталом
із Гонконга, Сінгапура і Тайваню, а також представниками більш віддаленої китайської діаспори. Азійські
прямі іноземні інвестиції в Китай на сьогодні все ще переважають інвестиції з США чи Європи — найчастіше у
партнерстві з японським капіталом або від його імені.
Гонконг — це територія, де однаково добре розмовляють і англійською, і китайською, де умови ведення
бізнесу зрозумілі і місцевим, і західним бізнесменам, а
величезний китайський ринок — поруч. Тут панує закон, і за це Гонконг люблять інвестори. Започаткований на перетині великих торгових шляхів, цей район
максимально використовував і продовжує використовувати своє вигідне географічне положення. Гонконг —
це другий серед міжнародних фінансових центрів IPO,
другий за масштабом фондовий ринок в Азії і перший
за обсягом торгів у юанях. А ще Гонконг є базою для
70 зі 100 найбільших на нашій планеті банків. Проте час
змінює пріоритети [14].
Для того, щоб Гонконг залишався і надалі конкуренто спроможним фінансовим центром ді лова
спільнота Китаю послідовно й цілеспрямовано вибудовує екосистеми, в яких логіка конкуренції перетворюється на логіку взаємодії та кооперації. Ця сучасна
логіка, яку ще називають coopetition, базується на
тому, що учасники ринку дбають не тільки про власні
інтереси, але й про партнерів та ринок в цілому. Так,
співпраця бірж Гонконгу й Шанхаю спрямовується на
підтримку інвесторів, зацікавлених у присутності як у
материковому Китаї, так і в Гонконзі. Зокрема такою
взаємодією прискорюється впровадження ідеї використання юаня як розрахункової, а згодом — і резервної
світової валюти.
Гонконгський Cyberport є майданчиком, на якому
зустрічаються, зав'язують стосунки, спілкуються і розвивають спільні проекти підприємці не тільки Гонконгу, але й материкового Китаю та інших країн [14].
Поступово четвертий етап переріс у п'ятий, який
триває і досі. Для цього етапу є характерним зростання
ролі світової економіки у світі та поширення спеціалізації міжнародних фінансових центрів. На основі цього
відбувається перерозподіл влади між глобальними (Лондон, Нью-Йорк) та колишніми регіональними фінансовими центрами (Сінгапур, Гонконг).
Нові міжнародні фінансові центри демонструють
помітний динамізм зростання в порівнянні з "старими".
Так, середньорічний темп зростання міжнародних кредитних операцій в нових міжнародних фінансових центрах помітно вище, ніж в більшості традиційних.
Кількість міжнародних фінансових центрів у світовій
економіці збільшується з кожним роком. При цьому,
якщо на початку 70-х рр. серед 15 найбільших фінансових центрів світу було лише три розташованих у країнах, що розвиваються, то на початку 2000-х рр. таких
центрів стало вже в декілька разів більше. Змінилася не
лише кількісна, а й географічна складова МФЦ. "Нові"
фінансові центри змістилися до Азійсько-Тихоокеанського регіону.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Досвід Сінгапуру та Гонконгу доводить: сучасну
державу приводять у рух цінності, важливі для всього
суспільства: освіченість, здоров'я, соціальна відповідальність, добробут, законність. Успішна державна політика спрямована на розвиток інфраструктурних елементів, які сприяють появі нових ділових екосистем —
мереж соціальних та економічних агентів, що створюють економічні цінності світового рівня. Основним результатом описаних кроків є розвиток соціального капіталу, екосистем і продуктивних бізнес-моделей — тобто усього вкрай необхідного зараз Україні.
ВИСНОВКИ
Таким чином, вивчення генезису міжнародного
фінансового центру трансформується від абстрактного вивчення руху грошових коштів до розвитку просторових фінансових процесів, механізмів міграції капіталу. Такий підхід зобовя'зує накладення на такі ніби
звичні фінансові терміни незвичних урбаністичних, соціологічних та культурологічних теорій. Отримана таким чином "суміш" формалізується у філософському та
економічному напрямах із точністю математичних залежностей між капіталом і різноманітними зовнішніми
по відношенню до нього агрегатами.
З поглибленням процесу фінансіалізації та транснаціоналізації виробництва посилюється єдність світового господарства, зростає його органічна цілісність, що
проходить у системній єдності з такими взаємопов'язаними явищами економічного життя суспільства, як становлення глобальної конкуренції та подальша консолідація світового господарства, а також формування
міжнародного фінансового центру.
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