
Економiка та держава
Міжнародний науково�практичний журнал

№ 9

вересень 2015

© Економiка та держава, 2015

Журнал засновано у січні 2003 року.
Виходить щомісяця.

Редакційна колегія

Амоша Олександр Іванович, директор інституту Економіки промисловості НАН
України, д�р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович, головний консультант Верховної Ради України,
к�т екон. наук, доцент

Бакуменко Валерій Данилович, проректор з наукової роботи Академії муніципаль�
ного управління, д�р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович, професор кафедри управління персоналом та економіки
праці ІПК ДСЗУ, д�р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович, головний спеціаліст департаменту атестації кадрів
вищої кваліфікації МОН України, д�р екон. наук

Бондаренко Ольга Олександрівна,  професор кафедри фінансів, директор Інститу�
ту післядипломної освіти Київського національного університету технологій та ди�
зайну, к.т.н., доцент

Воротін Валерій Євгенович, заступник директора Національного інституту страте�
гічних досліджень, д�р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович, заступник керівника управління платіжних систем
УКР СІБ банка, д�р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович, Радник Президента України, д�р екон. наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гнибіденко Іван Федорович, завідувач кафедри управління персоналом та
економіки праці  ІПК ДСЗУ, д�р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович, ректор Київського національного університету
технологій та дизайну, д�р екон. наук, професор, член�кореспондент  НАПН України,
заслужений працівник освіти України

Гудзинський Олексій Дмитрович, професор кафедри менеджменту і маркетингу
ІПК ДСЗУ, д�р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович, в.о. ректора Академії муніципального управління, д�р
екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович, професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ,
академік УТА, д�р екон. наук, професор

Завізєна Наталія Станіславівна,  провідний науковий співробітник відділу стратегії ста�
лого розвитку та інвестиційно�інноваційної політики Науково�дослідного економічного
Інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, д�р екон. наук, доцент

Киричук Олександр Васильович, завідувач кафедри психології ІПК ДСЗУ, доктор
педагогічних наук, професор

Криклій Артур Станиславович, завідувач кафедри фінансів Хмельницького економіч�
ного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович, директор навчально�наукового інституту економіки і ме�
неджменту Національного університету "Львівська політехніка", д�р екон. наук, про�
фесор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович, ректор КНУБА, д�р екон. наук, професор, лауреат 2х дер�
жавних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна, професор кафедри соціології та соціально�
гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович, перший проректор ІПК ДСЗУ, д�р екон. наук, про�
фесор, заслужений працівник освіти України

Міщенко Катерина Семенівна, доцент кафедри теоретичної та прикладної
економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович, ректор ІПК ДСЗУ, д�р екон. наук, професор
Момир Джурович, президент Академії наук та мистецтв Чорногорії
Мордвінов Олександр Григорович, завідувач кафедри, Класичний приватний

університет ( м. Запоріжжя), д�р наук з державного управління, професор
Онищенко Володимир Олександрович, ректор Полтавського національного

технічного університету, д�р екон. наук, професор
Патика Наталія Іванівна, проректор з науково�педагогічної роботи ІПК ДСЗУ,

к�т екон. наук, доцент
Поважний Олександр Станіславович, ректор Донецького державного університе�

ту управління, д�р екон. наук, професор
Радиш Ярослав Федорович, професор кафедри управління охороною здоров'я

НАДУ при Президентові України, д�р наук з державного управління, професор
Розпутенко Іван Васильович, завідувач кафедри економічної політики НАДУ при

Президентові України, д�р наук з державного управління, професор
Саблук Петро Трохимович, Почесний директор ННЦ "Інститут аграрної економіки",

д�р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України
Сорока Микола Петрович, д�р наук з державного управління, професор, народний

депутат України
Тимошенко Іван Іванович, ректор Європейського  університету, професор
Федоренко Станіслав Валентинович, доцент кафедри інформаційних систем і тех�

нологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент
Чапка Мирослав, ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом

(Польща), д�р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України
Чорна Людмила Олександрівна, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування

Вінницького торговельно�економічного інститут Київського національного торговель�
но�економічного університету, д�р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович, перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президен�
тові України, д�р наук з державного управління, профессор

Федоренко Валентин Григорович, головний редактор, член Спілки  ректорів
Європи, перший віце�президент Спілки будівельників України, професор ка�
федри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д�р екон. наук, по�
чесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, про�
фесор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Кучеренко Ганна Борисівна, відповідальний секретар Журнал включено до переліку
наукових фахових видань України,

в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт

на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук з

ЕКОНОМІКИ
(постанова президії ВАК України

від 27 травня 2009 р. № 1�05/2,
наказ Міністерства освіти і науки
України № 1081 від 29.09.2014 р.),
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
(постанова президії ВАК України
від 27 травня 2009 р. № 1�05/2)

 Свідоцтво КВ № 9144,
від 09.09.2004 року

ISSN 2306�6806
Передплатний індекс: 01751

Адреса редакції:
м. Київ, вул. Дорогожицька, 18, к. 29

Поштова адреса:
04112, м. Київ, вул. Дорогожицька,

18, к. 29
 Телефон: (044) 223�26�28, 537�14�33

 Телефон/факс: (044) 458�10�73
E�mail: economy_2008@ukr.net

www.economy.in.ua
Засновники:

Інститут підготовки кадрів
державної служби зайнятості

України,
ТОВ "Редакція журналу

"Економіка та держава"
Видавець:

ТОВ "Редакція журналу
"Економіка та держава"

Відділ інформації
Стаднік С. Б.

Відділ реклами
Чурсіна А. М.

Коректор
Строганова Г. М.

Комп’ютерна верстка
Полулященко А. В.

Технічне забезпечення
Дідук Б. Б.

Передрукування дозволяється лише за
згодою редакції.

Відповідальність за добір і викладення
фактів несуть автори. Редакція не завжди

поділяє позицію авторів публікацій.
Рекомендовано до друку Вченою Радою

ІПКДСЗУ 24.09.15 р.
Підписано до друку 24.09.15 р.

Формат 60х84 1/8, Ум. друк. арк.  31,1.
Наклад — 1000 прим.

Папір крейдований, друк офсетний.
Замовлення № 2409/1.

Віддруковано у ТОВ «ДКС центр»
м. Київ, пров. Куренівський, 17

Тел. (044) 537�14�34



Економічна
наука

Резнікова Н. В., Іващенко О. А.
Перспективи трансформації торговельних відносин України в контексті
становлення нових центрів стратегічного партнерства ............................................. 6
Скоцик В. Є., Сатир Л. М.
Організаційно�економічні аспекти оновлення техніки
в сільськогосподарських підприємствах Київської області ..................................... 12
Папп В. В.
Розвиток інфраструктури як важливий чинник активізації туризму в регіоні
(на прикладі Закарпатської області) ............................................................................. 16
Селіверстов Л. С.
Управління грошовими потоками підприємства ........................................................ 20
Бриль К. Г.
Екологічно�орієнтовані види туризму як стратегічний напрям розвитку
галузі в сучасних умовах ................................................................................................. 23
Марценюк Л. В.
Збереження історичної залізничної спадщини в контексті захисту
національних інтересів України .................................................................................... 28
Паска І. М.
Ефективність моделей кооперації сільськогосподарських підприємств .............. 33
Шаповалова В. О.
Прогнозування цін на нерухомість з урахуванням тенденцій
ділових циклів .................................................................................................................... 37
Єфремова Н. Ф., Золотарьова О. В., Роєнко В. І.
Мотиваційна складова у системі забезпечення конкурентоспроможності
підприємства ...................................................................................................................... 42
Бережний Я. В.
Інституційні пастки і розгортання інституційної кризи в Україні ......................... 46
Бугаєнко С. А., Рехтета О. М.
Інтеграційні процеси трансформації економічної структури
регіональної економіки ................................................................................................... 51
Євтушенко О. В.
Аналіз психологічного впливу реклами на споживачів туристичного
продукту ............................................................................................................................. 55
Корнієцький О. В.
Формування інвестиційної привабливості в умовах міжрегіональної
транспортно�логістичної системи ................................................................................. 60
Жигірь А. А.
Оптимізація фінансового планування природоохоронних заходів ....................... 65
Савченко Р. О., Савченко Н. М.
Види та стадії управлінського контролю...................................................................... 70
Ігнатенко М. М.
Здійснення соціальної відповідальності суб'єктів господарювання аграрної
сфери економіки на основі державно�приватного партнерства ............................ 74
Галаган Т. І.
Визначення збитків від вилучення земель під гірничорудні
розробки ............................................................................................................................. 77
Жовтяк Г. А.
Розробка підходу до визначення транспортно�інтеграційних зв'язків в
системі соціально�економічного
розвитку регіонів України .............................................................................................. 80
Каламбет С. В., Остимчук Г. В.
Сутність ефективності фінансового планування на підприємстві ......................... 84
Махначова Н. М., Семенюк І. Ю.
Роль органів публічної адміністрації у адаптації підприємств
до умов євроінтеграції (на прикладі Вінницької області) ......................................... 88
Гончар В. Г.
Оцінювання стану фінансової безпеки підприємства за допомогою
інтегрального індексу фінансової безпеки ................................................................. 91
Гуменний А. А.
Оцінка податкового потенціалу ринку цінних паперів в Україні ........................... 98

У НОМЕРІ:
Е к о н о м i к а  т а  д е р ж а в а  №  9  / 2 0 15



У НОМЕРІ:
Е к о н о м i к а  т а  д е р ж а в а  №  9 / 2 0 15

Карпенко С. П.
Акцизне оподаткування у системі стимулювання споживчого
та інвестиційного попиту .............................................................................................. 103
Петрюк М. В.
Венчурне фінансування АПК України ....................................................................... 109
Комарницька Н. М.
Моніторинг параметрів, які характеризують систему управління
інноваційною діяльністю підприємства ..................................................................... 111
Конюхов Ю. М.
Оцінка регіональної соціально�економічної диференціації .................................. 113
Романюк В. М.
Державно�приватне партнерство як передумова підвищення
ефективності управління ДП "Антонов" .................................................................... 117
Богер О. В.
Пріоритети змін податкової системи у становленні інноваційної
економіки України ......................................................................................................... 122
Семенюк В. О.
Фінансова архітектура як механізм забезпечення ефективності фінансової
діяльності корпорації ..................................................................................................... 125
Голіков С. С.
Сутність податкової безпеки ........................................................................................ 129
Шутько Т. І.
Витрати в економічній теорії наукових шкіл ............................................................ 133
Гальчук А. А.
Інновації як чинник конкурентоспроможності економіки .................................... 136

Економічна
наука

Гнибіденко І. Ф., Могильний О. М., Федоренко В. Г.
Рецензія на науково�практичну роботу "Теоретико�методологічне
забезпечення і науковий супровід трансформації аграрного сектору
економіки України до ринкових умов господарювання в період
1990—2014 років" висунутої на здобуття Державної премії України
в галузі науки і техніки 2015 року................................................................................ 139

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

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

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

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

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

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

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

New Roman) у вигляді файла з розширенням .doc або .rtf для Microsoft Word (версія 97�2003). Файли статті обов’язково
повинні бути збережені в форматі .doc або .rtf.

— Ілюстративний матеріал повинен бути поданий чітко і якісно у чорно�білому вигляді. Посилання на ілюстрації в
тексті статті обов’язкові. Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним
об’єктом. Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл Excel (2003).

— Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation і нумеруються з правого боку.

ДО УВАГИ АВТОРІВ!

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Нові
видання



Еconomy Reznikova N., Ivashchenko O.
THE PROSPECTS OF UKRAINE'S TRADE RELATIONS' TRANSFORMATION
IN CONTEXT OF GROWING ECONOMIC POWER OF DEVELOPING COUNTRIES
AS NEW CENTERS OF STRATEGIC PARTNERSHIP ..................................................................................... 6
Skotsyk V., Satyr L.
ORGANIZATIONAL�ECONOMIC ASPECTS OF TECHNOLOGY RENEWAL
IN AGRICULTURAL ENTERPRISES IN KYIV REGION ............................................................................. 12
Papp V.
DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE AS AN IMPORTANT FACTOR
IN ACTIVATING TOURISM IN THE REGION (ON MATERIALS OF TRANSCARPATHIAN
REGION) .............................................................................................................................................................. 16
Seliverstova L.
CASH MANAGEMENT ENTERPRISES .......................................................................................................... 20
Bryl K.
ECOLOGICALLY ORIENTED KINDS OF TOURISM AS THE STRATEGIC DIRECTION
OF THE BRANCH'S DEVELOPMENT IN CONTEMPORARY CONDITIONS .......................................... 23
Martsenyuk L.
PRESERVATION OF HISTORICAL HERITAGE IN THE CONTEXT RAILWAY PROTECTION
OF NATIONAL INTERESTS OF UKRAINE ................................................................................................... 28
Paska I.
EFFICIENCY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES COOPERATION
MODELS ............................................................................................................................................................... 33
Shapovalova V.
PREDICTION REAL ESTATE PRICE TRENDS WITH BUSINESS CYCLES .............................................. 37
Efremova N., Zolotaryova O., Roenko V.
MOTIVATIONAL COMPONENT IN THE SYSTEM FOR ENSURING
THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES ............................................................................................... 42
Berezhnyi Ya.
INSTITUTES "LOCK�IN" AND INSTITUTIONAL CRISIS IN UKRAINE ................................................. 46
Bugaenko S., Rehteta A.
INTEGRATING ECONOMIC TRANSFORMATION OF REGIONAL
ECONOMY .......................................................................................................................................................... 51
Yevtushenko O.
ANALYSIS OF THE PSYCHOLOGICAL IMPACT OF ADVERTISING
ON CONSUMER TRAVEL PRODUCT ............................................................................................................. 55
Kornietskiy A.
FORMATION INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN CONDITIONS INTERREGIONAL
TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEM ....................................................................................................... 60
Zhigir A.
OPTIMIZATION OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES FINANCIAL PLANNING ................................ 65
Savchenko R., Savchenko N.
TYPES AND STAGE MANAGEMENT CONTROL ......................................................................................... 70
Ignatenko N.
THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF ECONOMIC SUBJECTS
OF AGRARIAN SPHERE OF ECONOMY ON THE BASIS OF STATE�PRIVATE
PARTNERSHIP ................................................................................................................................................... 74
Galagan T.
DETERMINATION OF LOSSES FROM LAND FOR MINING ..................................................................... 77
Zhovtiak H.
ELABORATION OF AN APPROACH TO DEFINE TRANSPORT INTEGRATION
CONNECTIONS IN THE SYSTEM OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT
OF REGIONS IN UKRAINE .............................................................................................................................. 80
Kalambet S., Ostymchuk H.
ESSENCE OF EFFICIENCY FINANCIAL PLANNING ON THE ENTERPRISE ........................................ 84
Makhnachova N., Semenyuk I.
THE ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATION BODIES IN THE ADAPTATION PROCESS
OF ENTERPRISES TO THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION .......................................... 88
Gonchar V.
ASSESSMENT THE STATE OF FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE
WITH THE INTEGRAL INDEX OF FINANCIAL SECURITY ...................................................................... 91
Gymenniy A.
THE ASSESSMENT OF THE SECURITIES MARKET TAX POTENTIAL
IN UKRAINE ....................................................................................................................................................... 98

CONTENTS:
E k o n o m i k a  t a  d e r z h a v a  №  9/2015



CONTENTS:

E k o n o m i k a  t a  d e r z h a v a  №  9/2015

Karpenko S.
THE EXCISE DUTY TAXATION IN THE SIMULATIVE SYSTEM OF CONSUMER
AND INVESTMENT DEMAND ....................................................................................................................... 103
Petryuk M.
VENTURE FINANCING OF AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE ................................................. 109
Komarnytska N.
MONITORING PARAMETERS CHARACTERIZING SYSTEM INNOVATION
MANAGEMENT ENTERPRISES .................................................................................................................... 111
Konyuhov Y.
ASSESSMENT REGIONAL SOCIO�ECONOMIC DIFFERENTIATION ................................................... 113
Romaniuk V.
PUBLIC�PRIVATE PARTNERSHIP AS A CONDITION TO INCREASE THE GOVERNANCE
EFFECTIVENESS OF STATE ENTERPRISE "ANTONOV" ........................................................................ 117
Boger O.
PRIORITIES OF TAX SYSTEM CHANGES IN UKRAINE INNOVATIVE ECONOMY
FORMATION .................................................................................................................................................... 123
Semenyuk V.
FINANCIAL ARCHITECTURE AS A MECHANISM OF PROVIDING EFFECTIVENESS
CORPORATION'S FINANCIAL ACTIVITY ................................................................................................. 125
Golikov S.
THE ESSENCE OF TAX SECURITY ............................................................................................................... 129
Shutko T.
THE COST IN ECONOMIC THEORY OF SCIENTIFIC SCHOOLS .......................................................... 133
Galchuk A.
INNOVATIONS, AS A FACTOR INCREASE COMPETITIVENESS OF ECONOMY ............................. 136

Еconomy

Gnybidenko I., Mogylnyy O., Fedorenko V.
THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL WORK «THEORETICAL AND METHODOLOGICAL
PROVIDINGAND SCIENTIFIC SUPPORT TRANSFORMATION OF THE AGRICULTURAL
SECTOR OF UKRAINE TO MARKET CONDITIONS DURING THE PERIOD OF 1990�2014
YEARS»WHICH IS NOMINATED FOR THE STATE PRIZE OF UKRAINE IN SCIENCE
AND TECHNOLOGY IN 2015 ......................................................................................................................... 139

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

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

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

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

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

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

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

New Roman) у вигляді файла з розширенням .doc або .rtf для Microsoft Word (версія 97�2003). Файли статті обов’язково
повинні бути збережені в форматі .doc або .rtf.

— Ілюстративний матеріал повинен бути поданий чітко і якісно у чорно�білому вигляді. Посилання на ілюстрації в
тексті статті обов’язкові. Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним
об’єктом. Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл Excel (2003).

— Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation і нумеруються з правого боку.

ДО УВАГИ АВТОРІВ!
ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ

New Books



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 9/20156

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Вихід з фінансової кризи 2008—2009 років був озна�

менований для світової економіки зародженням нових
полюсів зростання, під якими ми розглядаємо економі�
ки країн, що розвиваються, які закладають підвалини
глобального зростання на тлі майже нульових показ�
ників зростання в країнах з розвиненою економікою.
Феномен зрушення центрів сили у світовій економічно�
му просторі не є новим явищем, адже протягом всієї
економічної історії кожна фаза зростання світової еко�
номіки була обумовлена невеликою кількістю країн.

Аналіз останніх досліджень і публікацій переконли�
во засвідчує, що питання забезпечення економічної без�
пеки України крізь призму формування оптимальної
зовнішньоекономічної політики потрапило в дослід�
ницький ракурс багатьох вітчизняних науковців, серед
яких: О. Білорус, В. Будкін, Я. Жаліло, Д. Лук'яненко,
А. Поручник, Є. Панченко, А. Румянцев, Н. Татаренко,
Г. Фелюк, А. Філіпенко та інші. Так, В. Сіденко зазна�
чає, що за нових політичних умов економічні відносини
з Росією можуть будуватися поза преференційними ре�
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The article observes a list of appropriate stabilization policy to the strategic objectives of integration into the

world market.

Ключові слова: анкерні країни, полюси зростання, глобальне управління, торговельна залежність, торго�
вельна взаємозалежність, зовнішня торгівля.

Key words: anchor countries, poles of growth, global governance, trade dependence, trade interdependence, foreign
trade.

жимами економічних відносин, винятково на основі за�
гальновизнаних принципів міжнародного права та норм
СОТ [9]. І. Бураковський, В. Мовчан обгрунтовано
стверджують, що членство в СОТ слід розглядати як
процес, використання позитивного потенціалу якого
визначається національною економічною політикою,
станом світової та національної економіки, вмінням
ефективно розвивати та здійснювати те, що називаєть�
ся економічною дипломатією [1].

Зарубіжні автори — Л.Р. Доусон, М.З. Мальський, Е.
ван Дузер, М. Микієвич, Р. Москалик, Р. Чайту [1], Р. Рад�
жан [5], М. Спенс [6] зосереджують свої наукові інтере�
си на вивченні феномену так званих "нових центрів еко�
номічного росту", що мають значний економічний і пол�
ітичний вплив у своїх регіонах і відіграють все більшу роль
у формуванні міжнародних відносин, складають важли�
ву цільову групу співробітництва для розвинених євро�
пейських країн [4]. Зокрема, в документах, що описують
стратегії економічного розвитку Німеччини й Франції,
для виокремлення групи пріоритетних країн�партнерів
зустрічаються нові терміни — "нещодавно індустріалізо�
вані країни та регіони (NIC), "нові донори", БРІК (Бра�
зилія, Росія, Індія, Китай) або N�11 (Next 11).
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Такий досвід усвідомленого акцентування

на нових центрах стратегічного партнерства
може бути корисним і для України. Для висв�
ітлення сучасного стану і перспектив потенц�
ійного співробітництва між Україною і альтер�
нативними гравцями, ми пропонуємо досліди�
ти концепцію "анкерних країн".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Країна кваліфікується нами як анкерна за�

лежно від розміру свого національного ВВП
щодо ВВП географічного регіону, в якому вона
перебуває. Країни, перераховані в списку Ко�
мітету сприяння розвитку країн, що розвива�
ються та з перехідною економікою, чиї ВВП є
або найбільшими у регіоні, або на них припа�
дає не менше 20 відсотків від залишку ВВП най�
вищого ВВП країни, вважаються анкерними
країнами.

Ми ідентифікуємо п'ятнадцять анкерних
країн, серед яких до анкерних країн першого ешелону
відносимо Бразилію, Росію, Індію, Китай, ПАР; до висх�
ідних анкерних країн — Індонезію, Таїланд, Аргентину,
Мексику, Туреччину, Єгипет, Іран, Саудівську Аравію,
Пакистан, Нігерію, втім сама по собі класифікація не кон�
центрується на висновках про потенційний позитивний
або негативний характер впливу анкерної країни, а при�
пускає, що співробітництво в галузі розвитку з цими краї�
нами має важливе значення для досягнення цілей на на�
ціональному або регіональному рівнях. Анкерна концеп�
ція країн може бути легко активізована й допомагає спря�
мувати розвиток політичних дебатів у правильному на�
прямі: від старої опікунської концепції, яка лежить в ос�
нові поняття донор�реципієнт, до концепції загальної
відповідальності в багатополярному світі.

Тільки деякі з них мають змогу робити внесок у гло�
бальне управління, але всі вони мають велике значення
для регіонального управління. Ключовим пунктом про�
понованої концепції є те, що є різні анкерні країни для
різних регіонів, що підтверджує проведений аналіз сту�
пеня щільності торгових зв'язків в межах кожної із груп
(анкерних країн першого ешелону та висхідних анкер�
них країн) (табл. 1).

Сучасні тенденції засвідчують, що анонсовані пере�
ваги лібералізації торгівлі не уніфікують прояви відно�
син залежності країн, але передбачають можливість
співіснування різних варіантів їх модифікації — від іде�
ально симетричної економічної залежності, за якою
обидві держави однаковою мірою залежать одна від
одної (Бразилія�РФ і РФ�Бразилія з показником 0,003)
до ідеально асиметричної економічної залежності, яка
виникає тоді, коли одна держава повністю залежить від
свого торгового партнера, який, в свою чергу, майже не
залежить від першої країни (Таїланд�Саудівська Ара�
вія (0,03) і Саудівська Аравія�Таїланд (0,00); Пакистан�
Мексика (0,01) і Мексика�Пакистан (0,00)). Діадні зв'яз�
ки допускають прояв економічної вразливості (КНР від
Індонезії (0,008); КНР від Таїланду (0,008); Бразилія від
Аргентини (0,01)) й економічної залежності (Індонезія
від КНР (0,058), Таїланд від КНР (0,174)) (рис. 1).

Водночас, якщо розглядати ступінь ваги торговель�
них зв'язків перелічених країн в межах Групи двадцяти,
констатуємо певні асиметрії у впливі, що справляють
анкерні країни першого ешелону й висхідні. Так, зокре�
ма, за показниками щільності (0,28) й кількості зв'язків
(5) Бразилія, ПАР й Саудівська Аравія обійшли Індію,
Індонезію й Туреччину (з відповідно 0,22 й 4) та Ро�
сійську Федерацію з Аргентиною (з відповідно 0,17 й 3).
Тут варто акцентувати увагу на тому, що здатність про�
дукувати розгалужену систему взаємозв'язків завжди
виступала ознакою країн центру.

Втім, щоб підтримувати темпи зростання і бути
справжніми полюсами зростання, економікам, що роз�

виваються, необхідно буде провести структурні зміни,
які будуть забезпечувати потенціал незалежного від
розвинених країн зростання, з внутрішньою рушійною
силою, шляхом поєднання досягнень сталого розвитку
та надійного внутрішнього попиту. Такі прогнози справ�
дяться лише за умови забезпечення достатнього рівня
заощаджень, що відповідатиме інвестиційним можливо�
стям капіталу, який ефективно розміщувався б, дозво�
ляючи не лише сприяти впровадженню нових техно�
логій, а й створювати інновації.

Більше того, акцентуємо увагу на тому факті, що
потенційні полюси зростання економік, що розвивають�
ся характеризуються відмінностями у визначенні драй�
верів їхнього розвитку. Так, полюси зростання Східної
Азії, такі як Китай і Корея, історично значною мірою
залежали від експортно�орієнтованого зростання, у той
час як у країнах Латинської Америки таких, як Брази�
лія і Мексика, внутрішнє споживання відігравало більш
важливу роль. З появою значного середнього класу в
країнах, що розвиваються, і демографічних переходів,
що зараз відбуваються в декількох великих країнах
Східної Азії, сильніші тенденції споживання, ймовірно,
переважатимуть, що, в свою чергу, можуть слугувати
джерелом сталого зростання світової економіки. Сильні
інвестиційні тенденції також можуть стати рушійною
силою зростання світової економіки і збільшення про�
дуктивності праці в країнах з економікою, що розви�
вається. Водночас зміни в сукупному попиті, які були
викликані змінами в специфіках полюсів зростання,
можуть мати істотний вплив на найменш розвинені краї�
ни, зростання яких часто залежать від зовнішнього по�
питу.

В якості групи потенційних полюсів зростання еко�
номіки, що розвиваються, мають все більший вплив на
глобальні інвестиції, торгові потоки і глобальні дисба�
ланси. Там вже відбулись відчутні зрушення у світовій
торгівлі та інвестиційних моделях. Це виразилось, в пер�
шу чергу, в більшому обсязі капітальних потоків за на�
прямом Південь�Південь. Динаміка глобальних дисба�
лансів, яка зараз розгортається, буде залежати від полі�
тики, що приймається урядами, так само, як вони зале�
жать від приватної торгівлі і потоків капіталу, які вини�
кають у відповідь на таку політику. Зусилля щодо спри�
яння розвитку фінансового ринку, наприклад, можуть
допомогти зменшити схильність до надлишкових обсягів
заощаджень і сприяти адаптації ситуації в країнах з
дуже великими профіцитами поточного рахунку. Ана�
логічно, підсилення ділового середовища для експорту
може допомогти країнам з дефіцитом збалансувати їх
поточні рахунки.

Серед анкерних країн найбільше вражає відмінність
Китаю: єдина економіка, що розвивається, що, безсум�
нівно, вже може бути класифікована як полюс зростан�

Регіон Анкерні країни першого 
ешелону Висхідні анкерні країни 

Східна Азія і 
Тихоокеанський регіон 

Індонезія 
Китай  

Таїланд 

Латинська Америка і 
Карибський регіон 

Аргентина
Бразилія  

Мексика 
Європа і Центральна Азія Росія  

Туреччина

Середній Схід і Північна 
Африка (МЕНА) 

Єгипет 
Іран 
Саудівська Аравія

Південна Азія Індія  
Пакистан 

Африка на південь від 
Сахари 

Південно-Африканська 
Республіка 

 

Нігерія 

Таблиця 1. Анкерні країни в регіональному розрізі
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ня. До інших країн — потенційних полюсів зростання,
репрезентованих анкерними країнами, належать Індія
та Росія, дві анкерні країни першого ешелону, разом з
кількома іншими швидкозростаючими країнами такими,
як Корея, Малайзія, Сінгапур і Туреччина, деякі з яких
включені до групи країн, що розвиваються, Next�11.

Слід визнати високу залежність України від обме�
женої кількості партнерів, що дозволяє констатувати
неістотне використання потенціалу як власне нашої дер�
жави (розвінчуючи міф про її високу інвестиційну при�
вабливість, деформовану високим рівнем корупції та
низьким рівнем транспарентності господарської діяль�
ності на тлі політичних негараздів), так і самою Украї�
ною від можливостей фінансової глобалізації.

Україні з об'єктивних обставин доводиться мати
справу з низкою супутніх викликів: з одного боку, на�
явний дефіцит енергоносіїв, а, з іншого, структура про�
мислового виробництва — енерговитратна. Крім того,
це неодмінно корелюється зі складними відносинами за�
лежності у політичній площині, про що свідчить украї�
нський досвід вирішення енергетичних питань з основ�
ним постачальником ресурсів Російською Федерацією.
Але одночасно й жорсткі критерії реалізації курсу краї�
ни у бік Європейського Союзу позначаються на втра�
тах політичної правлячої еліти України, передусім, у
площині соціального самопочуття громадян, а також у
гуманітарному секторі, де запропоновані партнерами

кроки є не популярними, а в деяких випадках конфрон�
таційними щодо ціннісних орієнтирів та вподобань пе�
реважної більшості громадян держави (супроводжен�
ня стабілізаційних кредитів МВФ необхідністю реалі�
зації низки реформ). Це викликає дисбаланс у
суспільстві, що, у свою чергу, ускладнює прийняття си�
стемних рішень в економічній площині. До цього дода�
ються (у зв'язку зі структурою промисловості) не
врівноважені можливості держави в експортно�імпор�
тному векторі, що дає нам змогу в теоретичному сенсі
зосередитися на торговельних відносинах.

Поняття значимості стосується важливості торго�
вельних відносин щодо інших торговельних відносин.
Значимість торгівлі для однієї країни у двосторонніх
торгових відносинах не обов'язково повинна бути та�
кою, як і для її торгового партнера. Наприклад, у ви�
падку торгових відносин України з ЄС значення цих
відносин значно більше саме для України, ніж для ЄС
[10]. Замість того, щоб робити висновки на основі якіс�
ної різниці між поняттями чутливості та вразливості (а
їх розмежувати досить складно), варто розглядати зна�
чимість як один із аспектів взаємозалежності, що кла�
сифікується як певна безперервна концепція. Нижні
рівні значимості подібні до поняття чутливості, а більш
високі рівні схожі на вразливість.

Інший ключовий аспект, на який ми звертатимемо
увагу при трактуванні поняття взаємозалежності, — це

 

 

 

 

 

Рис. 1. Економічна взаємозалежність в межах анкерних країн
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симетрія у залежності між державами. Зазначається, що
значимість економічних відносин може варіюватися у
діаді, а симетрія позначає відносну рівнозначність еко�
номічної взаємозалежності. Ідеальна симетрія може
існувати, коли, наприклад, обидві держави однаковою
мірою залежать одна на одної. Ідеальна асиметрія ви�
никає тоді, коли одна держава повністю залежить від
свого торгового партнера, але цей партнер майже не за�
лежить від першої країни. Втім, з огляду на те, що за�
лежність кожної держави є функцією суми обсягів екс�
порту й імпорту між ними і якщо ця сума не дорівнює
нулю для однієї держави в діаді, то сума також відмінна
від нуля і для іншої держави. Тому випадок, коли одна
держава є абсолютно незалежною від іншої держави,
можливий лише за умови, що й інша держава є також
повністю незалежною.

Взаємозалежність (  ijTradeShare ) є найвищою, коли
обидві держави повністю покладаються одна на одну в
торговій сфері, тобто, коли обидва показники — значи�
мості і симетрії — близькі до 1. Менші показники зна�
чимості або симетрії зменшуватимуть загальний рівень
взаємозалежності пари країн, а високі рівні обох показ�
ників необхідні для найвищих рівнів взаємозалежності.

Прикметно, що під впливом глобальної економічної
розбалансованості у 2014 р. продовжилася започатко�
вана у 2012 р. тенденція до погіршення показників зов�
нішньої торгівлі України. Зменшення відбулося за
більшістю товарних груп. Скорочення експорту зумов�
лено такими чинниками: ціновою ситуацією на основ�
них експортних ринках; високими врожаями зернових
культур в інших країнах; обмеженістю сировини для
виробництва соняшникової олії; воєнними конфлікта�
ми в країнах Близького Сходу, що призвели до стрімкого
зниження торговельних операцій з цим регіоном; про�
текціоністськими заходами країн — торговельних парт�
нерів; проблемами з отриманням сировини для вироб�
ництва експортованої продукції (зокрема, в хімічній та
нафтопереробній промисловості); збереженням експор�
тних обмежень в Україні.

Результати розрахунків показника ijTradeShare  для
України й її окремих торговельних партнерів ЄС, РФ,
пострадянських країн, КНР, США та групи анкерних

країн у складі Бразилії, Індії, дозволяє дійти наступних
висновків (табл. 2):

1. Торгові відносини України з РФ та ЄС характе�
ризуються як значимі й такі, що засвідчують про враз�
ливість української економіки від їхньої динаміки.

2. Відслідковується поступове зменшення відносної
вразливості торгових відносин України із РФ.

3. Торговельна взаємозалежність України та пост�
радянських країн (за винятком РФ) характеризується
високою волатильністю та зменшенням показнику враз�
ливості.

4. Висока вразливість залежності України від рин�
ку РФ (коефіцієнт 0,197) та ЄС (0,225) свідчить про
відсутність ознак неозалежності в українських реаліях
господарювання, адже останні передбачають маневру�
вання між симетрично значимими партнерами.

5. У взаємовідносинах України та ЄС період з 2000
по 2008 роки виокремлено як такий, що найвиразніше
засвідчував про зростання частки торгівлі з ЄС у за�
гальній структурі експорту й імпорту України;

6. Україно�американські торговельні зв'язки засві�
дчують відсутність динаміки.

7. Вступ України до СОТ не позначився на змен�
шенні вразливості України від торговельних зв'язків з
її основними партнерами [3].

8. Динаміка коефіцієнтів взаємозалежності, побу�
дованих для діади Україна�КНР засвідчує про зростан�
ня чутливості їхніх торговельних взаємозв'язків.

9. Зафіксоване істотне зростання значимості торго�
вельних взаємозв'язків України з анкерними країнами
засвідчує про наявні асиметрії у взаємовідносинах із
ними, що, зокрема, віддзеркалюється у показниках чут�
ливості торговельної залежності від КНР.

10. Показники взаємозалежності, отримані для Ук�
раїни за 2009 рік, свідчать про вірогідну похибку вихід�
них статистичних даних, розміщених на офіційному
сайті Державної служби статистики України, адже ре�
зультати для всіх задекларованих в аналізі країн
свідчать про зниження частки останніх в структурі екс�
порту й імпорту України, що саме по собі неможливе.

Таким чином, дані, проаналізовані за 2014 рік,
свідчать про невпинне зменшення торговельної залеж�

Дата 
ijTradeShare  

Росія 
Пострадянські 

країни 
ЄС США КНР 

Анкерні країни 
(Бразилія, КНР, Індія) 

01.01.1996 0,304 0,085 0,165 0,020 0,018 0,007 
01.01.1997 0,277 0,092 0,209 0,023 0,029 0,010 
01.01.1998 0,236 0,049 0,206 0,026 0,020 0,008 
01.01.1999 0,222 0,054 0,198 0,023 0,023 0,011 
01.01.2000 0,287 0,097 0,265 0,033 0,042 0,013 
01.01.2001 0,254 0,106 0,275 0,027 0,020 0,010 
01.01.2002 0,229 0,091 0,286 0,024 0,023 0,011 
01.01.2003 0,289 0,099 0,369 0,027 0,034 0,021 
01.01.2004 0,318 0,098 0,364 0,037 0,028 0,021 
01.01.2005 0,262 0,093 0,290 0,021 0,032 0,020 
01.01.2006 0,255 0,114 0,323 0,024 0,032 0,019 
01.01.2007 0,285 0,136 0,351 0,024 0,036 0,020 
01.01.2008 0,258 0,157 0,347 0,035 0,045 0,022 
01.01.2009 0,119 0,062 0,136 0,008 0,023 0,012 
01.01.2010 0,322 0,089 0,291 0,023 0,054 0,028 
01.01.2011 0,344 0,101 0,308 0,026 0,059 0,030 
01.01.2012 0,240 0,078 0,231 0,021 0,051 0,024 
01.01.2013 0,212 0,064 0,229 0,022 0,053 0,028 
01.01.2014 0,197 0,060 0,225 0,019 0,055 0,039 

Таблиця 2. Коефіцієнти взаємозалежності України та її найбільших торговельних партнерів
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ності України від РФ (0,19 за 2014 рік проти 0,318 за 1996
рік), водночас показники торговельної залежності Ук�
раїни у посткризовий 2009 рік, що характеризувався
зменшенням світового попиту, продемонстрували адап�
тивність ринків пострадянських країн для споживання
української продукції.

Розрахунок показника ,ij tDepend  (залежності росту
ВВП України від торговельних зв'язків з її партнерами)
для України та її окремих торговельних партнерів — ЄС,
РФ, пострадянських країн, КНР, США та групи анкер�
них країн у складі Бразилії, Індії, дозволив дійти наступ�
них висновків (табл. 3):

— зменшується залежність українського ВВП від
торговельних зв'язків із РФ, у взаємовідносинах із якою
яскраво прослідковується п'ять етапів економічної ак�
тивності, які тісно корелюють із політичним кліматом в
Україні;

— стрімко зменшується вага країн пострадянсько�
го простору у рості ВВП України (коефіцієнт 0,15 ста�
ном на 1 січня 2008 року проти коефіцієнту 0,06 станом
на 1 січня 2013 року);

— попри те, що вплив торговельних зв'язків Украї�
ни з країнами ЄС на ріст її ВВП характеризується по�
рівняною постійністю (коефіцієнт 0,391 для 2003 року;
коефіцієнт 0,330 для 2006 року; коефіцієнт 0,321 для
2011 року), країни ЄС у 2013 році (з коефіцієнтом у 0,248
вдруге після зафіксованого у 2004 році переважання
важливості торговельних зв'язків з ними для динаміки
ВВП України) стали для України тим торговельним
партнером, що найістотніше впливав на динаміку її ВВП.
Втім, у разі, якщо при аналізі показників залежності
торгівлі із країнами ЄС брати до уваги хвилі його роз�
ширення (що лістотно збільшували кількість його
членів), то слід констатувати невиразні зміни у таких
зв'язках;

— незважаючи на те, що КНР за результатами 2013
року увійшла у трійку найбільших торговельних парт�
нерів України, її вплив на динаміку ВВП останньої
свідчить про поступові трансформації у взаємовідноси�
нах між країнами. Так, майже відсутній вплив на фор�
мування ВВП на перших етапах становлення українсь�
кої держави (на 1 січня 1996 року коефіцієнт залежності

становив 0,018) поступово зрівнявся із показниками за�
лежності від групи пострадянських країн, значення
торгівлі з якими стрімко впало (коефіцієнт 0,060 станом
на 1 січня 2014 року проти коефіцієнту 0,114 станом на
1 січня 2006 року).

Попри вагомий вплив США на визначення геополітич�
ного вектору розвитку України, існуючі торговельні зв'яз�
ки свідчать про невиразне маневрування між показника�
ми в 0,019 (станом на 1996 рік) і 0,021 (станом на 2014 рік).

Втім, отримані показники   ijTradeShare  і ,ij tDepend
більш репрезентативно демонструють якість економіч�
ного обміну між Україною та її торговельними партне�
рами, що дозволяє стверджувати про наступне: струк�
тура зовнішньої торгівлі України з РФ і у більшій мірі із
США є вкрай неефективною; вплив зовнішньої торгівлі
з ЄС на український ВВП є негативним (що характери�
зується показником у "�0,132"), але в меншій мірі, ніж
РФ (показник у "�0,359") та США (показник у "�0,447");
роль зовнішньоекономічних зв'язків України з анкер�
ними країнами на ріст її ВВП є позитивним (показник у
"0,534"); прикметно, що членство України в СОТ не по�
значилось на зміні торговельної залежності України від
її основних партнерів [3]; отримані високі показники
залежності свідчать як про недостатню диверсифіко�
ваність структури економіки України, так й ігноруван�
ня необхідності запровадження політики імпортозамі�
щення, яка б позначилась на змінах у товарних пози�
ціях експорту�імпорту країни.

Водночас, якщо у випадку України (на тлі економі�
чної залежності від ЄС (0,248) і РФ (0,217)) або Таїлан�
ду (у якого економічна залежність від КНР сягає 0,174)
отримані дані засвідчують про існуючі перекоси у струк�
турі торгівлі та орієнтацію на обраних партнерів, то у
випадку перелічених діад країн — про стан, який харак�
теризується відсутністю глобального лідера серед тор�
гових гравців.

ВИСНОВКИ
Отримані результати дозволяють дійти наступних

висновків:
— залежність України від зовнішньоекономічних

зв'язків із РФ негативно впливає на темпи росту ВВП

 
 

,ij tDepend  

Росія 
Пострадянські 

країни 
ЄС США КНР 

Анкерні країни 
(Бразилія, КНР, 

Індія) 
01.01.1996 0,296 0,082 0,161 0,019 0,018 0,007 
01.01.1997 0,259 0,086 0,196 0,021 0,028 0,009 
01.01.1998 0,199 0,042 0,174 0,022 0,017 0,007 
01.01.1999 0,191 0,047 0,170 0,020 0,020 0,010 
01.01.2000 0,296 0,100 0,273 0,034 0,043 0,013 
01.01.2001 0,303 0,127 0,329 0,033 0,024 0,012 
01.01.2002 0,250 0,099 0,313 0,026 0,025 0,012 
01.01.2003 0,306 0,105 0,391 0,029 0,036 0,022 
01.01.2004 0,360 0,111 0,412 0,041 0,031 0,024 
01.01.2005 0,313 0,111 0,347 0,026 0,039 0,024 
01.01.2006 0,261 0,116 0,330 0,024 0,033 0,020 
01.01.2007 0,274 0,130 0,337 0,023 0,035 0,019 
01.01.2008 0,246 0,150 0,331 0,033 0,043 0,021 
01.01.2009 0,121 0,064 0,139 0,009 0,023 0,012 
01.01.2010 0,304 0,084 0,275 0,022 0,051 0,027 
01.01.2011 0,359 0,106 0,321 0,027 0,062 0,032 
01.01.2012 0,276 0,090 0,265 0,024 0,059 0,028 
01.01.2013 0,234 0,074 0,257 0,020 0,062 0,027 
01.01.2014 0,217 0,066 0,248 0,021 0,060 0,021 

Таблиця 3. Коефіцієнти залежності росту ВВП України від торговельних зв'язків з її партнерами

Джерело: розроблено автором на основі даних: Trademap [Electronic resource] / International Trade Center. — Mode of access:
http://www.trademap.org/
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(зростання торговельних зв'язків на кожну 1000 грн.
призводить до зниження ВВП на 2758 грн.);

— залежність України від зовнішньоекономічних
зв'язків із США вкрай негативно впливає на темпи при�
росту ВВП (зростання торговельних зв'язків на кожну
1000 грн. призводить до зниження ВВП на 35289 грн.);

— залежність України від зовнішньоекономічних
зв'язків із КНР позитивно впливає на темпи росту ВВП
(зростання торговельних зв'язків на кожну 1000 грн.
призводить до росту ВВП на 16524 грн.);

— залежність України від зовнішньоекономічних
зв'язків із пострадянськими країнами позитивно впли�
ває на темпи росту ВВП (зростання торговельних
зв'язків на кожну 1000 грн. призводить до росту ВВП на
9922 грн.);

— залежність України від зовнішньоекономічних
зв'язків із країнами ЄС помірковано негативно впливає
на темпи росту ВВП (зростання торговельних зв'язків на
кожну 1000 грн. призводить до падіння ВВП на 671 грн.);

— торговельними лідерами, що позитивно вплива�
ють на зростання українського ВВП (на кожну 1000 грн.
23273 грн. росту) виступають анкерні країни.

ВИСНОВКИ
Отримані показники красномовно засвідчують про

необхідність регулювання імпорту з метою оптимізації
його структури та обсягів, що, в свою чергу, передбачає
комплекс наступних заходів: застосування на основі
детального ринкового аналізу та відповідно до норм
ГАТТ/СОТ антидемпінгових і компенсаційних мит, то�
варних квот та інших прийнятих у світовій практиці
інструментів захисту вітчизняних виробників; посилен�
ня боротьби з тіньовою імпортною діяльністю завдяки
створенню системи контролю якості імпортованої про�
дукції, максимальній уніфікації оподаткування імпор�
ту, поступовому скасуванню імпортних пільг і запровад�
женню електронного декларування імпорту; подальшу
гармонізацію національного митного законодавства зі
стандартами ЄС, що стосуються, зокрема, принципів і
процедур виявлення контрафактної продукції, реалі�
зації митного контролю; диверсифікацію географічної
структури енергетичного імпорту й подальше зменшен�
ня імпорту енергоносіїв завдяки збільшенню власного
видобутку (виробництва), а також суттєвого енерго�
збереження.

Надзвичайно важливими й водночас складними на
нинішньому етапі новітньої української історії можуть
бути дипломатичні зусилля держави з метою обстою�
вання економічних інтересів країни. Сформована упро�
довж багатьох десятиліть структура вітчизняної еконо�
міки і базована на ній соціальна політика заперечують
можливість одномоментного застосування теоретично
вмотивованих кроків з переорієнтації всього господар�
ства на досягнення цілей, зазначених вище. А тому важ�
ливо зберегти можливість розвитку співпраці з тради�
ційними партнерами на просторі СНД, що дасть змогу
отримати необхідні ресурси для паралельного вирішен�
ня стратегічних завдань з інтеграції у світовий ринок.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На відміну від інших галузей національного госпо�

дарства використання техніки має ряд відмінних рис. Це
в першу чергу сезонний характер виробництва, який
зумовлює неритмічне використання техніки. Крім того,
для виробництва сільськогосподарської продукції по�
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Здійснено оцінку процесу оновлення технічної бази сільськогосподарських підприємств. Визначенb

но основні пріоритети оновлення в з господарствах корпоративного сектору аграрної економіки. Як

свідчать результати дослідження, нині більшість сільськогосподарських підприємств надають перевагу

придбанню імпортної сільськогосподарської техніки, яка характеризується більш високою надійністю

при експлуатації та вищою продуктивністю в порівнянні з вітчизняними аналогами. Встановлено, що

через відсутність в достатній кількістю фінансових ресурсів керівники господарств корпоративного секb

тору аграрної економіки орієнтуються на придбання вживаної сільськогосподарської техніки іноземноb

го виробництва на вторинному ринку, яка коштує дешевше ніж нова вітчизняна техніка, але вища за

своєю продуктивністю. Запропоновано основні напрями оновлення технічними засобами сільськогосb

подарськими підприємствами. З метою підвищення зацікавленості сільськогосподарських товаровиробb

ників першочергового значення набуває розвиток мережі сервісних підприємств з обслуговування

сільськогосподарської техніки.

The estimation process updates technical base of agricultural enterprises. Definition updates main priorities

of corporate farms agricultural economics. The results of the study today many farms prefer to purchase imported

agricultural machinery, which is characterized by high reliability in operation and higher productivity compared

with domestic counterparts. It was established that due to lack of sufficient financial resources executives of the

corporate sector of agrarian economy oriented to the purchase of used foreign agricultural machinery in the

secondary market, which is cheaper than a new domestic appliances, but higher than its capacity. The basic

directions of updating technical means agricultural enterprises. To increase the interest of agricultural producers

of primary importance is the development of a network of service companies servicing agricultural machinery.
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трібна різноманітна техніка: для обробітку грунту, сівби,
догляду за посівами, збирання врожаю, заготівлі кормів,
для обробки зерна та іншої сільськогосподарської про�
дукції. Надто великий вплив має потреба виконання
окремих технологічних операцій чітко у визначені аг�
ротехнічні строки.
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При виконанні польових робіт сільськогосподарські
машини розосереджені в просторі, а їх робота залежить
від погодно�кліматичних умов. Крім того, вони взаємо�
діють із середовищем, стан якого змінюється в часі за�
лежить від фаз розвитку рослин і грунтових умов. Та�
кий щільний зв'язок вимагає точного дотримання
термінів початку і закінчення майже всіх агротехнічних
робіт, а порушення їх здебільшого зумовлює недобір
урожаю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання техніко�технологічного забезпечення аг�
рарної сфери досить широко висвітлені в працях відо�
мих вчених�аграрників Я.К. Білоусько, В.Л. Товстопя�
та, П.Т. Саблука, Л.О. Мармуль та інших, але деякі пи�
тання цієї багатоаспектної проблеми є дискусійними і
вимагають подальших поглиблених досліджень з метою
пошуку її оптимального розв'язання.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Здійснити оцінку сучасного стану оновлення техні�

чними засобами запропонувати дієві заходи по приско�
ренню темпів технічного переозброєння сільськогоспо�
дарських підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У нинішніх умовах можна констатувати, що процес

оновлення машинно�тракторного парку великих
сільськогосподарських підприємств, за винятком пар�
ку зернозбиральних комбайнів, майже призупинено,
натомість, в середніх і малих — триває.

Основною причиною оновлення парку технічних
засобів є економічна неефективність користування по�
слугами сторонніх організацій. По�перше, ціни на такі
послуги є договірними і за відсутності конкуренції на�
давачі послуг можуть їх штучно завищувати. По�друге,
збирання врожаю у всіх господарствах певного регіону
необхідно починати практично одночасно, тому на�
явність черги на одержання послуг може призвести до
втрати частини врожаю або погіршення його якості че�
рез порушення визначених термінів. Крім того, надан�
ня послуг з використанням сільськогосподарської тех�
ніки не є поширеним видом бізнесу в усіх регіонах Ук�
раїни.

Також на ринку сільськогосподарської техніки нині
пропонуються модельні ряди сільськогосподарської
техніки, які можливо використовувати на невеликих
площах сільськогосподарських угідь.

Аналізуючи надходження сільськогосподарської,
техніки необхідно розглянути і канали її надходження
(табл. 1).

Дослідженням встановлено, що більшість сільсько�
господарських підприємств при придбанні технічних за�
собів для виробництва продукції рослинництва орієн�
туються на купівлю вживаної техніки, а у тваринництві
— нової (табл. 2). Ця обставина пояснюється неможли�
вістю використання вживаної техніки у тваринництві з
огляду на санітарно�гігієнічні норми.

Як свідчить аналіз, в Україні та Київській області
останніми роками формуються всі передумови для роз�
витку ринку вживаної сільгосптехніки. По�перше, це
зумовлено високим попитом на техніку, яка була у ви�
користанні, але коштує дешевше, ніж нова.

По�друге, в Україні вже визначилися потенційні
продавці та покупці техніки повторного використан�
ня, яка має різні терміни служби та рівні надійності.
Це може бути не лише іноземна, а й вітчизняна техні�
ка.

По�третє, через скрутний фінансовий стан сільгос�
ппідприємств, що спричиняє низьку платоспро�
можність, вони купують дешевшу техніку, що була в
експлуатації. Передусім це стосується селянських і фер�
мерських господарств, посівні площі та кількість пого�
лів'я худоби яких визначають дуже низьке річне заван�
таження машин.

По�четверте, про доцільність організації вторинно�
го ринку сільгосптехніки свідчить і той факт, що в Ук�
раїні щороку списують і передають у металобрухт ти�
сячі тракторів, комбайнів, сільгоспмашин. Однак у спи�
саних машинах є велика кількість деталей, ресурс яких
не вичерпаний. Так, досвід проведення ремонтних робіт
свідчить, що в кожному тракторі в середньому містить�
ся близько 30—35% деталей, придатних для вторинно�
го використовування, майже 40—50% деталей, які мож�
на відновити, та 20—25%, що підлягають вибракуванню.
На відновлення деталей витрачається майже вдвічі мен�
ше коштів, ніж на виготовлення нових [1, с. 136].

По�п'яте, враховуючи, що понад 20% деталей машин
під час списання вибраковують, постає питання їхньої
утилізації. Із досвіду зарубіжних країн можна стверд�
жувати, що це не лише резерв повторного використан�
ня майже 75% складових машин, а й проблема утилізації
матеріалів. Громадськість і керівництво країн Євро�
пейського Союзу рекомендують довести утилізацію
матеріалів списаних автомобілів у 2015 р. до 95%. Нині
в країнах ЄС рециклінгу підлягають близько 75% усіх
матеріалів, які є в автомобілях [1, с. 136].

Вид технічного 
засобу 

2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. Відхилення 
2013 р. у % 

од. % од. % од. % од. % од. % 2009 р. 2012 р.
Трактори – 
надійшло 
всього 

507 100 382 100 336 100 513 100 522 100 102,9 101,7 

куплено 352 69,4 154 40,3 222 66,1 260 50,7 418 80,1 118,8 160,8
інші 
надходження 

155 30,6 228 59,7 114 33,9 253 49,3 104 19,9 67,1 41,1

Зернозбиральні 
комбайни – 
надійшло 
всього 

147 100 85 100 66 100 124 100 137 100 93,2 110,5

куплено 111 75,5 47 55,3 45 68,2 63 50,8 91 66,8 81,9 144,4
Інші 
надходження 

37 24,5 38 44,7 21 31,8 61 49,2 46 33,2 124,3 75,4

Доїльні 
установки – 
надійшло 
всього 

15 100 32 100 45 100 84 100 76 100 506,7 90,5

куплено 14 93,3 22 68,8 45 100 31 36,9 22 28,9 157,1 70,9
Інші 
надходження 

1 6,7 10 31,2 - - 53 63,1 54 71,1 54 рази 101,9

Таблиця 1. Динаміка та структура надходження основних видів техніки
в сільськогосподарські підприємства Київської області
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Однак ефективність використання сільськогоспо�
дарської техніки з вторинного ринку залежить від якості
сервісного обслуговування, проведення ремонту та тех�
нічного обслуговування. Сільськогосподарське машино�
будування розвивається способом ускладнення вузлів і
агрегатів машин, підвищення енергоозброєності та рівня
комп'ютеризації, що паралельно спричиняє ускладнен�
ня сервісного обслуговування. Без належної організації
сервісу сільськогосподарському товаровиробникові
буде скрутно, бо складну техніку неможливо відремон�
тувати, а тим більше відновити без спеціального навчан�
ня сервісних працівників, ремонтників, наявності устат�
кування й потрібних інструментів. Нині споживачеві
потрібна гарантія негайного та якісного усунення
відмов, які виявлено у процесі експлуатації машин. За�
мовник зацікавлений, щоб техніка якнайменше просто�
ювала з технічних причин і, насамперед, зменшилися
простої в період виконання польових робіт та збирання
врожаю.

Наразі значна частина сільськогосподарських
підприємств перебуває на межі збитковості, має низьку
платоспроможність. Створення й функціонування в ба�
гатьох областях країни ринку вторинного використан�
ня техніки могли б зняти напругу із забезпеченістю й
експлуатацією сільськогосподарської техніки, трак�
торів, комбайнів і обладнання для тваринництва.

Проте, як свідчать проведені дослідження, форму�
вання ринку вторинного використання техніки може бути
успішним лише за умови розв'язання цілого комплексу
важливих питань, а саме: здійснення аналізу та оцінки
економічного стану сільськогосподарських підприємств
кожного регіону за економічним рівнем (високо�, серед�
ньо� і малоефективні); виявлення в сільгосппідприємствах
різної форми власності машин, які перебувають у пра�
цездатному або непрацездатному стані; обстеження ста�
ну ремонтно�технічних і сервісних підприємств регіону
різних форм власності, та виявлення тих, що здатні про�
водити ремонт сільськогосподарської техніки вторинно�
го ринку на належному кількісно�якісному рівнях; фор�
мування бази підприємств, які можуть придбати віднов�
лену техніку; оцінка надійності відновленої техніки та
встановлення гарантійного періоду її використання; на�
явність організацій та установ, які займаються розроб�
кою нормативно�технічної документації для супроводу
всіх етапів ринку повторного використання сільськогос�
подарської техніки.

Небезпечним є те, що понад 50% обсягу продажів
імпортної техніки займає техніка з вторинного ринку,
яка відпрацювала свій економічно доцільний термін ви�
користання. Її подальше інтенсивне використання по�
требує значних витрат на підтримання в працездатному
стані. Як відомо (зарубіжні інформаційні джерела), за�
пасні частини для ремонту техніки, особливо тієї, ви�
робництво якої призупинено, у 3—5 разів дорожчі, ніж
для техніки, що серійно випускається. Оновлення ж
моделей техніки західноєвропейські фірми проводять
кожні 5—8 років.

Слід констатувати, що й досі не набув чинності За�
кон України "Про захист прав покупців сільськогоспо�
дарських машин", тому продавці, які поставляють на

ринок України техніку з вторинного ринку, не несуть
будь�якої відповідальності за сервісний супровід [2, с.
119]. Це суттєво ускладнює експлуатацію цієї техніки,
збільшує тривалість її простоїв із технічних причин. У
технічно справному стані техніка підтримується за ра�
хунок відновлюваних ремонтів, проте такі можливості
з року в рік зменшуються, бо виходять з ладу базові
компоненти конструкцій машин.

Нині вітчизняним сільгосптоваровиробникам про�
понують на ринку значну кількість видів машин вітчиз�
няного та іноземного виробництва, які виконують од�
нотипні технологічні операції. Потенційні можливості
машин можна оцінити з допомогою показників техніч�
ного рівня (продуктивність за годину основного та екс�
плуатаційного часу, кількість відмов та ін). Вони зале�
жать в основному від конструкції та якості виготовлен�
ня, визначити їх можна розрахунковим методом за до�
помогою спостережень в ході експлуатації, порівняль�
них випробувань (найбільш достовірний). Аналіз техні�
чного рівня й показників якості сільськогосподарської
техніки вітчизняного виробництва, особливо складної,
та тенденції їх зміни, свідчать про значну перевагу
імпортних машин (табл. 3).

Переважна більшість вітчизняної техніки, що над�
ходить нині у сільське господарство, була розроблена
та поставлена на виробництво ще за часів СРСР, а нові
марки машин — це лише модернізовані модифікації дав�
но відомих моделей. Крім того, рівень готовності наяв�
ної сільськогосподарської техніки у період найбільшо�
го навантаження не перевищує 70—75%, що призводить
до неприйнятних технологічних процесів вирощування
сільськогосподарських культур. Так, середнє значення
на відмову нового трактора Т�150К становить 180—230
мотогодин (зниження практично вдвічі), водночас у
тракторів іноземних фірм "Massey�Ferguson", "John
Deere" воно зросло до 900—1100 мотогодин [3].

Аналіз свідчить, що середнє значення наробітку на
відмову нових вітчизняних тракторів і комбайнів країн
СНД у 3—10 разів поступається кращим зарубіжним
зразкам, причому тенденція посилюється. За оптимі�
стичними прогнозами, середній наробіток нових зерноз�
биральних комбайнів становить 50 год, у той час як за�
рубіжних — 140—150 год і більше. Середнє значення на�
робітку кормозбиральних комбайнів на відмову стано�
вить 50 год, бурякозбиральних — 26—35, водночас як
імпортних — 80—190 годин.

Іншим важливим технічним показником є норматив�
ний ресурс сільськогосподарської техніки. За даними
Всеросійського НДІ економіки сільського господарства,
в США нормативний ресурс повноприводних тракторів
становить 16 тис. год, для машин із одним ведучим мос�
том — 12 тис. год [4, с. 70].

У Західній Європі (Німеччині, Швейцарії) норма�
тивний ресурс тракторів потужністю 50—250 к.с. ста�
новить 12 тис. год, для тракторів виробництва СНД —
8—10 тис. год. Наробіток до першого капітального ре�
монту у тракторів виробництва СНД не перевищує 5—
7 тис. мотогодин проти 10—12 тис. мотогодин — у за�
рубіжних. Наробіток на складну відмову в гарантійний
період для універсально�просапних тракторів — 410—

Показники Трактори Зернозбиральні 
комбайни 

Доїльні 
установки 

од. % од. % од. % 
2012 р.

Придбано всього 260 100 63 100 41 100 
у т.ч. нової  139 53,5 22 34,9 38 92,7 
вживаної 121 46,5 41 65,1 3 7,3

2013 р.
Придбано всього 418 100 91 100 22 100 
у т.ч. нової  193 46,2 29 31,9 10 45,5 
вживаної 225 53,8 62 68,1 12 54,5 

Таблиця 2. Динаміка та структура придбання основних видів техніки сільськогосподарськими підприємствами
Київської області
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460 мотогодин, для зарубіжних — понад 1000 мотого�
дин. Аналогічна тенденція спостерігається і щодо зер�
нозбиральних комбайнів виробництва США та ЄС, нор�
мативний ресурс яких дорівнює 3000 годин (аналогіч�
но, як і для Дон�1500Б або КЗС�9�1 "Славутич"), фак�
тично ж моторесурс комбайна "Дон�1500Б" не переви�
щує 2500 год, а імпортних (наприклад, Мега�204) до�
сягає 4000 год і більше [4, с. 69].

 За іншими даними, у кращих зразків імпортних ком�
байнів ресурс сягає 7000—8000 мотогодин [4, с. 67].

Як зазначають товаровиробники, наразі в Україні
немає надійних тракторів власного виробництва. Трак�
тори провідних світових компаній, які працюють на на�
ших полях, досить дорогі й придбати їх можуть лише
фінансово стійкі сільськогосподарські підприємства.

Водночас для вітчизняного сільгоспвиробника вона
занадто дорога адже ціни з урахуванням платежів (по�
даток на додану вартість, акциз, мито) у 3—7 разів пе�
ревищують ціни на аналогічні українські, російські та
білоруські зразки. Крім того, іноземна сільськогоспо�
дарська техніка потребує високоякісних (і дорогих)
пально�мастильних матеріалів, а рівень її технічного об�
слуговування має бути значно вищим, ніж надається
вітчизняними сервісними структурами. Часто на 3—4�й
рік експлуатації, а інколи й раніше, вона потребує ре�
монту з використанням фірмових запасних частин, ціни
на які тим вищі, чим більший термін від початку серій�
ного виробництва машини. Тому використання інозем�
ної сільськогосподарської техніки суттєво (в 1,5—2
рази) підвищує прямі експлуатаційні витрати.

Важливо і те, що зарубіжна техніка інколи мало при�
стосована до агрегатування з вітчизняними машинами.
Малі та середні господарства за обмежених масштабів
виробництва не можуть забезпечити її ефективної екс�
плуатації, отже й окупності. Така техніка фінансово
доступна та більш доцільна в експлуатації великим гос�
подарствам. Переважний перехід на імпортну техніку
може призвести до повної деградації вітчизняного
сільськогосподарського машинобудування, що загро�
жуватиме існуванню майже всього аграрного сектору.

ВИСНОВКИ
З огляду на викладене можна стверджувати, що ма�

сове придбання сільськогосподарської техніки зарубі�
жних фірм є невиправданим. Україні вигідніше витра�
чати кошти на розвиток вітчизняного сільськогоспо�
дарського машинобудування, ніж інвестувати іноземне.
За ціновим критерієм техніка, виготовлена в Україні, є
конкурентоспроможною, хоч й дещо поступається іно�
земній за надійністю.

Проблема ускладнюється й відсутністю належної
сервісної інфраструктури. У період реформування
відносин власності в АПК сталися значні негативні зміни
в системі сервісного забезпечення сільгосптехніки.
Створена в дореформений період матеріально�техніч�
на база ремонтно�сервісних підприємств здебільшого
зруйнована. Більшість колишніх ремонтних підприємств
припинили основну діяльність. Зруйновано цілісні май�

нові комплекси та ремонтно�експлуатаційну базу ко�
лишніх колективних і державних сільгосппідприємств.
Це ускладнює проблему підтримання в працездатному
стані техніки, тому рівень технічної готовності МТП у
період напружених робіт становить 80—85%.
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Показники Трактори Зернозбиральні 
комбайни 

Доїльні 
установки 

од. % од. % од. %
2012 р.

Придбано нової 
техніки  

139 100,0 22 100,0 38 100,0

вітчизняної 29 20,9 1 4,5 2 5,6
іноземної 110 79,1 21 95,5 36 94,4

2013 р.
Придбано нової 
техніки 

193 100 29 100 10 100

вітчизняної 53 27,5 0 0 4 40
іноземної 140 72,5 29 100 6 60

Таблиця 3. Структура та динаміка придбання нової сільськогосподарської техніки вітчизняного та іноземного
виробництва
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На даний час в регіональній економіці велика увага

приділяється питанням розвитку туризму, оскільки дана
галузь є однією з високоприбуткових і динамічно роз�
виваються. Розвиток регіонального туризму в країні
знаходиться в тісному зв'язку з туристської інфрас�
труктурою, яка виступає або стримуючим фактором
розвитку галузі, або визначає позитивну динаміку роз�
витку туристично�рекреаційної сфери. Разом з тим, для
більшості регіонів країни інфраструктурні проблеми
стають основною причиною зниження конкурентних
переваг території на ринку туристичних послуг.

Україна володіє високим туристським потенціалом,
проте головним чинником, що стримує розвиток сфери
туризму як в країні, так і в регіонах, як і раніше є нерозви�
нена туристська інфраструктура, низькі темпи розвитку і
вдосконалення її основних елементів. Розвиток туризму
дозволяє активізувати соціально�економічні процеси:
збільшити приплив інвестицій, оскільки туристська інфра�
структура швидко окупається, а також надходження
коштів, у тому числі в іноземній валюті, за рахунок обслу�
говування туристів; збільшити податкові відрахування в
місцевий бюджет і бюджети інших рівнів від об'єктів ту�
ризму і суміжних галузей господарської діяльності; підви�
щити зайнятість населення за рахунок створення нових
робочих місць в системі обслуговування туристів. Розви�
ток туризму створює економічну базу для відновлення,
утримання, ремонту історико�культурних цінностей.

Транспортна інфраструктура має важливе значен�
ня у вирішенні соціально�економічних завдань регіону,
беручи участь у створенні продукції, виробленої
підприємствами регіону, і формуючи її кінцеву вартість,
здійснюючи територіальну доступність об'єктів соціаль�
ної сфери, забезпечуючи транспортну мобільність на�
селення і тим самим вносячи безпосередній внесок у
виробництво валового регіонального продукту допомо�
гою здійснення покладених на даний вид регіональної
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інфраструктури функцій. У той же час величина інвес�
тованого капіталу в транспортну інфраструктуру без�
посередньо залежить від темпів зростання соціально�
економічного розвитку регіону.

Характер розвитку транспортної інфраструктури та
її функціональні особливості визначаються виходячи зі
специфічних особливостей регіону, ступеня взаємодії і
взаємозв'язку з іншими інфраструктурними елемента�
ми, спільних соціально�економічних інтересів регіону
під впливом безлічі різних факторів. Залежно від нау�
кових поглядів обгрунтовують різний набір факторів
розвитку транспортної інфраструктури, які доцільно
систематизувати відповідно до сфери дії на зовнішні, що
виникають на рівні макроекономічної системи, і внут�
рішні, що виникають на рівні регіональної транспорт�
ної інфраструктури. Внутрішні чинники є суб'єктивними
і роблять безпосередній вплив на розвиток транспорт�
ної інфраструктури, тому дані фактори можна визна�
чити як інфраструктуроформуючі фактори. Зовнішні
фактори є об'єктивними і надають опосередкований
вплив на розвиток не тільки транспортної інфраструк�
тури , а й інших видів інфраструктури регіону, тому їх
можна визначити як створені в економіці умови форму�
вання регіональної інфраструктури.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика управління транспортної складової

туризму висвітлена в роботах Бондаренко М.П. [1], Да�
нильчука В.Ф. [2], Єсіпової К.А. [3], Корневої Д.А. [4],
Трохимець О.І. [5] та ін.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою статті є науково�теоретичне обгрунтування

місця і ролі транспортної інфраструктури у розвитку
туристичної сфери в сучасній економіці на основі вив�
чення та аналізу вітчизняного і міжнародного досвіду
розвитку туристського бізнесу.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Індустрія туризму напряму пов'язана з виробницт�
вом, хоча часто й не матеріального продукту. Будь�яке
виробництво знаходить грошове відображення у фінан�
совому секторі економіки держави, позначається на її
основних показниках економічного розвитку, широко
задіяне у грошово�мультиплікативних ефектах.

Саме тому необхідно виявляти нові ключові важелі,
складові прогресивного розвитку туристичної індустрії,
які б допомагали та підсилювали дію вже відомих ме�
ханізмів її стимулювання. Таким важелем є існування та
розвиток мережі автотранспортних коридорів України.

Серед існуючих автомобільних доріг з твердим по�
криттям, виділяються за своєю потужністю та значен�
ням міжнародні автотранспортні коридори (МАК). Вони
мають характерну векторну спрямованість з чітко ок�
ресленими межами, визначеним початком та закінчен�
ням, а отже, зручні для дослідження.

Проведемо групування МАК за регіонами слідуван�
ня. Кожному МАК довільно надамо порядковий номер
для спрощення позначення (табл. 1).

Далі підсумуємо загальну кількість МАК у кожному
регіоні (табл. 2). Нижній рядок таблиці відображає у
скількох регіонах проходить кожен з визначених МАК.

З таблиці видно, що Закарпатську область пере�
тинає Критський МТК №5.

В Україні налічується 170 тисяч кілометрів авто�
мобільних доріг (96,7 відсотка їх мають тверде по�
криття). Серед них дороги державного значення —
14 тисяч кілометрів (8 відсотків від загальної довжи�
ни), а протяжність мережі доріг першої категорії, які
мають розділювальну смугу — 2,2 тисячі кілометрів
(1,3 відсотка всіх доріг з твердим покриттям). А дві
третини всіх цих доріг — четвертої та п'ятої кате�
горій. При цьому показник щільності автомобільних
доріг в Україні дорівнює 0,27 км/км2. Це значно мен�
ше, ніж у таких країнах Європи, як Німеччина, де цей
показник становить 2,0 км/км2, Франція (1,46 км/км2)
та Польща (1,15 км/км2) [6].

Незважаючи на низьку середню щільність
автомобільних доріг України у відношенні до євро�
пейських країн, все ж можна дослідити законо�
мірності впливу показника щільності автодоріг у ре�
гіонах на розвиток туристичної інфраструктури, виз�
начивши середні показники щільності для кожного
регіону України та провівши відповідне їх ранжуван�
ня (табл. 3).

Як видно з таблиці 3, Закарпатська область зай�
має друге місце за щільністю покриття автомобіль�
ними дорогами загального користування з твердим
покриттям. Перше місце займає Львівська область.

Середній показник щільності доріг України скла�
дає 0,27 тис. км/км2, що забезпечує відносно рівно�
мірну кореляцію між АТК та туристичними потока�
ми регіонів України.

Найважливішою особливістю Закарпаття є те,
що це найзахідніша область України й єдина серед
областей держави, що межує одразу з чотирма

країнами Центральної Європи: Польщею, Словаччиною,
Угорщиною і Румунією. Сумарна протяжність держав�
ного кордону України в межах області становить 467,2
км, у тому числі: з Румунією — 203,9 км, Угорщиною —
133,1 км, Словаччиною — 97,6 км та Польщею — 32,6
км. Ця особливість перетворює Закарпаття на транскор�
донний "полюс" притягання туристичних потоків із За�
ходу й Сходу, Півночі й Півдня Європейського конти�
ненту.

У Закарпатській області перехрещуються 4 важливі
міжнародні автотранспортні магістралі (Е�50, Е�58, Е�81,
Е�573), що сполучають Європейський Союз з Україною,
Росією, державами Центральної Азії (для порівняння —
у сусідній Львівщині є лише дві — А�4, Е�49). Магістралі,
що розходяться з обласного центру, з'єднують його з
Братіславою, Прагою, Будапештом, Києвом, Москвою.
Налагоджене пряме міжнародне автобусне сполучення
з містами Словаччини (Міхайловце, Гуменне, Пряшів,
Кошіце) та Угорщини (Ніредьгаза).

З початком XXI ст. ці автомагістралі перетворюють�
ся у міжнародні транзитно�туристичні коридори з роз�
галуженою інфраструктурою приватних мотелів,
кемпінгів, ресторанів, сервіс�центрів, що обслуговують
транзитно�туристичні потоки.

Критський 
МТК № 3 

(1) 

Критський 
МТК № 5 

(2) 

Критський 
МТК № 9 

(3) 

МТК «Європа-
Азія» 

(4) 

МТК «Гданськ-
Одеса» 

(5) 

МТК «Європа-
Кавказ-Азія» 
(TRACECA) 

(6) 

МТК ЧЕС 
(7) 

Львівська 
Рівненська 
Житомирська 
Київська 

Закарпатська 
Львівська 

Сумська 
Чернігівська 
Київська 
Черкаська 
Кіроворадська 
Миколаївська 
Одеська 

Львівська
Рівненська 
Житомирська 
Київська 
Полтавська 
Харківська 
Донецька 
Луганська 

Волинська
Рівненська 
Тернопільська 
Хмельницька 
Вінницька 
Черкаська 
Кіровоградська 
Одеська 

Волинська 
Рівненська 
Тернопільська 
Хмельницька 
Вінницька 
Черкаська 
Кіровоградська 
Одеська 

Одеська
Миколаївська
Херсонська 
Запорізька 
Донецька 

Таблиця 1. Проходження української ділянки міжнародних автотранспортних коридорів за областями

Джерело: [6].

№ п/п Регіони 

Умовні порядкові номери МАК 

1 2 3 4 5 6 7 
Загальна 
кількість
МАК 

1 Вінницька   + +   2
2 Волинська         +     1 
3 Донецька +   + + 3
4 Житомирська + +       2
5 Закарпатська +         1
6 Запорізька       + 1
7 Київська + + +       3
8 Кіровоградська +   + +   3
9 Луганська +       1
10 Львівська + + +       3
11 Миколаївська     +       + 2 
12 Одеська +   + + + 4
13 Полтавська +       1
14 Рівненська + + + +   4
15 Сумська +         1
16 Тернопільська   + +   2
17 Харківська +       1
18 Херсонська       + 1
19 Хмельницька   + +   2
20 Черкаська     +   + +   3 
21 Чернігівська +         1
Всього регіонів 
проходження кожного 
коридору: 

4 2 7 8 8 8 5   

Таблиця 2. Кількість міжнародних автотранспортних
коридорів у регіонах їх проходження

Джерело: [6].
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Область має залізничне сполучення практично з ус�
іма столицями Південної і Центральної Європи. Про�
тяжність залізничної колії становить 1132,9 км, з яких
922 км електрифіковано. Пасажирообіг складає понад
900 млн пас./км, обслужено 14,6 млн пасажирів. Розвит�
ку транскордонного туризму (передусім транзитного)
сприяє найбільш розгалужена в Україні мережа митних
переходів, їх в області нараховується 19 [7].

Така "відкритість" прикордонної області для міжна�
родних туристичних потоків — одна з основних пере�
думов становлення Закарпаття як привабливого курор�
тно�туристичного регіону європейського масштабу.
Стан розвитку внутрішньообласної дорожньо�транс�
портної інфраструктури також варто оцінювати як до�
статньо сприятливий. Загальна протяжність автомобіль�
них шляхів становить 3,6 тис. км, з яких 87% мають твер�
де покриття. Незважаючи на гірський рельєф та від�
сутність великих міст, щільність автомобільних доріг
державного, обласного та місцевого значення становить
у середньому по області 0,27 км/км2. Це, по�перше, зу�
мовлює щорічне нарощення туристичних потоків само�
діяльних мото� й автотуристів. По�друге, дає змогу охо�
пити екскурсійно�туристичними маршрутами практич�
но всі найцікавіші історико�культурні та природні ат�
ракції області, й передусім самобутні пам'ятки старо�
житньої сакральної і сільської архітектури та мальов�
ничі карпатські резервати природи, регіональні ланд�
шафтні та національні природні парки.

З іншими регіонами України Закарпаття з'єднують
високогірні карпатські перевали (від 931 м до 1014 м над
рівнем моря): Яблуницький, Вишківський, Ужоцький, Ве�
рецький і Воловецький. Вони є головними автотуристич�
ними коридорами гірської системи Українських Карпат.

Важливе значення для туристів має благоустрій ав�
томобільних доріг, який представлений у таблиці 4.

Елементи інформаційної підтримки та безпеки на
дорогах представлені в таблиці 5.

Отже, між розвитком туристичної інфраструктури
та щільністю автомобільних доріг існує прямий зв'язок.
Збільшення чисельності та протяжності автомобільних
доріг впливає на приріст показників розвитку туристич�
ної індустрії. Таке явище можна назвати ефектом мас�
штабу. Тоді, частину існуючих економічних проблем
регіонів можна зменшити шляхом пропорційного
збільшення щільності автодоріг, побудови нових магі�
стралей. Причому, знаючи (закладаючи) потребу регіо�
ну у фінансових ресурсах, наприклад у тисячах гривень
на певний майбутній період часу, можна визначити
скільки кілометрів автомобільних доріг треба побуду�
вати, щоб покрити цю потребу за допомогою вищевка�
заного ефекту. Як наслідок, при вкладанні коштів у роз�
будову автомобільних доріг, ефект подвоюється і
підтримується позитивний тренд розвитку туристичної
інфраструктури.

Зважаючи на вищезазначене, Закарпатська область
потребує структурного оновлення транспортно�дорож�
нього комплексу в цілому, адже, науково�технічна полі�
тика дорожньої галузі є однією із найважливіших переду�
мов удосконалення та розвитку автомобільних доріг. Вона
базується на принципі системності, коли всі проблеми за�
конодавчого, нормативно�правового, фінансового та на�
уково�технічного характеру передбачається вирішувати у
тісному взаємозв'язку, та на принципі ієрархії, коли є пріо�
ритет у вирішенні першочергових завдань при одночасно�
му поступовому розв'язанні стратегічних завдань.

Наявні транспортно�експлуатаційні показники доріг
визначають низькі експлуатаційні швидкості автотран�
спорту, високі витрати пально�мастильних матеріалів та
високу частку транспортної складової у собівартості
продукції. Собівартість перевезень у 1,5 разів, а витра�
ти пального на 30% перевищують аналогічні показники
у розвинутих зарубіжних країнах.

Для безпечних та якісних перевезень мають бути
поліпшений транспортно�експлуатаційний стан існую�

№ 
п/п 1 місце 

Щільність 
доріг тис. 
км/км2 

(0,38-0,3) 

№ 
п/п 2 місце 

Щільність доріг 
тис. км/км2 
(0,29-0,25) 

№ 
п/п 3 місце 

Щільність 
доріг тис. 
км/км2 

(0,24-0,18)

1 Львівська  0,38 1 Дніпропетровська 0,29 1 АР Крим 0,24

2 Тернопільська 0,36 2 Волинська 0,28 2 Одеська 0,24 

3 Чернівецька 0,36 3 Житомирська 0,28 3 Чернігівська 0,23

4 Вінницька 0,34 4 Сумська 0,28 4 Луганська 0,22

5 Хмельницька 0,34 5 Черкаська 0,28 5 Миколаївська 0,2 

6 Полтавська 0,31 6 Закарпатська 0,26 6 Херсонська 0,18

7 Донецька 0,3 7 Запорізька 0,25

  
8 Івано-Франківська 0,3 8 Кіровоградська 0,25

9 Київська 0,3 9 Рівненська 0,25

10 Харківська 0,3   

Таблиця 3. Ранжування регіонів України за щільністю покриття автомобільними дорогами загального користування
з твердим покриттям

Джерело: [6].

Показники Усього У т.ч., розташовані в місцях з перехідно-
швидкісними смугами 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2000 2005 2010 2011 2012 2013 
Автопавільйони 432 431 444 451 453 454 15 15 15 15 15 16 
Майданчики 1069 1069 1063 1082 1082 1082 29 29 29 29 29 30 
автобусних зупинок 846 846 846 865 865 865 22 22 22 22 22 22 
стоянок і відпочинку 223 223 217 217 217 217 7 7 7 7 7 8 
Туалети 69 69 69 69 69 69 7 7 7 7 7 8 
Питтєві джерела 73 73 73 73 73 73 1 1 1 1 1 1 

Таблиця 4. Благоустрій автомобільних доріг загального користування, (од)

Джерело: [7].
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чих автомобільних доріг державного значення, особли�
во в напрямках до кордонів. Розбудова мережі автодоріг
загального користування, в тому числі міжнародного
транспортного коридору ведеться в Закарпатській об�
ласті повільними темпами у порівнянні до країн�сусідів.

Світовий досвід показує, що наявність розвиненої
транспортної інфраструктури сприяє ефективному ви�
користанню наявного ресурсного, економічного і соці�
ального потенціалу територій за рахунок ефективного
здійснення транспортно�економічних зв'язків. Оскіль�
ки, як на рівні регіону, так і країни в цілому виникає
потреба у формуванні дієвої транспортної інфраструк�
тури з метою не тільки підвищення продуктивності пе�
ревізного процесу, але й зростання їх соціально�еконо�
мічного розвитку. Це в свою чергу обумовлює не�
обхідність розробки системи управління розвитком
транспортної інфраструктури регіону, що дозволяє
створити умови для ефективного функціонування всіх
складових транспортної інфраструктури не тільки ре�
гіону, а й країни в цілому.

Сучасні дослідники транспортної галузі називають
п'ять основних напрямків, які можна віднести до управ�
ління розвитком послуг транспортної інфраструктури
туризму, а саме: розвиток транспортної інфраструкту�
ри, удосконалення управління транспортною інфра�
структурою, впровадження інновацій у сфері управлін�
ня транспортною інфраструктурою, зміна ролі держа�
ви в процесі управління транспортною інфраструктурою
і робота недержавних організацій та об'єднань. Розг�
лянемо дані напрями докладніше.

1. Розвиток транспортної інфраструктури шляхом:
— вдосконалення вулично�дорожньої мережі;
— пропаганди "розумного водіння";
— покращення нормативно�правового забезпечен�

ня транспортної галузі.
2. Удосконалення управління транспортною інфра�

структурою і дорожнім рухом шляхом:
— управління транспортними потоками;
— управління громадським транспортом;
— використання клієнтоорієнтованого підходу;
— організації парковок і стоянок;
— використання автоматизованих систем управлін�

ня (моніторинг, відеоспостереження, автоматичні сис�
теми контролю, електронні платежі).

3. Впровадження інновацій у сфері управління
транспортною інфраструктурою шляхом:

— використання інтелектуальних транспортних си�
стем;

— навігаційно�інформаційних сервісів.
4. Зміна ролі держави в процесі управління розвит�

ком транспортною інфраструктурою у формі розвитку
різних механізмів державно�приватного партнерства.

5. Робота недержавних організацій та об'єднань.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, розвиток туристичної інфраструктури Закар�
патської області залежить від дії різноманітних чин�
ників, серед яких, можна виділити рівень розвитку та
щільність автотранспортних магістралей. За допомогою
розвитку мережі автомобільних доріг можна планува�
ти динаміку зростання грошових надходжень від діяль�

ності підприємств туристичної індустрії. Спорудження
мережі автотранспортних магістралей з чітко окресле�
ною довжиною у кілометрах, дозволяє прогнозувати
приріст доходу від розвитку діяльності підприємств ту�
ристичної індустрії.

Також доцільним в подальших наукових досліджен�
нях є аналіз соціально�культурних об'єктів як важли�
вих елементів розвитку туристичної сфери країни.
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Показники Роки
2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Дорожні знаки, тис.од 33,1 34,9 35,6 35,7 36,0 35,9 
Направляючі стовпчики, тис.од 46,2 46,8 48,7 48,7 49,7 50,3 
Протяжність ліній дорожньої розмітки, км 981 1014 758 461 803 535 
Огородження транспортні, тис.погон.м 199 254 269 269 270 272 
Пішохідні переходи надземні, од 1 1 1 1 1 1 
Тротуари і пішохідні доріжки, км 746 750 753 753 753 753 
Лінії штучного освітлення, км 1 3 12 12 13 13 

Таблиця 5. Технічні засоби регулювання дорожнього руху на дорогах загального користування

Джерело: [7].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питанню управління грошовими потоками підпри�

ємств в сучасних умовах розвитку економіки, при�
діляється значна увага, оскільки сьогодні суб'єктам гос�
подарювання доводиться самостійно знаходити джере�
ла формування своїх фінансових ресурсів, забезпечу�
вати ефективність їх використання з метою отримання
максимального фінансового результату.

Необхідність удосконалення процесу управління
грошовими потоками підприємства із застосуванням
принципів наукового підходу визначила актуальність
дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Загальні фундаментальні основи управління гро�
шовими потоками підприємств досліджено відомими
закордонними вченими: Е. Нікбахта, А. Гроппеллі,
Ю. Брігхема, Р. Брейлі, Дж.Ван Хорна та ін. Цим про�
блемам присвятили свої праці українські вчені, зокре�
ма І.О. Бланк, М.Д. Білик, Ф.Ф. Бутинець, В.М. Гриньо�
ва, Г.Г. Кірейцев, І.А. Маркіна, А.М. Поддєрьогін та ін.
Ними зроблено значний внесок у розробку теоретико�
методологічних засад визначення сутності грошових по�
токів і управління ними.
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У статті розглянуто сутність та підходи до категорії грошовий потік підприємства. Запропоновано
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ПОСТАНОВКА ЦІЛЕЙ
Сучасні економічні умови в яких функціонують

підприємства вимагають розробки нових та узагальнен�
ня існуючих методик системи управління грошовими
потоками. Тому, незважаючи на значну кількість до�
сліджень у галузі управління грошовими потоками все
ще залишається безліч невирішених питань.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Однією з основних складових загальної системи

управління фінансово�господарською діяльністю
підприємства є підсистема управління його грошовими
потоками.

Для підприємства, яке працює в ринкових умовах,
головним є безперервний рух грошових коштів, який
може забезпечити функціонування основної діяльності,
оплату зобов'язань та здійснення соціального захисту
працівників [9]. Аналіз руху грошових потоків дозво�
ляє вивчити їх динаміку, визначити суму перевищення
надходжень над платежами та зробити висновок про
можливість внутрішнього фінансування.

Сукупність цілей, які ставляться перед управлінням
грошовими потоками, включає як загальні цілі управлі�
ння фінансами суб'єкта господарювання, так і спе�
цифічні:
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1) повнота та своєчасність покриття потреби під�
приємства у капіталі для фінансування його операцій�
ної, інвестиційної та фінансової діяльності;

2) підтримання прийнятного рівня платоспромож�
ності та ліквідності, а також попередження формуван�
ня чи розвитку фінансової кризи;

3) збільшення вхідних грошових потоків як основ�
ного джерела фінансування підприємства та їх оптимі�
зації у розрізі видів;

4) скорочення циклу обороту грошових коштів;
5) підтримання адекватного балансу між формуван�

ням резерву ліквідності та втраченими альтернативни�
ми можливостями;

6) забезпечення ефективності використання грошо�
вих коштів підприємства через оптимальний їх розподіл
у часі та просторі;

7) скорочення накладних затрат підприємства, по�
в'язаних із генеруванням його грошових потоків, насам�
перед із надходженням вхідних грошових потоків.

Обгрунтування цілей та встановлення поточних зав�
дань управління грошовими потоками має здійснювати�
ся із дотриманням таких правил:

— системність формування цільових фінансових по�
казників та коефіцієнтів управління рухом грошових
коштів відповідно до сукупності цілей та завдань моделі
управління грошовими потоками підприємства;

— повнота та достовірність формування вхідної пер�
винної інформації щодо управління грошовими потока�
ми за напрямами такого управління — у розрізі вхідних
та вихідних грошових потоків, грошових потоків від опе�
раційної, інвестиційної та фінансової діяльності під�
приємства [9];

— забезпечення зіставності та інформативності
фінансових показників та коефіцієнтів з метою їх
адекватної статистичної та математичної обробки
для обгрунтування та прийняття управлінських
фінансових рішень фінансовим менеджером підприє�
мства [5];

— обгрунтування використання методів обробки з
метою адекватної консолідації вхідних первинних
інформаційних ресурсів та подальшої ідентифікації на
їх основі цільових параметрів моделі управління грошо�
вими потоками суб'єкта господарювання;

— формування якісних та кількісних параметрів гро�
шових потоків на основі визначення сукупності цільо�
вих фінансових показників як результуючих відносно
усталеної сукупності відособлених фінансових показ�
ників, що характеризують окремі сторони руху грошо�
вих коштів підприємства;

— забезпечення можливості адекватного контро�
лінгу системи цільових параметрів руху грошових
коштів підприємства з метою забезпечення виконання
управлінських фінансових рішень (моніторинг виконан�
ня плану, виявлення відхилень та проведення коригу�
вання параметрів грошових потоків);

— забезпечення прийнятності цільових параметрів
грошових потоків для їх використання в управлінні гро�
шовими потоками підприємства у наступних періодах.

Управління грошовими потоками необхідно розгля�
дати як послідовний процес постановки завдань та їх

виконання, який включає реалізацію таких функціо�
нальних етапів:

— планування та прогнозування грошових потоків і
складання відповідних внутрішніх фінансових доку�
ментів (бюджет грошових потоків, а також плановий
звіт про рух грошових коштів, платіжний календар та
ін.);

— імплементація бюджету грошових потоків як не�
від'ємної складової системи бюджетів на підприємстві;

— фінансовий контролінг виконання бюджету гро�
шових потоків та планових показників Звіту про рух гро�
шових коштів;

— здійснення коригування планових величин відпо�
відно до зміни зовнішніх та внутрішніх умов реалізації
плану [4].

Управління грошовими потоками від операційної
діяльності характеризується певними особливостями.

Серед них можна виокремити наступні:
— операційний грошовий потік формується в ре�

зультаті взаємодії великої кількості вхідних та вихід�
них грошових потоків, що визначає складну структуру
інформаційно�методологічної підтримки управлінських
фінансових рішень;

— операційний грошовий потік є основним джере�
лом покриття потреби підприємства у капіталі;

— управління операційними грошовими потоками
характеризується необхідністю глибокої деталізації
інформаційної бази управлінського фінансового обліку
(наприклад, на основі АВС/М) та орієнтацією, переваж�
но, на короткострокову перспективу.

— управління операційними грошовими потоками
базується на використанні касових розривів, що фор�
муються внаслідок розбіжності у строках генерування
вихідних грошових потоків (насамперед, виручка від
реалізації товарів, виконання робіт та надання послуг).
Касовий розрив формується у безпосередній залеж�
ності від фінансового та операційного циклів підприєм�
ства, основні елементи якого відображені на рисунку 1.

Як свідчать дані рисунка 1, факторами формування
фінансового циклу є: оплата рахунків постачальників;
середній період перебування сировини на складі; се�
редній період перебування готової продукції на складі;
оплата рахунків покупцями.

Вивчення управління інвестиційними грошовими
потоками (як вхідними, так і вихідними) свідчить про
необхідність урахування особливостей інвестиційної
діяльності підприємства та грошових потоків, що гене�
руються при цьому [8]. Серед них можна відмітити такі:

— взаємозалежність з операційними та фінансови�
ми грошовими потоками — розгляд та проектування
будь�якого інвестиційного проекту (і, відповідно, оцін�
ка грошових потоків від реалізації проекту) неможливі
без з'ясування його впливу на операційну діяльність
(формування доходів від реалізації, зміни величини
змінних та постійних затрат, включаючи амортизацію,
що визначаються при оцінці вхідних і вихідних грошо�
вих потоків) та джерел залучення капіталу (фінансової
діяльності);

— довгостроковий характер прийняття управлінсь�
ких фінансових рішень у рамках інвестиційної діяль�
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Рис. 1. Критичні фактори формування фінансового циклу
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ності — строк вкладання грошових коштів у необоротні
активи у будь�якому випадку більший за тривалість од�
ного фінансового циклу;

— значний рівень невизначеності щодо очікуваних
грошових потоків від реалізації інвестиційного проек�
ту, що потребує врахування сукупності ризиків, зокре�
ма, шляхом проведення дисконтування майбутніх (очі�
куваних) грошових потоків;

— реалізація інвестиційного проекту й управлін�
ня його грошовими потоками передбачає переважно
трансформацію у довгостроковій перспективі інвес�
тиційних вихідних грошових потоків в очікуваний опе�
раційний грошовий потік суб'єкта господарювання (за
винятком дезінвестицій та портфельного фінансово�
го інвестування), при цьому покриття вихідних гро�
шових потоків здійснюється за рахунок вхідних гро�
шових потоків від операційної та фінансової діяль�
ності;

— управління грошовими потоками за окремими
напрямами інвестиційної діяльності потребує викорис�
тання різних підходів до оцінки грошових потоків та їх
планування, що визначається їх суттєвими відмінностя�
ми [7] (наприклад, оцінка окупності реальних та порт�
фельних інвестицій, оцінка вартості вкладень в асоцій�
овані, дочірні підприємства та непряме портфельне інве�
стування).

При цьому необхідно врахувати особливості, пов'я�
зані із фінансовим забезпеченням потреби підприємства
у капіталі для фінансування вихідних грошових потоків
у плановому періоді:

— фінансування вихідних інвестиційних потоків має
здійснюватися за рахунок таких джерел (у порядку
зменшення їх привабливості);

 а) операційний грошовий потік та формування в
результаті цього Free Cash Flow;

б) мобілізація капіталу в рамках фінансової діяль�
ності або вхідні грошові потоки від фінансової діяль�
ності;

в) дезінвестиції з метою проведення реалокації нео�
боротних активів шляхом ліквідації одних необоротних
активів (вхідний інвестиційний грошовий потік — реа�
лізація цінних паперів із інвестиційного портфеля, про�
даж окремих об'єктів основних засобів) та придбання
інших (наприклад, технічне переозброєння, перегляд
інвестиційного портфеля);

— фінансування інвестиційної діяльності за раху�
нок мобілізації додаткових фінансових ресурсів має
здійснюватися шляхом залучення довгострокового
капіталу (наприклад, розміщення корпоративних об�
лігацій, фінансування основних засобів за фінансо�
вим лізингом) або збільшення абсолютної величини
власного капіталу за рахунок зовнішніх джерел (на�
приклад, розміщення додаткової емісії корпоратив�
них прав, отримання безповоротної фінансової допо�
моги);

— дезінвестиції мають здійснюватися насамперед
з метою оптимізації структури розміщення та абсо�
лютної величини необоротних активів (інвестицій) 1
і розглядатися як джерело покриття вихідних інвес�
тиційних грошових потоків у разі відсутності мож�
ливості підприємства покрити такі грошові потоки
за рахунок внутрішніх чи зовнішніх фінансових дже�
рел.

Одним із етапів управління грошовими потоками
підприємства є аналіз руху грошових коштів. Залежно
від методичних підходів до аналізу грошових потоків
можна виділити горизонтальний та вертикальний
аналіз.

Горизонтальний аналіз грошових потоків полягає в
вивченні динаміки обсягу формування додатного і
від'ємного чистого грошового потоку підприємства в
розрізі окремих джерел, розраховують темпи їхнього
зростання і приросту, визначають загальні тенденції
зміни їх обсягу.

Вертикальний (структурний) аналіз грошових по�
токів полягає в вивченні структури додатного, від'ємно�
го і чистого грошових потоків за видами господарської
діяльності, за окремими внутрішніми структурними
підрозділами (центрами відповідальності), за окремими
джерелами надходження і напрямами витрачання
коштів [6].

ВИСНОВКИ
Таким чином, інтегруючи оперативне, поточне і

стратегічне планування грошових потоків в єдиний про�
цес, можна досягти узгодженості руху грошових коштів
із тактичними і стратегічними завданнями підприємства
в часі і просторі.
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ЕКОЛОГІЧНОbОРІЄНТОВАНІ ВИДИ ТУРИЗМУ
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ECOLOGICALLY ORIENTED KINDS OF TOURISM AS THE STRATEGIC DIRECTION
OF THE BRANCH'S DEVELOPMENT IN CONTEMPORARY CONDITIONS

Однією з проблем туристичного бізнесу є недостатнє врахування потенціалу екологічних видів туb

ризму.

Зростання ринку туристичної галузі можливе за рахунок чотирьох основних напрямів: збільшення

кількості зарубіжних туристів, зростання кількості внутрішніх туристів, переорієнтація виїзного турисb

топотоку на внутрішній ринок та збільшення тривалості перебування туристів у подорожі територією

України. В сучасних умовах, коли унаслідок стрімких інфляційних процесів швидко знижується платоb

спроможний попит на закордонні тури, необхідно шукати ті види туризму, ресурси для яких розташоb

вані на більшості території країни. Це, на нашу думку, є стратегічним напрямом, здатним забезпечити

розвиток туризму.

Важливим завданням у діяльності вітчизняних туристичних підприємств повинне бути забезпечення

унікальності та впізнаваності їх продукту. Ми також пропонуємо, по можливості, поєднувати обов'язки

малих туристичних підприємств сільського, зеленого та агротуризму по безпосередньому обслуговуванb

ню туристів з обов'язками туроператорів та турагентів.

Однією з важливих проблем розвитку туризму в Україні є узгодження обсягів припустимого еколоb

гічного навантаження на рекреаційні території з їх відновлювальною здатністю. Необхідно узгодження

вимог щодо економічної доцільності та екологічної безпеки. Ми вважаємо, що в північноукраїнських реb

гіонах, наприклад, має сенс створювати туристичні центри, "розпорошені" по території. Вони мають

орієнтуватися на більшу кількість малих туристичних підприємств, розташованих біля рекреаційних

об'єктів.

Будьbякий туристичний проект повинен плануватися так, щоб зберігати і навіть, якщо це можливо,

покращувати стан навколишнього середовища. Це розуміння буде також мати інформаційне та світоb

глядноbвиховне значення, оскільки туристи будуть знайомитися з принципами і практикою таких нових

напрямів, як екоетика та екоестетика, а також глибше розуміти та цінувати природу рідної країни і світу

в цілому.

У цілому, екологічний туризм має величезний потенціал, котрий, за умови розумного його викорисb

тання, дозволить отримувати значний ефект.

One of the problems of tourist industry is the insufficient use of the ecological tourism's potential.

The increase of the touristic market can be provided by four main ways: rising the quantity of the foreign

tourists, rising the quantity of the domestic tourists, turning the stream of outbgoing tourists to Ukrainian market

and lengthening the time of travels in Ukraine. In contemporary situation when as the result of the inflation

processes the demand for the foreign tours is rapidly decreasing, it is necessary to find the kinds of tourism that

can make use of the resources present on the most part of Ukraine's territory. This is the strategic way of developing

tourism.

Ukrainian touristic enterprises should aim at providing the uniqueness and recognizability of their product.

We also suggest, where it is possible, for the rural, green and agro touristic enterprises to combine the functions

of both providers of the immediate services and touristic operators and agents.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з проблем туристичного бізнесу є недо�

статнє врахування потенціалу екологічних видів туриз�
му. В сучасних умовах, коли унаслідок стрімких інфля�
ційних процесів швидко знижується платоспроможний
попит на закордонні тури, необхідно шукати ті види ту�
ризму, ресурси для яких розташовані на більшості те�
риторії країни. До таких видів туризму відносяться еко�
логічний, біологічний, підтримуючий, природний, м'я�
кий, аграрний, сільський, зелений, які можна узагаль�
нено означити терміном "екологічно�орієнтований ту�
ризм". Концентрація зусиль держави і приватного сек�
тору на розвитку саме цього виду туризму здатна за�
безпечити стабілізацію, а згодом — і підйом галузі в
Україні. Вона, на нашу думку, є стратегічним напрямом,
здатним забезпечити розвиток внутрішнього туризму,
включення широких верств населення в туризм, підви�
щення соціальної ролі галузі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Використовуючи майже незадіяний потенціал тих

видів туризму, основу яких складає спілкування відпо�
чивальників з природою, використання продуктів хар�
чування, вироблених у селянських господарствах, є
можливість спрямувати розвиток галузі у соціально
орієнтоване русло, включити численні маси громадян у
відпочинок на території України. На таку можливість
вказують дослідження Баумгартена Л.В. [2], Гриньке�
вич О.С. [3], Гулич О.І. [4], Данильчука В.Ф. [5].

Аналіз праць дослідників екологічно орієнтованих
видів туризму Івениної А.В. [6], Киреевої Ю.В. [7], Ко�
валя П.Ф. [8], Костриці М.М. [9], Любіцевої О.О. [10]
дає можливість вибудувати стратегічний напрямок роз�
витку туристичної сфери, використовуючи переваги цих
видів туризму, зокрема, невеликі початкові капітальні
вкладення, доступність і розповсюдженість ресурсів,
рекреаційну ефективність, невисоку ціну (у порівнянні
із відпочинком за кордоном). Для реалізації цієї стра�
тегії необхідною умовою є надання туристичних, роз�
важальних, оздоровчих послуг на теренах природи з
одночасним відновленням природно�рекреаційного по�
тенціалу територій на засадах диверсифікації з високо�
технологічними підприємствами.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Незважаючи на велику кількість наукових робіт з
теми, досі залишаються невирішеними проблеми коор�
динації зусиль приватного сектору і держави в процесі
створення засад для розвитку туристичних підприємств,
які будуть широко використовувати екологічні принци�
пи розробки всіх складових туристичного продукту.
Крім того, такий продукт має містити інвестиційно�інно�

One of the important problems of Ukrainian tourism development is the providing correlation between the

maximal possible ecological strain on the recreational territories and the ecosystem's ability of selfbperpetuation.

It demands the theoretical foundation of demands of economic gain and ecologic sustainability. We consider

that, for example, in North Ukrainian regions it is advisable to create touristic centers "dispersed" through the

territory. They should be connected to the larger number of small touristic enterprises, situated near the

recreational objects.

Any touristic project must be planned to sustain, and, if possible, better the environment. The understanding

of this would also have informational and educational value, as the tourists would become acquainted with the

principles and practice of such new trends as ecobethics and ecobesthetics. It leads to the better understanding

and appreciation of nature of the country and of the world.

That is why ecological tourism has a great potential that, on condition of its adequate use, would allow

achieving considerable effect.

Ключові слова: туризм, екологія, стратегія, інновації, стратегічний пріоритет, фактори, розвиток.
Key words: tourism, ecology, strategy, innovation, strategic priority, factors, development.

ваційні компоненти, враховувати соціальні пріоритети
та умови збереження екологічних систем і рекреацій�
ного потенціалу на всій території країни.

МЕТА СТАТТІ
Вплив стратегічного планування на розвиток тури�

стичної галузі здебільшого залишається поза увагою
керівництва підприємств, установ, організацій, здатних
вплинути на покращення його стану. Однією з умов
реалізації програми розвитку туризму є врахування по�
зитивних факторів розвитку екологічно орієнтованих
видів туризму.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зростання ринку туристичної галузі можливе за

рахунок чотирьох основних напрямів: збільшення
кількості зарубіжних туристів, зростання кількості
внутрішніх туристів, переорієнтація виїзного туристо�
потоку на внутрішній ринок та збільшення тривалості
перебування туристів у подорожі територією України.
Реалізація перелічених резервів зростання попиту мож�
лива за рахунок поширення інформації про туристичні
об'єкти та споживчі переваги українського турпродук�
ту як серед населення країни, так і за кордоном. Зважа�
ючи на важливість галузі для економіки, необхідною
умовою її розвитку має стати підвищення відповідаль�
ності за поширення інформації про українські турис�
тичні бренди державними установами. Маючи розгалу�
жену систему засобів масової інформації як усередині
країни, так і за кордоном, контролюючи медійний
простір, утримуючи спеціалістів, обізнаних із культу�
рою та мовою інших країн, саме держава володіє най�
більшими можливостями щодо поширення інформації.

Важливим завданням у діяльності вітчизняних ту�
ристичних підприємств повинне бути забезпечення уні�
кальності та впізнаваності їх продукту. Різноманітні
процеси, які відбуваються протягом всього життєвого
циклу туристичних підприємств, не завжди забезпечу�
ють надходження якісних зовнішніх ресурсів та своє�
часний вихід якісного турпродукту. На жаль, часто має
місце дисбаланс між цими потоками: туристичні
підприємства використовують неповторні, якісні, а іноді
й дивовижні за своїми характеристиками ресурси, але
не можуть раціонально вибудувати з них турпродукти
з притаманними їм унікальними споживчими властиво�
стями. Іноді відбувається протилежний процес, коли
окремим туристичним підприємствам вдається створи�
ти якісний ексклюзивний турпродукт навіть із тривіаль�
них ресурсів. Перша ситуація є неприпустимою, оскіль�
ки необхідно чітко знати можливості створення екск�
люзивних турпродуктів. Від цього залежатиме впізна�
ваність того чи іншого туристичного підприємства на
відповідному ринку, його здатність асоціюватися з при�
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таманним лише йому набором розваг. Інакше образ ту�
ризму України перетвориться на одноманітне кліше "па�
м'яток барокової архітектури" чи "короткотривалого
екскурсійного".

Крім того, короткотривалість перебування туристів
не дозволяє акумулювати кошти в обсягах, достатніх
для інвестування у власний розвиток, що, в свою чергу,
не дає можливості включати в обіг додаткові туристичні
дестинації, використовувати ресурси лісостеповоих зон,
надавати нові види розваг, розвивати ефективну систе�
му менеджменту. Розірвати це порочне коло слід за до�
помогою ефективного маркетингу для вузьких сегментів
споживачів, який сформує вимоги до оснащення турис�
тичних об'єктів відповідними технічними, транспортни�
ми, розважальними засобами, здатними задовольнити
потребу в отриманні різноманітних вражень та розваг
для всіх сегментів туристичного ринку.

Позитивний світовий досвід співпраці туристичних
підприємств з державними органами, промисловими, бу�
дівельними та іншими галузями заради розбудови туриз�
му свідчить про доцільність створення туристичних
підприємств саме як організаційного елемента туристич�
ної галузі, який повинен безпосередньо забезпечувати
контроль, використання, розвиток компонентів турис�
тичної інфраструктури, введення в обіг туристичних ре�
сурсів, експлуатацію наявних дестинацій. Для того, щоб
туристичні підприємства стали ефективними в розбудові
галузі, їх необхідно зорієнтувати на: виконання функцій
поширення інформації про туристичні переваги, продук�
ти та підприємства відповідної території; розробку за�
гальних проектів розвитку туристичної індустрії для
території та залучення інвестиційних ресурсів до їх
здійснення; розвиток інфраструктури; сприяння розвит�
ку туристичних підприємств; збір та поширення інфор�
мації про інновації в туризмі; контроль за навантажен�
ням на туристичні об'єкти при їхньому використанні та
за їх відновленням; контроль за якістю туристичних
послуг, рівнем обслуговування відпочивальників тощо.

Для рекреації і контакту з природою міському жи�
телю необхідно майже на порядок більше території, ніж
для того, щоб забезпечити його харчуванням, і на два
порядки більше, ніж для проживання в місті. Ці харак�
теристики можуть слугувати певною теоретичною ос�
новою для розрахунку техніко�економічних показників
екологічно�орієнтованих туристичних підприємств. Як
зазначає І.В. Безуглий [1], специфіка українських рек�
реаційних ресурсів, зокрема, лісів, озер, річок, трав'я�
ного покриву природно�заповідних територій полягає
в їхньої чутливості до забруднення тривалих термінах
відтворення. Тому варто визначати кількість сконцент�
рованих навколо однієї дестинації місць проживання з
одночасною розробкою і дотриманням норм екологіч�
ної безпеки для даної території. Необхідно узгоджен�
ня вимог щодо економічної доцільності та екологічної
безпеки. Ми вважаємо, що в північноукраїнських регіо�
нах, наприклад, має сенс створювати туристичні цент�
ри, "розпорошені" по території. Вони мають орієнтува�
тися на більшу кількість малих туристичних підпри�
ємств, розташованих біля рекреаційних об'єктів. Не
менш важливим питанням є планування коштів, необхі�
дних для створення туристичного центру.

Загалом, існує значна кількість факторів, які необ�
хідно враховувати при розробці стратегії екологічно�
орієнтованого туризму:

— велика площа рекреаційних територій надає по�
тенційну можливість рівномірно розподілити по тери�
торії України туристичні підприємства різноманітного
спрямування, що вирівняє дисбаланс розвитку турис�
тичної галузі між територіями країни;

— наявність значного туристичного потенціалу, яка
дає можливість починати створення нових туристичних
центрів на територіях з найвищими показниками рівня
концентрації природно�рекреаційного потенціалу на
одного рекреанта;

— розгалуженість мережі дестинацій дозволяє роз�
вивати туристичні маршрути як на регіональному рівні,
так і на загальнодержавному, що дозволяє через них
поєднувати взаємодію між туристичними утвореннями;

— можливість використання коштів місцевих бюд�
жетів призводить до необхідності включення до проце�
су розвитку туризму фінансових установ (банків, стра�
хових, інвестиційних, венчурних) для розробки взаємо�
вигідних схем самоінвестування.

— сприятливе співвідношення факторів виробницт�
ва туристичного продукту є запорукою сталого розвит�
ку її туристичної галузі;

— заходи, які розробляються для розвитку турис�
тичної галузі, мають стати поштовхом для розвитку
позитивних і нівелювання негативних факторів.

Ми також пропонуємо, по можливості, поєднувати
обов'язки малих туристичних підприємств сільського,
зеленого та агротуризму по безпосередньому обслуго�
вуванню туристів з обов'язками туроператорів та тура�
гентів. Об'єднуючись у більш крупні асоціації, вони
одержуватимуть уже готову збутову мережу туристич�
них пакетів, яка буде поєднувати як вертикальну, так і
горизонтальну збутову інтеграцію. Для реалізації тури�
стичних продуктів туристичні підприємства зможуть
використовувати власні системи збуту або послуги ту�
рагенцій, які вони створять або придбають з метою по�
ширення обсягів продаж з мінімальними витратами.
Таку систему можна розглядати як вертикальну збуто�
ву інтеграцію. Горизонтальна інтеграція також матиме
місце на туристичному ринку через укладання угод про
взаємопродаж партій повних туристичних пакетів як
між туристичними центрами, так і між окремими під�
приємствами в їхньому складі.

Однією з важливих проблем розвитку туризму в
Україні ми вважаємо узгодження обсягів припустимо�
го екологічного навантаження на рекреаційні території
з їх відновлювальною здатністю. Ці обсяги залежать від
пропускних потужностей туристичних об'єктів, турис�
тичної інфраструктури країни і її туристичних марш�
рутів. Основною вимогою до координаційно�інформа�
ційних органів туристичної сфери в Україні має бути
їхня здатність керувати діяльністю підприємств,
співпрацюючих в туристичній галузі, щодо відтворення
туристично�рекреаційного потенціалу. Ми пропонуємо
вирішити цю проблему шляхом визначення зон відпові�
дальності, а також надати повноваження контролюва�
ти виконання нормативів відновлення природно�рекре�
аційного потенціалу. Туристичні підприємства відпові�
датимуть за збереження на цих територіях екологічно
сприятливого стану рекреаційних ресурсів, за підтрим�
ку в належному вигляді об'єктів культурно�історичної
спадщини, а також застосовуватимуть логістичний
підхід "точно в строк", при якому послідовно усуваєть�
ся усе зайве, що веде до подорожчання туристичного
продукту, не підвищуючи його споживчої цінності.

Невід'ємною складовою досягнення рівня самоокуп�
ності туристичних підприємств, які обрали в якості своєї
місії інноваційний підхід до екологізації туристичної
сфери, особливо тих, до складу яких входять території
природно�заповідного фонду, є стимулювання розвитку
їхньої діяльності з пріоритетною орієнтацією на еколог�
ічний, у тому числі сільський і зелений, туризм. Це надає
можливість формування нового, уніфікованого визна�
чення місії для всіх без винятку туристичних підприємств.
Ми пропонуємо викласти місію як "надання туристичних,
розважальних, оздоровчих послуг на теренах природи з
одночасним відновленням природно�рекреаційного по�
тенціалу підпорядкованих територій на засадах дивер�
сифікації з високотехнологічними підприємствами". Це
розуміння буде також мати інформаційне та світогляд�
но�виховне значення, оскільки туристи будуть знайоми�
тися з принципами і практикою таких нових напрямів як
екоетика та екоестетика, а також глибше розуміти та
цінувати природу рідної країни і світу в цілому.
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Відомо, що туристичний рух у широкому розумінні
є одним з елементів руйнування природного середови�
ща. Тому розвиток туризму вимагає постійних проду�
маних дій аби не збільшувати конфлікту з природою.
Для цього ми пропонуємо на стадії проектування тури�
стичних підприємств передбачати будівництво очисних
споруд і систем видалення відходів. Заходи щодо
підтримки рекреаційних властивостей території на по�
трібному рівні мають передбачати наявність в майбутніх
туристичних підприємствах власних автономних очис�
них споруд, тепло� та енергозберігаючого обладнання,
наприклад сонячних батарей та вітроенергостанцій.
Доцільно використовувати електротранспорт для пере�
везення груп туристів під час відпочинку чи огляду,
віртуальне полювання, продукти харчування із підсоб�
них господарств. Крім того, варто приділити увагу роз�
вагам, які не шкодять зовнішньому середовищу: повітря�
ним кулям і дирижаблям, пейнтболу, верховій їзді та ін.
В перспективі туристичні центри зможуть утримувати
ставки для вирощування риби для рибалок.

Це, з одного боку, спричинить деяке перевищення
обсягів первинних вкладень, але з іншого — подібні спо�
руди в сучасному технічному та дизайнерському офор�
мленні самі по собі зможуть стати елементами атракцій
і виховання екологічного світогляду туристів.

Практичними результатами застосування екологі�
чно�орієнтованих видів туризму в якості стратегічного
напряму розвитку галузі мають стати:

— раціональне формування інвестиційного портфе�
ля туристичного підприємства та чітка визначеність на�
прямів інвестування;

— гнучкість прогнозування і можливість викорис�
тання для цього існуючих, опрацьованих математичних
методів та комп'ютерного забезпечення;

— можливість корегування цілей і завдань при пе�
реході до наступного етапу;

— забезпечення спадкоємності торгового бренду,
іміджу, якості турпродукту та можливість створення
спільної системи управління якістю туристичних послуг;

— полегшення управлінського обліку;
— взаємна зацікавленість учасників створення ту�

ристичних центрів;
— ексклюзивність туристичних послуг як захисту

інновацій, коли технологія, розроблена для конкретних
ресурсів, місцевості, дестинації, не зможе бути скомпі�
льована конкурентами;

— спільний захист інтересів.
Щоб Україна отримала реальну можливість розви�

вати туристичну галузь, необхідно здійснити комплекс
заходів, що дозволять усунути перераховані вище нега�
тивні тенденції. Першим кроком тут могло б стати ство�
рення стратегії розвитку туристичної галузі, яка повин�
на грунтуватися на комплексі умов, сприятливих для
залучення інвестицій, та запровадження реальних ме�
ханізмів стимулювання будівництва і реконструкції
об'єктів туристичної й курортно�рекреаційної інфрас�
труктури. Окрім того, не менш важливими є також
організація належних умов для розвитку іноземного та
внутрішнього туризму (зокрема, через підвищення
якості туристичних послуг, розвиток окремих туристич�
них центрів, стимулювання екологічних видів туризму),
сприяння розвиткові готельного бізнесу, забезпечення
гармонізації національних стандартів, а також підви�
щення якості туристичних послуг. Наступними крока�
ми мають стати створення загальнонаціонального реє�
стру туристичних ресурсів України, та забезпечення їх
раціонального використання й охорони; ретельні дос�
лідження туристичного ринку, що дозволить підготу�
вати інформацію про Україну і її туристичні можливості
та поширити її на міжнародному туристичному ринку й
усередині держави. Тобто йдеться про туристичний
імідж як країни в цілому, так і окремих регіонів.

Окрім того, рекреаційне планування матеріальної
бази має стати частиною загального плану облаштуван�

ня території. Перед початком будівництва нового тури�
стичного комплексу слід ретельно і повно вивчити його
вплив на економіку і природу регіону. Це повинно ста�
ти частиною соціальної політики місцевих органів вла�
ди. Важлива умова реалізації такого проекту — отри�
мання санітарного дозволу на утилізацію відходів і т.д.
Адже його негативний вплив на оточуюче середовище
— серйозна причина для відхилення проекту місцевою
адміністрацією. Повітря, грунтові й наземні води, пляжі
й ліси повинні залишатися чистими і захищеними. Тож,
будь�який туристичний проект повинен плануватися
так, щоб зберігати і навіть, якщо це можливо, покращу�
вати стан навколишнього середовища.

Зрозуміло, що екологічно�орієнтований туризм не
може змагатися з морськими курортами чи популярни�
ми туристичними центрами на кшталт Парижа, проте він
устиг зайняти власну нішу на ринку туристичних послуг.
Так чи інакше екологічно�орієнтований туризм створює
робочі місця в сільській місцевості, сприяє використан�
ню місцевих ресурсів, розширює можливості відпочин�
ку для малозабезпеченого контингенту.

В Україні ця ніша внаслідок законодавчих прогалин
і фактичної байдужості держави освоєна досить слабо
і поки що переважно тримається на ентузіазмі окремих
людей. Є два основні види організації такого відпочин�
ку городян свого регіону і жителів інших місцевостей
або іноземних туристів: шляхом здачі у найм невеликих
будиночків або квартир чи кімнат у невеликих готелях
або котеджах, влаштованих у мальовничих місцевостях;
організації проживання відпочиваючих на фермі в
сільському будинку безпосередньо в сім'ї. Це дозволяє
туристам ближче познайомитися з сільським побутом,
пізнати звичаї, взяти посильну участь у господарських
роботах, харчуватися за одним столом з господарями й
т.ін. Хоча така практика може створювати певні незруч�
ності й клопоти господарям, та це приносить у дім не�
обхідні додаткові гроші й певним чином урізноманітнює
рутину фермерського буття. Для гостей спеціально ви�
діляються одна або декілька кімнат, вони належно при�
бираються, надається постільна білизна і необхідні речі,
нерідко навіть одяг і взуття.

Постійно зростає зацікавлення людей визначними
культурними, історичними та природними пам'ятками,
якими багата Україна. А сучасне транспортне сполучен�
ня може зробити цей регіон доступним не лише для ук�
раїнців, а й для іноземців. Та перелік пропонованих для
відвідин визначних пам'яток повинен розширюватися,
до нього мають увійти усі культові споруди, замки й інші
об'єкти, здатні зацікавити мандрівників з усього світу.

Однією з найважливіших умов залучення туристів є
підвищення комфортності готелів і якості обслуговуван�
ня. Бажано в кожному номері встановлювати відеоте�
лефон і комп'ютер, підключений до глобальної мережі,
для відправки будь�якої інформації. Слід пам'ятати, що
більшість організаторів конгресного туризму надають
великого значення екології. Також зростає попу�
лярність готелів�музеїв, тобто старих приватних го�
телів, що одночасно відповідають світовим стандартам,
і зберігають неповторну чарівність давнини. Окрім до�
машньої обстановки і помірних цін, вони дарують тури�
стам і неповторну кухню. Меню ресторанів, барів, кафе
теж повинне бути різноманітним і, враховуючи зроста�
ючу популярність екзотичної кухні, мати власні родзин�
ки.

Розвиток туризму на перспективу визначатиметься
чинниками соціального, економічного, політичного та
екологічного характеру. Великий вплив на розвиток
екологічно�орієнтованого туризму виявлятиметься ко�
н'юнктурою світового туристичного ринку. Ці дві гру�
пи чинників включають екзогенні і структурні змінні. До
екзогенних змінних можна віднести соціальні, політичні,
екологічні, демографічні чинники, а також ступінь нау�
ково�технічного прогресу, торгівлі, транспорту, зв'яз�
ку й ін. До структурних — чинники, що визначають
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структуру туристичного ринку: попит на послуги, їх
пропозицію, розподіл самих ринків. Ці чинники мають
різну динаміку зміни в часі й просторі і різний рівень
впливу на розвиток туризму.

Основні напрями розвитку туризму в Україні на най�
ближчу перспективу визначені у Законі України "Про
туризм". Пріоритет розвитку вітчизняної туристичної
індустрії буде за наступними видами туризму: внутрішнім,
в'їзним, соціальним, самодіяльним. Враховуючи також
світові тенденції, можна прогнозувати такі напрями роз�
витку регіонального туризму. Насамперед структура виї�
зду�в'їзду (наразі переважає виїзд) поступово змінюва�
тиметься на користь в'їзду. Причому подальше збільшен�
ня долі в'їзного туристського потоку відбуватиметься за
рахунок країн далекого зарубіжжя. Спостерігатиметь�
ся поступова переорієнтація внутрішнього туристсько�
го потоку в традиційні для українських громадян області:
Рівненську, Київську, Чернігівську, Житомирську. Одно�
часно продовжуватиме розвиватися прикордонний ту�
ризм, підвищуватиметься питома вага внутрішнього ту�
ризму за рахунок збільшення молодіжних поїздок та
рухливості літніх людей і осіб з середнім рівнем доходу,
а дитячо�юнацький туризм розвиватиметься у межах са�
модіяльного, спортивного, похідного й пізнавального.
Паралельно відроджуватимуться традиції туризму вихі�
дного дня (так звані сімейні уїк�енди), що спостерігаєть�
ся уже зараз, зростатиме кількість екскурсій у програ�
мах пізнавального внутрішнього туризму, збільшувати�
меться популярність екологічного туризму і подорожей
малими містами України.

ВИСНОВОК
Зважаючи на те, що нові технології у всіх галузях

діяльності людини забезпечать стрімкий ривок у роз�
витку міжнародного ринку туризму, можна зробити ряд
важливих висновків щодо потенціалу зростання турис�
тичного ринку в Україні. Політична, соціальна і фінан�
сова інтеграція у світі сприятиме розвитку і вдоскона�
ленню торгівлі, готельної і транспортної інфраструк�
тури та інших ресурсів туристичного ринку, дбайливо�
му використовуванню навколишнього середовища в
цілях туризму, гарантуватиме безпеку туристів як в
індустріально розвинутих, так і в країнах, що розвива�
ються. Це дозволяє стверджувати, що екологічний ту�
ризм мас величезний потенціал, котрий, за умови розум�
ного його використання, дозволить отримувати значні
прибутки. І вітчизняний як частина загального потоку,
складовою частиною котрого є екологічний туризм, —
за умови приєднання до європейської спільноти, — теж
не залишиться осторонь цього процесу.
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У зв'язку з різким падінням доходів, населення все частіше починає замислюватися над можливістю

подорожувати саме Україною. Окрім моря, багатьох приваблює подорож до Закарпаття. Туристам заb

звичай хочеться проїхати якомога далі в гори, але фізично такої можливості поки що не існує. Жителям

інших регіонів України, безумовно, було б цікаво почути не лише легенди, а й про звичаї та сучасний

побут місцевості. У високорозвинених країнах туризм є однією із галузей, завдяки якій до бюджету надb

ходить значна частина коштів. Зокрема останнім часом великою популярністю користується залізничb

ний туризм, завдяки якому туристи можуть комфортно та в межах своїх фінансових можливостей подоb

рожувати світом. Україна зіштовхнулася з проблемою суттєвого зниження обсягів туристичних потоків,

старіння основних фондів, відсутності інвестицій на їх оновлення, зниження обсягів пасажирських пеb

ревезень.

Мета статті полягає в обгрунтуванні необхідності розвитку залізничного туризму в Україні, відновb

лення вузькоколійних залізниць та історичних пам'яток. Теоретичну та методологічну основу дослідb

ження становлять системний аналіз проблем забезпечення конкурентоспроможності туристичної галузі

у сфері пасажирських залізничних перевезень, теоретичні положення економічної науки в галузі ефекb

тивності залізничного туризму й управління туристичними потоками.

Автором запропоновано напрями розвитку залізничного туризму в Україні та управління турисb

тичними потоками, який відрізняється від існуючого розширенням сфери послуг туристам на території

України. Запропоновано розвиток залізничного внутрішнього туризму. В результаті виконання поставb

лених завдань мають бути досягнуті наступні результати: підвищення іміджу українських залізниць, зроb

стання обсягів пасажирських перевезень, збереження об'єктів національної наукової і культурноbістоb

ричної спадщини, які одночасно використовуються як об'єкти туристичного показу, формування біля

цих об'єктів необхідної туристичної інфраструктури. Автором наведено теоретичне узагальнення й нове

вирішення наукової задачі. Вона виявляється в розробці теоретичних і методологічних підходів щодо

необхідності розвитку залізничного туризму. Раціонально застосовані заходи за запропонованими автоb

ром напрямами управління туристичними потоками дозволять суттєво підвищити надходження до бюдb

жету країни від внутрішнього туризму. Серед соціальних переваг залізничного туризму — паралельно із

відбудовою залізниць відновлення історичних пам'яток, розбудова інфраструктури, збереження робоb

чих місць, забезпечення населення доступним та цікавим видом відпочинку.

Due to the sharp drop in incomes of the population are increasingly starting to think about the possibility of

traveling is on the territory of Ukraine. Besides the sea, it attracts many travelers the Transcarpathian region.

Tourists generally want to drive as far as possible in the mountains, but physically this possibility yet. Residents

of other regions of Ukraine, of course, it would be interesting to hear not only a legend, but also to see modern

life. In highly developed countries, tourism is one of the branches, through which the budget is supplied much of

the money.

In particular, recently very popular railway tourism, whereby tourists can comfortably and within their

financial opportunities to travel the world. Ukraine faced the problem of a significant reduction in the volume of

tourist flows, aging capital stock, lack of investment in their renewal, reduction in passenger traffic. The purpose

of this article is to justify the development of railway tourism in Ukraine, restoration of narrowbgauge railways

and historical monuments.
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ВСТУП
Національною спадщиною є старовинні храми, літе�

ратурині твори, звичаї, традиції. Можливо, залізницю
теж можна віднести до національної спадщини.

У розвинених країнах багато уваги як з боку дер�
жави, так і приватних інвесторів приділяється віднов�
ленню і розвитку залізниць. Так, доброчинна організа�
ція New Europe Railway Heritage Trust допомагає відрод�
жувати історичні залізниці у колишніх радянських краї�
нах Центральної і Східної Європи. В Україні один із пер�
спективних напрямів вкладання коштів — це комплекс�
не відновлення історичних пам'яток та вузькоколійних
залізниць. Саме підтримка з боку бізнес�структур доз�
волить розвинути в нашій країні залізничний туризм.

Більша частина туристів, що подорожують залізни�
цею, обирають саме вузькоколійки. В Австрії великим
попитом користується маршрут через мальовничі Аль�
пи, в Румунії туристи за допомогою вузькоколійки до�
бираються до замку Дракули, в Словенії їздять на со�
лоні озера.

В Україні вузькоколійні маршрути прокладені на
Рівненщині, Львівщині, Закарпатті та Івано�Франків�
щині. Однак мало хто з українців, не кажучи вже про
іноземців, знають про них. Тому створення позитивно�
го іміджу нашої країни, популярізація подорожей зал�
ізничним транспортом, приведення до ладу інфраструк�
тури та підвищення рівня сервісу — першочергові зав�
дання. Тільки після цього цей вид бізнесу стане прибут�
ковим.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Особливості розвитку туристичної індустрії дослі�

джено в працях Ю.С. Бараша, А.М. Близнюка, Л.Г. Бо�
гуша, Л.І. Давиденко, В.Ф. Данильчука, В.Ф. Кифяка,
Н.Й. Коніщевої, М.П. Мальської, Т.М. Ореховської,
Ф.Е. Поклонського, І.В. Смаля, Т.І. Ткаченко, В.І. Ци�
буха, І.М. Школи. Але в їх працях недостатня увага
приділена розвитку саме залізничному туризму, на якій
акцентує свою увагу автор.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Першу модель вузькоколійної залізниці світ поба�

чив на виставці в 1889 році в Парижі. Інженер Декавіль
представив вузькоколійну залізницю як найбільш еко�
номічна модель швидкого будівництва якісної транс�
портної інфраструктури. Саме на Парижській виставці
було продемонстровано швидке будівництво колії
протяжністю 3 км з чотирма станціями, яка працювала

Ключові слова: вузькоколійні залізниці, залізничний туризм, туристичний потік, туристичний маршрут,
туристичний поїзд, залізничний тур.

Key words: narrow�gauge railway, tourist flow, tourist route, tourist train, narrow gauge railway.

Theoretical and methodological basis of research make systematic analysis of the problems of ensuring the

competitiveness of the tourism industry in the area of passenger rail, theoretical principles of economic science

in the field of railway tourism and management of tourist flows. The author offers directions of development of

railway tourism in Ukraine and the management of tourist flows, which differs from the current expansion of

services to tourists in Ukraine. Proposed development of railway tourism. As a result of the objectives to be

achieved the following results: improving the image of Ukrainian railways, the growth in passenger traffic,

preservation of objects of national scientific and cultural heritage, which are simultaneously used as a tourist

show, the formation of these objects near the tourist infrastructure.

The author shows the theoretical generalization and new solution of scientific problems. It is manifested in

the development of theoretical and methodological approaches to the need to develop railway tourism. Rational

use of measures proposed by the author directions management of tourist flows will significantly increase the

country's revenues from tourism. Among the social benefits of rail tourism — in parallel with the restoration of

railway restoration of historical monuments, infrastructure development, preservation of jobs, provision of

affordable and interesting pastime.

протягом року і була куплена шведськими підприємця�
ми та перенесена в місто Гетеборг наступного року. До
речі ця залізниця працює і в наш час. Можемо зіставити
роки виставки в Парижі та введення в експлуатацію Бор�
жавської вузькоколійки (1908 р.). Її, на думку автора,
можна сміливо віднести до національної спадщини.

Потрібно згадати і збережені великі вузькоколійки
на пострадянському просторі: Гулбене�Алуксне, Анто�
нівка�Заречное, Рудниця�Гайворон�Голованівськ, Бор�
жавська вузькоколійна залізниця, Алапаєвська вузько�
колійна залізниця, Вузькоколійна залізниця Отворско�
го торфопідприємства, Вигодська вузькоколійна заліз�
ниця, Вузькоколійна залізниця Мещерського торфо�
підприємства, Вузькоколійна залізниця Горохівського
торфопідприємства, Вузькоколійна залізниця Мокеіха�
Зибінского торфопідприємства, Кудемська вузькоко�
лійна залізниця, Вузькоколійна залізниця Альцевсько�
го торфопідприємства, Вузькоколійна залізниця Пі�
щальського торфопідприємства, Апшеронська вузько�
колійна залізниця. Всі вони потребують уваги з боку
державних та приватних структур у контексті подаль�
шогої розбудови та відновлення.

МЕТА
Метою досліджень даної роботи є обгрунтування

необхідності відновлення національної культурної та
історичної спадщини, а також створення умов для роз�
витку вузькоколійних залізниць. Необхідно прийняти
заходи по залученню інвесторів для забезпечення при�
скореного розвитку сфери туризму, перетворення її у
високоефективну, інтегровану у світовий ринок галузь
на основі широкого використання інноваційних техно�
логій обслуговування споживачів при взаємодії держа�
ви, бізнесу та кінцевих споживачів.

Сьогодні професійні залізничники говорять про
вузькоколійку як про складну інженерну транспортну
систему та про відсутність десятків мільйонів гривень на
її утримання та обслуговування. Як не дивно, але міжна�
родні фахівці та їхній досвід зауважують протилежне.

Чи є альтернатива щодо працевлаштування для
місцевих жителів? Сьогодні попри декларації з розвит�
ку туризму маємо на кожні 10 робочих місць — 8 бюд�
жетних у сфері освіти, медицини та управління. Туризм
якщо і існує, то як локальні утворення без системного
надання кваліфікованої зайнятості місцевому населен�
ню. Хочеться звернути увагу на кількість працездатно�
го населення регіону, зареєстрованого на біржах зай�
нятості — невже державі вигідніше платити людям гроші
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за "нічого робити", ніж цими самими ресурсами зміни�
ти структуру зайнятості через "перезавантаження"
вузькоколійної залізниці у відповідності до сучасних
потреб попиту та пропозиції послуг як в сфері громадсь�
кого транспорту так і сфері туризму?

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Не дивлячись на загальну занедбаність вузькоко�
лійних залізниць в Україні, деякі з них ще й досі працю�
ють. Так, досі експлуатується вузькоколійка Рудниця�
Гайворон�Голованівськ, що простягнулася по території
трьох областей. Максимальна довжина 440 км, експлу�
атується в даний час 120 км. Рік відкриття: 1899. Ван�
тажний рух остаточно припинено після розбору гілки
Дахно�Чечельник. В даний час проводиться тільки па�
сажирський рух.

Ще років 30—40 тому вузькоколійок в Україні були
десятки: ними возили сировину для цукрових заводів на
Поділля, ліс в Карпатах, торф до Полісся, і, звичайно,
пасажирів.

Зараз вузькоколійок в Україні залишились одиниці,
і вони поки що не є місцями паломництва туристів. Так,
в Карпатах залишилися всього дві діячі вузькоколійки
— в Івано�Франківській і Закарпатській області.

Тим не менш Україні є чим пишатися. Найбільший
інтерес викликає одна з найдовших в Європі існуючих
вузькоколійних залізниць, яка перебуває в Рівненській
області на Україні. Від станції Антонівка до станції За�
річне відстань становить 106 кілометрів. Використо�
вується тільки як пасажирська місцевого сполучення.
На базі цієї вузькоколійки заплановано відкрити відра�
зу декілька туристичних маршрутів. Вже декілька років
тут успішно втілено в життя проект "Поліський трам�
вай" [2].

Населені пункти, які обслуговує найдовша у Європі
вузькоколійка, мають давню історію і досі зберегли ста�
ровинний устрій життя. З 2010 року вона є центром етно�
тур�фесту "Бурштиновий шлях".

 Туристам пропонують відпочити в агросадибах та
взяти участь у традиційних обрядових святах, а на зу�
пинках назбирати ягід чи грибів. Можна також поката�
тися на возі, запряженому кіньми, покуштувати "юшки",
або посмажити шашлик.

Щодня від станції Антонівка Володимирецького
району о 7 годині ранку розпочинає свій чотирьохго�
динний маршрут раритетний маленький потяг. Він пря�
мує до станції Зарічне, райцентру на Півночі Рівненщи�
ни. У середу вагончиків стає на два більше, ніж у зви�
чайні дні, адже в цей час працює ринок. Тягне їх ста�
ренький тепловоз випуску 1958 року. Максимальна
швидкість старенького поїзда — 40 кілометрів на годи�
ну. У маленьких вагончиках з вікнами у дерев'яних ра�
мах дерев'яні лавки, маленькі тамбурчики і двері, які
відчиняють за ручку самі пасажири. У холодну пору ва�
гончики обігріваються саморобними пічками на вугіллі.
Місцеві жителі прозвали потяг "поїздком" або "кукуш�
кою". Розповідають, що колись тепловози мали серію
не "ТУ", а "КУ", тому і нарекли його "кукушкою".

Майже усі пасажири цієї вузькоколійки знають одне
одного. Для більшості це засіб дістатися до місця робо�
ти або навчання, туристи тут бувають лише в теплу пору
року [1].

Приваблює туристів унікальний єдиний в Україні
дерев'яний 153�метровий залізничний міст через річку
Стир у селі Млинок. Побудували виняткову дерев'яну
споруду ще у 1906 році. Опори теж дерев'яні, яких, зда�
валося, не міняли ще з часів їх зведення. Щоразу, коли
потяг перетинає міст, його обов'язково зустрічає чер�
говий. Міст з'єднує два райони — Володимирецький і
Зарічненський. Окрім цього мосту, на вузькоколійці є
ще тридцять невеликих дерев'яних мостів.

Точна дата будівництва вузькоколійної залізниці не
відома, але є старі рейки, датовані 1895 роком. Майже

70 років потяг ходив тільки до станції Локниця, яка зна�
ходитися за 18 кілометрів до Зарічного, а вже 4 листо�
пада 1967 року у Зарічне прийшов перший пасажирсь�
кий потяг. Кажуть, що раніше потяг можна було зупи�
нити в будь�якому місці одним помахом руки.

Під час Другої світової війни колія була зруйнова�
на, відновлення почали у 1946�му. Пізніше паровози за�
мінили тепловози, а старі пасажирські вагони — на нові.

Вузькоколійка занурюється в соснові й мішані ліси.
Колія перетинає пасма піщаних дюн, порослих сосно�
вими борами. За дюнами тягнуться болота, які вкриті
різнотрав'ям. Чимало дерев'яних мостів на колії прокла�
дені над численними струмками й невеликими річками.
Найбільші річки — Стир, Прип'ять, Стохід. Також цей
край багатий на озера, найбільші з яких — Біле, Нобель,
Острівське. Чимало є лісових озер — Велике, Середнє,
Хоромне, Чорне. Великі болотні масиви — Морочне,
Коза�Березина. "Поїздок" на своєму шляху перетинає
заказники: ботанічний Хиноцький та гідрологічний Ос�
трівський. Неподалік від залізниці знаходиться частина
Рівненського природного заповідника, Вичівський,
Дібрівський заказники та Регіональний ландшафтний
парк "Прип'ять�Стохід".

Тут можна побачити багато зрубних дерев'яних бу�
динків. Також, майже в кожному центрі села побудова�
но храм. Церкви, побудовані ще у дев'ятнадцятому
столітті, збереглися в селах Морочне, Муравин, Ново�
річиця, Вичівка, Іванчиці, Серниках. Серед елементів
сільського краєвиду — колодязі�журавлі та вулики�ко�
лоди.

Дороги між селами вкриті переважно бруківкою.
Лісові і польові — піщані, непридатні для руху авто [7].

В с. Морочне можна оглянути церкву Святої Вели�
комучениці Параскеви, побудовану у 1918 році, яка є
унікальною по своїй архітектурі будівлею. Церква де�
рев'яна, без купола, з дахом під стріху із двома башта�
ми при вході, увінчаними куполами із хрестами. Поряд
розташована дзвіниця з трьома дзвонами.

Також в с. Морочне можна побачити залишки
маєтків колишніх поміщиків Терлецького і Пашкевича.

Наступним населеним пунктом маршруту буде село
Локниця — центр сільської ради, де проживають близь�
ко тисячі чоловік.

Проїхавши ще 9 кілометрів, потрапляємо в Гідро�
логічний заказник загальнодержавного значення "Ост�
рівський", який включає в себе три мальовничих озера:
Велике, Середнє та Хоромне.

Туристи, яких цікавить історія сіл Зарічненського
району можуть здійснити подорож далі вузькоколійкою
і ознайомитись з селом Борове, де історія та біографія
окремої людини, або родини цілком пов'язана із його
історією. Перша згадка про село датується початком
XVII ст.

На пісчаних пагорбах, де розкинулось село, були і
орди хана Батия, і ступала нога польських і литовських
шляхтичів. Не раз село руйнувалось і знову відроджу�
валось. Але незмінним залишився побут його жителів:
ведення натурально�лляного господарства, збиральниц�
тво грибів та ягід, полювання на дичину та бортництво.

Безумовно, кожен, хто побуває тут, запам'ятає цей
край як один з найцікавіших у Східній Європі. Його ек�
зотика — у прекрасному краєвиді та невибагливих умо�
вах господарювання, які за кілька століть майже не
змінилися. Вузькоколійка для багатьох стала символом
сучасного Полісся [6].

До речі, у мультимедійному проекті 2007 року "Сім
чудес Рівненщини" вузькоколійна залізниця Антонівка
— Зарічне посіла 1�е місце.

Крім того, спеціальний проект Володимирецької та
Зарічненської районних рад під умовною назвою "По�
ліський трамвай" став переможцем Всеукраїнського
конкурсу проектів і програм місцевого самоврядування
(2008). Його кошторисна вартість — 730 тис. грн. Кош�
том проекту створено сайт, видано рекламну продук�
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цію, проведено в Антонівці фестиваль "Бурштиновий
шлях", відкрито музей вузькоколійки. Планують ство�
рити в Антонівці вагони�готелі для туристів. Кожну з
15 зупинок буде оригінально облаштовано. Наприклад,
у Володимирці буде бурштиновий музей просто неба, а
в новій церкві Каноничів — бурштиновий іконостас.

Крім цього проекту районна влада Зарічного пла�
нує розробити й інші туристичні маршрути. Зокрема,
подорожі озерами та річками Полісся. Але в даному
випадку зусиль однієї тільки районної ради не виста�
чить, потрібно залучити інвесторів на взаємовигідних
умовах. Задля цього в законодавстві стосовно питань
туризма повинні бути передбачені пільги підприємствам,
що займаються соціально значущими проектами.

Якщо повернутися до вузькоколійок колишнього
СРСР, то найвідомішою є діюча вузькоколійка Гулбене
— Алуксне, Латвія, всього в 25 км від російського кор�
дону. Вона є туристським об'єктом, хоча місцеві жителі
використовують її як звичайний транспорт.

У Казахстані збереглося кілька коротких вузькоко�
лійних залізниць. У 2013 році була розібрана велика
вузькоколійна залізниця протяжністю 98 кілометрів —
"Остання вузькоколійка Цілини", що пролягала по на�
прямку Атбасар — Промисловий.

Серед республік колишнього СРСР жодної збере�
женої вузькоколійки немає тільки в Азербайджані та
Молдові. Найбільш насиченою діючими вузькоколійна
залізниця є Білорусія. Вузькоколійні залізниці там ак�
тивно будуються і розвиваються, для них будуються нові
локомотиви і вагони.

До початку дев'яностих років XX століття другою
за поширеністю в СРСР шириною колії була 750 мм, що
використовувалась для промислових, торфо� і лісовоз�
них вузькоколійок, а також на дитячих залізницях. Од�
нак за останні роки протяжність залізниць цієї колії
сильно зменшилася. Деякі, найбільш жваві, вузькоко�
лійки були "перешиті" на стандартну колію, але більшу
частину вузькоколійок закрили, часто через банкрут�
ство підприємств, що ними обслуговувалися, а колії ро�
зібрані, рейки здані на металобрухт. Місцеве населення
всіляко чинило опір при розбиранні єдиних в болотистій
місцевості шляхів сполучення. Пасажирський рух місця�
ми зберігається завдяки ентузіазму місцевих жителів.
Наприклад, на Авнюгській вузькоколійній залізниці (Ро�
сія) з 2013 року курсує приватний пасажирський поїзд
[5].

У Європі активне будівництво залізниць почалося в
60�х роках ХIХ століття. Вони швидко завойовували
першість у перевезенні пасажирів, сировини, військової
амуніції. Паралельно з будівництвом стандартної залі�
зниці, в передгірських й гірських зонах з останньої
чверті століття велося і будівництво лісових вузькоко�
лійок завширшки 700—760 мм. Рух по них здійснювався
за допомогою коней, локомотивної та моторної тяги.
Початкове призначення — доставка зрубаних стовбурів
дерев із карпатських лісів безпосередньо на лісопильні
та лісохімічні заводи, транспортування робочої сили.
Наприклад, мала залізниця довжиною 17,9 км доходи�
ла до самого двору Ужгородської меблевої фабрики
"Мундус". Коли лісосіка свій ресурс вичерпала, заліз�
ницю демонтували. Іноді на демонтаж не вистачало сил,
і про вузькоколійку "забували".

Вузькоколійні залізниці довго служили Австро�
Угорській імперії, згодом і колишньому Радянському
Союзу. Пізніше багато з цих залізниць ліквідували (зок�
рема, під Говерлою і біля Сколе), віддавши перевагу ав�
тотранспорту. Тепер вузькоколійки в європейських
країнах успішно розвиваються. Зокрема в Австрії вони
щороку перевозять тисячі туристів. Найсучаснішими,
прибутковими і захоплюючими вузькими коліями сла�
виться Швейцарія. Туристи із задоволенням відпочива�
ють у такий незвичайний спосіб.

Найбільша вузькоколійна залізнична мережа знахо�
диться в Японії. Власне саме вузька колія (1067 мм, так

звана капська колія) і є тут стандартом. Таким чином,
тут не діє один з головних недоліків вузькоколійок.
Однак вузька колія все одно накладає обмеження на
швидкість руху поїздів, тому високошвидкісні лінії
Сінкансен мають європейську колію (1435 мм). Схожа
ситуація спостерігається в ПАР. Тут також вузька ко�
лія 1067 мм є стандартом (власне, саме за назвою Капсь�
кої колонії залізничну колію і назвали "капськой").

Державні залізниці Таїланду з колією 1000 мм ма�
ють протяжність близько 4000 км. Вузькоколійні (600
мм) гірські залізниці в Дарджилінзі і в горах Нілгірі
(Індія) внесено ЮНЕСКО до списку Всесвітньої спад�
щини.

Вузькоколійки поширені також у багатьох країнах
Африки та Південної Америки, при цьому існує вели�
чезна кількість варіантів ширини колії, що варіюються
від 600 мм до капської колії.

У Німеччині збереглися і використовуються для ван�
тажних і пасажирських перевезень досить багато вузь�
коколійок, наприклад, в Саксонії, на острові Рюген, в
Гарце (мережа Harzer Schmalspurbahnen); при цьому на
багатьох з них до цих пір використовується парова тяга.

У Польщі до недавнього часу зберігалася мережа
вузькоколійок з колією в 600, 750, 785 і 1000 мм, але до
кінця 2001 року на більшості вузькоколійок були при�
пинені пасажирські перевезення. Зараз деякі з них ви�
користовуються тільки в літній період для перевезення
туристів. Багато вузькоколійок були передані польськи�
ми залізницями на баланс місцевої адміністрації.

Крупна вузькоколійна мережа (з шириною колії
1000 мм) зберігається в Іспанії. Має довжину в 650 км і
проходить вздовж північного узбережжя в Іспанській
Басконії. Мережа має назву EuskoTren. Також вузько�
колійки збереглися в Іспанії в районі Барселони, Ва�
ленсії і на острові Майорка.

У Швейцарії є велика мережа метрових вузькокол�
ійок, які, в першу чергу, використовуються для паса�
жирських перевезень. Вони підтримуються у задовіль�
ному стані, тому що в гірських районах альтернативи їм
просто немає. В Італії є дві вузькоколійних залізниці
Circumetnea (навколо Етни, від Катанії до Ріпосто) і
Circumvesuviana (з'єднує Неаполь з околицями, в тому
числі Помпеями, Ерколано, Сорренто).

НАУКОВА НОВИЗНА ТА ПРАКТИЧНА
ЗНАЧИМІСТЬ

Відновлення вузькоколійних залізниць в Карпатсь�
кому регіоні — економічно необхідний проект. Його
впровадження дасть поштовх розвитку машинобудуван�
ня, будівництва й енергетики та дозволить зрештою
здійснити науково обгрунтовані ефективні протипавод�
кові заходи, які убезпечать населення від стихійних еко�
логічних лих.

І найголовніше: проект надасть можливість терито�
ріальним громадам гірських районів наблизити до кож�
ної оселі всі принади цивілізації і, як наслідок, зупини�
ти міграційні процеси, викликані безробіттям.

Фінансове забезпечення поставлених завдань повин�
но здійснюватися за рахунок: державного бюджету
України, обласних бюджетів, місцевих бюджетів, влас�
них коштів підприємств та організацій, коштів міжна�
родних організацій, в тому числі грантів, залучення при�
ватних, в тому числі іноземних, інвестицій.

Найбільш важливим пунктом стало прийняття на
черговій сесії Іршавської районної ради рішення про
визнання вузькоколійної колії на території району па�
м'яткою історії місцевого значення та прийняття на ба�
ланс мережі колій.

Наступним кроком має бути вивчення пропозицій та
можливостей використання вузькоколійки в організації
туристичних перевезень. Але в будь�якому випадку
відрізок колії Виноградів — Хмільник повинен слугува�
ти для транспортного забезпечення жителів сіл Шалан�
ки, Олешник, Чорний Потік — навіть закупівля авто�
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бусів, їх обслуговування не замінять залізницю через
відсутність доріг.

Найбільш проблемним на сьогодні є відрізок
Хмільник �Іршава — Приборжавське, а в напрямку Дов�
ге — Бронька — Кушниця в наявності біля 30 % колії.
Рух на цьому відрізку відсутній з 2002 року.

Потенційним інвесторома потрібно надати прозорі
умови інвестицій. Необхідно дотримуватися європейсь�
ких стандартів роботи історичних туристичних заліз�
ниць та їх безпеки.

Для організації роботи та залучення коштів мож�
на створити Акціонерне Товариство Боржавської
вузькоколійної залізниці (за участі сільських рад, де
колія пролягає по їх територіях, Іршавської, Берегі�
вської, Виноградівської та Закарпатської обласної
ради та Львівської залізниці) та фонд "Боржавської
вузькоколійки". Здійснити емісію іменних акцій, де
головним акціонером повинна виступити Іршавська
районна рада, а інші акції розповсюдити серед
підприємств та населення за чітко визначених умов.
До засновників Товариства органи місцевої влади
можуть ввійти через комунальні підприємства, на ба�
ланс яких буде передана інфраструктура. В будь�яко�
му випадку обласна та районі ради повинні взяти на
себе часткову підтримку діяльності товариства через
прийняття окремих програм та їх фінансовим забез�
печенням. Акціонерне Товариство Боржавської вузь�
коколійної залізниці створює окреме підприємство з
експлуатації, де за рахунок інвестицій у вигляді об�
ладнання та коштів можна організувати закупку та
модернізацію рухомого складу з подальшою органі�
зацією на їх основі комерційних транспортних послуг.
Такий проект вимагає підтримки на державному рівні
через механізми сприяння регіональному розвитку,
що в подальшому є перспективним із залучання
міжнародних фінансових ресурсів та фінансової до�
помоги.

РЕЗУЛЬТАТИ
Практична значимість роботи полягає у: підви�

щенні іміджу українських залізниць та України в ціло�
му, зростанні обсягів пасажирських перевезень, збе�
реженні об'єктів національної наукової і культурно�
історичної спадщини, які одночасно використовують�
ся як об'єкти туристичного показу, формування біля
цих об'єктів необхідної туристичної інфраструктури.
В статті вперше сформульовані базові положення
теорії стратегічного управління туристичними пере�
везеннями в умовах акціонування залізничного транс�
порту з урахуванням його конкурентоспроможності
на ринку транспортних послуг, появи приватних зал�
ізничних туроператорів, можливості використання
існуючих ліній вузької колії у приватній власності, що
дозволить забезпечить попит населення України та
Європи у більш дешевих туристичних перевезеннях та
отримати додаткові надходження до бюджету краї�
ни.

ВИСНОВКИ
Залізничний туристський маршрут повинен ре�

тельно вибиратися з урахуванням інтересів, поба�
жань та попиту конкретних споживачів. Під час по�
дорожі залізницею турист повинен отримати задо�
волення від природних або культурних особливос�
тей, а також ознайомитися із традиціями конкрет�
них регіонів.

У зв'язку з різким падінням доходів населення все
частіше починає замислюватися над можливістю подо�
рожувати саме Україною. Окрім моря, багатьох приваб�
лює подорож до Закарпаття. Туристам зазвичай хочеть�
ся проїхати якомога далі в гори, але фізично такої мож�
ливості поки що не існує. Жителям інших регіонів Ук�
раїни, безумовно, було б цікаво почути не лише леген�
ди, а й побачити сучасний побут місцевості. Продовжен�

ня колії — ось, що в перспективі потрібно "Карпатсько�
му трамвайчику". Адже майже через сто кілометрів
відкриваються ще більш вражаючі краєвиди карпатсь�
ких гір.

Для реалізації розвитку проектів у сфері залізнич�
ного туризму існує кілька варіантів рішення проблеми,
наприклад, можливе формування окремих туристсько�
екскурсійних поїздів.

На національному рівні вже створена Асоціація Збе�
реження Історії Залізниць України, яка об'єднала як
професійних залізничників, так і громадян інших про�
фесій. На сьогодні важливо, щоб місцеві та іноземні інве�
стори повірили в перспективне майбутнє залізничного
туризму та приєднались до існуючого руху за збережен�
ня історичної технічної спадщини.

Розвиток залізничного туризму в цілому буде спри�
ятиме підвищенню іміджу залізниць та забезпечить
підвищення обсягів перевезень, і як наслідок — попов�
нення бюджетів усіх рівнів. Серед соціальних переваг
залізничного туризму — паралельно із відбудовою зал�
ізниць відновлення історичних памяток, розбудова
інфраструктури, збереження та створення нових робо�
чих місць, забезпечення населення доступним та ціка�
вим видом відпочинку.

Література:
1. Алексіюк Т. Може хтось допоможе: Зарічненщи�

на туристична: [Про розробку інноваційного туристич�
ного продукту "Поліський трамвай" щодо вузькоколій�
ної залізниці "Антонівка — Зарічне"] / Т. Алексіюк //
Полісся. — 2009. — N4 /29січня/. — С. 2.

2. Вузькоколійка по Рівненщині: [про найдовшу (сто�
шестикілометрову) вузькоколійну залізницю в Європі,
яка діє в Зарічненському та Володимирецькому райо�
нах на Рівненщині] // Урядовий кур'єр. — 2009. — N214/
18 листоп. — С. 6.

3. Дем'янчук О. Туристична галузь [області] — мішок
для наповнення бюджету / О. Дем'янчук // Вісті Рівнен�
щини. — 2009. — №39/24 верес. — С. 7.

4. Куцевич А. Розвиток туризму — то наш поря�
тунок, або — Не обкрадаймо самі себе: [Про мож�
ливість запровадження туризму в Зарічненському
районі] / А. Куцевич // Полісся. — 2005. — №35/26
серп. — С. 5.

5. Марценюк Л.В. Основні засади розвитку транс�
портного туризму в Україні / Л.В. Марценюк // Вісн.
Дніпропетр. нац. ун�ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лаза�
ряна. — Д., 2013. — Вип. 47. — С. 24—32.

6. Нагорнюк О. Вузькоколійка. 106 кілометрів Пол�
ісся. — Рівне, 2008. — 60 с.

7. Тишковець С. Туристична подорож Зарічненщи�
ною / С. Тишковець // Полісся. — 2009. — N 28/23 лип.
— С. 2.

References:
1. Aleksiiuk, T. (2009), "Can someone help: Zare�

chnynschena tour", Polissia, vol. 4, pp. 2.
2. Uriadovyj kur'ier (2009), "Narrow Gauge Railroad

in Rivne region", Uriadovyj kur'ier, vol. 18, pp. 6.
3. Dem'ianchuk, O. (2009), "Tourist industry of the

region — a means to supplement the budget", Visti
Rivnenschyny, vol. 24, pp. 7.

4. Kutsevych, A.(2005), "Tourism development — is our
saving or should rob yourself", Polissia, vol. 26, pp. 5.

5. Martseniuk, L.V. (2013) "Main directions of
development of tourism in Ukraine Transport", Visn.
Dnipropetr. nats. un�tu zalizn. transp. im. akad. V. Lazariana,
vol. 47, pp. 24—32.

6. Nahorniuk, O. (2008) Vuz'kokolijka. 106 kilometriv
Polissia [Narrow Gauge Railway. 106 kilometers of Polesie],
Rivne, Ukraine.

7. Tyshkovets', S. (2009) "Tourist trip in Zarichnen�
schyna", Polissia, vol. 23, pp. 2.
Стаття надійшла до редакції 06.08.2015 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

33www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування ринкової економічної системи в Ук�

раїні зумовлює потребу в розвитку кооперативних
відносин як важливої складової здійснення аграрних
перетворень. Своєрідним каталізатором розвитку коо�
перативного руху в Україні стали Закони України "Про
сільськогосподарську кооперацію" (1997 р.) та "Про
кооперацію" (2003 р.), а також Укази Президента Ук�
раїни "Про формування і реформування аграрного рин�
ку" від 6 червня 2000 р. і "Про заходи щодо розвитку
кооперативного руху та посилення його ролі в рефор�
муванні економіки України на ринкових засадах" від 19
грудня 2000 р., ряд інших нормативно�правових актів.
Законодавчо�нормативне забезпечення спрямовано на
формування інфраструктури аграрного ринку, створен�
ня умов для надійного ресурсного забезпечення вироб�
ництва і реалізації сільськогосподарської продукції,
дієвого конкурентного підприємницького середовища
в аграрному секторі економіки.

УДК 334.732:631.115.8
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ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДЕЛЕЙ КООПЕРАЦІЇ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
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EFFICIENCY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES COOPERATION MODELS

У статті розкрито аспекти виробничої кооперації у аграрному секторі економіки. У результаті провеb

дених досліджень виявлено сутнісні аспекти взаємодій споживчої кооперації з особистими господарстваb

ми населення. Дослідження порядку функціонування постачальницькоbзбутових сільськогосподарських

споживчих кооперативів виявило ряд недоліків у системі економічних відносин між кооперативами та

їх членами.

На думку автора, на противагу посередницьким структурам, формуючи свою діяльність, сільськогосb

подарський обслуговуючий кооператив має надавати комплексний спектр послуг.

Запропоновано концептуальні підходи до удосконалення існуючої в Україні моделі сільськогоспоb

дарського виробничого кооперативу.

The article reveals the aspects of industrial cooperation in the agricultural sector. The research has result in

finding out the essential aspects of consumer cooperatives interaction with individual farms. The author has

investigated the functioning of agricultural consumer cooperatives supply and marketing procedures and revealed
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Протягом тривалого часу, з кінця 1990 років, Ук�
раїною здійснюються організаційні заходи щодо ство�
рення та періодично виділяються бюджетні кошти на
розвиток вітчизняних сільськогосподарських обслуго�
вуючих кооперативів. При цьому дискусійним зали�
шається питання доцільності подальшого функціону�
вання сільськогосподарських виробничих коопера�
тивів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Всебічно висвітлювалися переваги обслуговуючої
кооперації такими провідним українським економістам
таким, як В.В. Гончаренко, В.В. Зіновчук, Ю.Я. Лузан,
М.Й. Малік, Л.В. Молдаван та інш. Слід відмітити, що
переважна більшість учених віддає перевагу саме цій
популярній у світовій практиці формі сільськогоспо�
дарсь�кої кооперації. Також окрема група українських
науковців досліджує проблеми розвитку сільськогоспо�
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дарських виробничих кооперативів. Окремі питання
організації та діяльності сільськогосподарських вироб�
ничих кооперативів відображають публікації М.І. Кисі�
ля, К.М. Мельник, О.В. Ролінського та інших.

Виходячи з важливості проведених вітчизняними
науковцями досліджень, слід зауважити, що наявні
праці ще не в повній мірі розкривають економічну при�
роду, показують особливості функціонування та пер�
спективи розвитку сільськогосподарських коопера�
тивів. Ці обставини й обумовили мету даного дослід�
ження.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою є розкриття економічної природи кооперації

в аграрному секторі економіки, специфіки її розвитку
у країнах високого рівня розвитку економіки, і підго�
товка на цій основі пропозицій щодо удосконалення
існуючої в Україні моделі сільськогосподарського коо�
перативу. Основою методичного інструментарію дано�
го дослідження стали методи економічного та історич�
ного аналізу і синтезу, що застосовуються для найбільш
ефективної реалізації поставленої мети.

Завданням є дослідити сучасний стан розвитку
сільськогосподарських виробничих і обслуговуючих ко�
оперативів регіону, проаналізувати ефективність діяль�
ності і економічний механізм функціонування сільсько�
господарських кооперативів, а також запропонувати
ряд заходів по удосконаленню внутрішніх та зовнішніх
економічних відносин в діяльності сільськогосподарсь�
ких кооперативів.

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
Матеріалом дослідження є сукупність теоретичних,

методичних та практичних аспектів формування та по�
дальшого ефективного розвитку сільськогосподарських
кооперативів. Інформаційною базою дослідження ста�
ли: нормативно�правові акти України; статистичні ма�
теріали Державної служби статистики України, Мі�
ністерства аграрної політики та продовольства Украї�
ни; статистичні дані річної та фінансової звітності аг�
роформувань; науково�аналітичні публікації; результа�
ти особистих спостережень.

Для реалізації досягнення поставленої мети вико�
ристовувалися наступні методи та прийоми досліджень:
монографічний, вибірковий, порівняльний, абстрактно�
логічний та інш.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

За визначенням Закону України "Про сільськогос�
подарську кооперацію" кооператив — "юридична осо�
ба, утворена фізичними та/або юридичними особами, які
добровільно об'єдналися на основі членства для веден�
ня спільної господарської та іншої діяльності з метою
задоволення своїх економічних, соціальних та інших по�
треб на засадах самоврядування" [1, с. 52].

Отже, кооператив є добровільною організацією
юридичних і фізичних осіб для подолання тих проблем,
вирішення яких непідвладне або малоефективне у разі
виконання однією особою, який працює на демократич�
них засадах, контролюється й управляється тими, хто
користується його послугами.

Зазначимо, що кооперація перебуває у постійному
розвитку   від простіших форм до більш досконалих. Як�
що на початку кооперативного руху метою об'єднання
було виживання, то нині переважають інші пріоритети,
пов'язані з вигідністю функціонування у ринкових умо�
вах. Розвиток кооперативного руху, зокрема створен�
ня сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів,
є важливою складовою процесу формування інфраст�
руктури аграрного ринку. У процесі дослідження
встановлено, що обслуговуючі кооперативи на селі ство�
рюються для залучення до ринкових відносин дрібних
сільськогосподарських товаровиробників — фермерсь�

ких та особистих селянських господарств, частка яких
у виробництві валової продукції сільського господар�
ства становить відповідно 3,9 і 59,3%. Як правило, такі
кооперативи надають послуги переважно своїм членам,
а також іншим особам з метою здійснення ними госпо�
дарської діяльності.

Як свідчить досвід, ефективна господарська ді�
яльність різних організаційно�правових структур — ви�
робників сільськогосподарської продукції можлива
лише за достатнього рівня розвитку сервісних
підприємств виробничої та соціальної інфраструктури.
Тому у світовій практиці широкого розвитку набуло
кооперування у сферах, що надають послуги сільсько�
господарським виробникам в організації таких процесів,
як збут i переробка виробленої продукції, матеріально�
технічне забезпечення й інші види обслуговування ви�
робництва через створення сільськогосподарських об�
слуговуючих кооперативів [2, с. 47].

Для України перспективним напрямом діяльності
сільськогосподарських товаровиробників, переробної
сфери та торгівлі повинна стати спільна їх діяльність на
ринку, яка може набувати різних організаційно�право�
вих форм, але обов'язково на принципах добровільності,
економічної взаємовигоди, прозорості й рівності.

Слід зазначити, що крім позитивного ефекту від
кооперації можуть виникнути і додаткові ризики. До
таких ризиків слід віднести: ризик залежності від парт�
нера по кооперації; ризик витоку комерційної інфор�
мації через некоректні дії партнера (партнерів) по відно�
синах у межах сільськогосподарської кооперації; ризик,
пов'язаний із необхідністю додержання господарсько�
го законодавства іншої країни (для міжнародної
сільськогосподарської кооперації), ризик, пов'язаний із
виникненням квазікооперації.

Під квазікооперацією доцільно розуміти такі відно�
сини між суб'єктами господарювання, які мають фор�
мальні ознаки сільськогосподарської кооперації, але
дають не стільки соціально�економічний ефект для учас�
ників коопераційних відносин, скільки прихований еко�
номічний ефект для окремих їх керівників і спеціалістів,
обмеженого кола зацікавлених осіб.

У результаті проведених досліджень виявлені сут�
нісні аспекти взаємодій споживчої кооперації з особи�
стими господарствами населення:

1. Збутові кооперативи закуповують у населення
лише ту сільськогосподарську продукцію, яку в подаль�
шому зможуть реалізувати кінцевому споживачеві за
цінами, що відшкодовують витрати.

2. Рівень закупівельних цін часто диктується пере�
робними підприємствами, які є монополістами на ло�
кальному ринку. Органи влади також чинять тиск на
процес ціноутворення, намагаючись хоча б частково
регулювати ціни на споживчому ринку, щоб продукти
харчування були доступними для малозабезпечених
верств населення. Однак низька закупівельна ціна не
забезпечує зниження роздрібних цін на продовольчі
товари, а закупівля сільськогосподарської продукції
часто є нерентабельними для споживчої кооперації.
Частка вартості сировини у структурі роздрібних цін на
борошно пшеничне вищого гатунку становить 34,4%,
витрати на виробництво — 10%, а оборот сфери обігу
— 47,7%. Ще більш складна ситуація з ціноутворенням і
розподілом доходу при виробництві та продажу олії
соняшникової: вартість сировини становить 28,4%, а
оборот сфери обігу — 53,6% .

3. Закупівельні ціни на сільськогосподарську про�
дукцію та система розрахунків за здану продукцію не
вигідні для населення, тому в ОСГ скорочується вироб�
ництво продукції, зменшується поголів'я великої рога�
тої худоби.

4. У зв'язку з нестабільністю економічної ситуації
на ринку продовольства і сільськогосподарської сиро�
вини закупівлі продукції у населення не можуть розви�
ватися за договорами з ОСГ на тривалу перспективу.
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5. Для споживчої кооперації у багатьох випадках
більш вигідними є закупівлі сільськогосподарської про�
дукції, переважно плодів і ягід, не у населення, а у фер�
мерів, великих сільськогосподарських підприємств, оп�
тових організацій, а також на сільськогосподарських
ринках.

6. Взаємодія заготівельних кооперативів із перероб�
ними підприємствами, а також з підприємствами роз�
дрібної, оптової торгівлі та громадського харчування
на довготривалій договірній основі також відчутно впли�
ває на розвиток заготівельної діяльності.

7. Податковий тиск, зокрема справляння ПДВ з вар�
тості заготовленої сільськогосподарської продукції
через мережу заготівельних пунктів сільської спожив�
чої кооперації, та відсутність пільгових відсотків на
банківські кредити унеможливлюють здійснення основ�
ної діяльності установ споживчої кооперації.

На сьогодні потенціал сільськогосподарської коо�
перації в Україні залишається нереалізованим. Розви�
ток добровільних селянських кооперативів передбачає
вдосконалення переробної та обслуговуючої сфери,
торгівлі, чим сприяє зростанню рівня зайнятості
сільського населення, покращення соціального кліма�
ту. Однак, незважаючи на очевидні переваги організації
добровільних селянських кооперативів, більшість жи�
телів села ще не готові до об'єднання: лише 6,4% селян
погодилися б об'єднатися у кооператив із 10—20 на�
дійних господарів, 34,1% респондентів відмовилися б,
решта — вагалися з відповіддю. Ще менша кількість
жителів села (4,0%) змогли б самостійно організувати
такий кооператив, а довірили б його створення фахів�
цю, наприклад, випускникові аграрного університету,
20,4% опитаних. Цілями об'єднання декількох селянсь�
ких господарств, на думку учасників анкетного опиту�
вання, можуть бути взаємна підтримка односельців у
складні моменти (про це свідчать відповіді 29,1% рес�
пондентів), взаємна допомога у виробництві сільгоспп�
родукції (13,7%), реалізація виробленої продукції
(7,0%), закупівля кормів, насіння, добрив (5,4%). Тре�
тина опитаних (31,1%) стверджують, що в їхньому селі
є надійні господарі, з якими можна було б об'єднатися
в кооператив, що свідчить про досить розвинену соц�
іальну мережу.

Всупереч деякій пасивності та невизначеності рес�
пондентів у судженнях про можливість створення доб�
ровільних селянських кооперативів жителі села (понад
50%) в ході опитування досить охоче висловлювали ідеї
з приводу того, яку продукцію вигідніше виробляти і
реалізовувати, об'єднавши зусилля кількох господарів
у їхньому селі. Це така продукція як м'ясо (24,1%), мо�
локо та молочні продукти (16,4%), м'ясо птиці (12,0%),
зелень із теплиць (11,7%), зернові (10,7%), яйця (8,4%),
квіти (7,0%) [3, с. 35].

Дослідження порядку функціонування постачаль�
ницько�збутових сільськогосподарських споживчих
кооперативів виявило ряд недоліків у системі економі�
чних відносин між кооперативами та їх членами: не обу�
мовлюються зобов'язання членів щодо участі в діяль�
ності кооперативу; при визначенні розміру обов'язко�
вого пайового внеску і кооперативних виплат у розра�
хунок не береться обсяг участі членів у постачальниць�
ких і збутових операціях кооперативу; обрана форма
взаєморозрахунків припускає перехід права власності
на поставлені засоби виробництва і продукцію, що реа�
лізовується; при розрахунках із членами кооперативу
не враховуються терміни подачі заявок на надання по�
слуг і територіальна віддаленість господарств. Наявність
перелічених порушень зумовлена відсутністю конкрет�
них механізмів реалізації положень статутів у дослід�
жуваних кооперативах.

На противагу посередницьким структурам, форму�
ючи свою діяльність, сільськогосподарський обслуго�
вуючий кооператив має надати комплексний спектр по�
слуг. Так, діяльність молочних кооперативів (заготів�

ля молока) повинна передбачити не тільки на збір мо�
лока і його попередню обробку, а й налагодження ро�
боти пункту штучного осіменіння великої рогатої ху�
доби, наданні послуг із заготівлі кормів, у тому числі
комбікормів, окультурення й професійний догляд сус�
пільних пасовищ, пропонування ветеринарних послуг
тощо.

Основні проблеми функціонування і розвитку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
зводяться до наступного. По�перше, це низький рівень
державної підтримки розвитку сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації.

По�друге, подвійне оподаткування обслуговуючих
кооперативів. Відповідно до ст. 2 Закону України "Про
сільськогосподарську кооперацію" обслуговуючі коо�
перативи не ставлять за мету отримання прибутку, а
отже, мають бути визнані як неприбуткові організації і
звільнені від оподаткування доходу. Натомість у Подат�
ковому кодексі України (ст. 157) обслуговуючий коо�
ператив не внесено до переліку неприбуткових установ
та організацій, тому він оподатковується на загальних
підставах.

По�третє, низький рівень професійних знань управ�
лінського персоналу обслуговуючого кооперативу щодо
цілей і мети створення, особливостей оподаткування та
господарської діяльності об'єднання, шляхів подальшо�
го розвитку кооперативу через відсутність спеціалізо�
ваної підготовки фахівців у цій сфері в системі вищої
освіти.

Відродження кооперативного руху на селі дозво�
лить використовувати переваги великого товарного ви�
робництва і враховувати інтереси сільських товарови�
робників, сприяючи відродженню статусу селянина як
господаря виробництва, реального власника засобів
виробництва і виробленої ним продукції. Із цією метою
необхідно здійснити наступне:

— розробити державну цільову програму підтрим�
ки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів в Україні, в якій передбачити: держав�
ну підтримку членам сільськогосподарського обслу�
говуючого кооперативу на етапах створення та ста�
новлення, а також при просуванні сільськогоспо�
дарської продукції на ринок; заходи щодо поліпшен�
ня матеріально�технічної бази обслуговуючих коопе�
ративів; надання пільгових кредитів за схемами, що
застосовуються для сільськогосподарських товарови�
робників, під солідарну відповідальність членів коо�
перативу;

— закріпити, у першу чергу на рівні податкового
законодавства, правовий режим визнання обслуговую�
чих кооперативів як неприбуткових організацій з метою
уникнення подвійного оподаткування членів коопера�
тиву та послуг, які він надає. З цією метою необхідно
внести зміни до ст. 157 Податкового кодексу України
"Оподаткування неприбуткових установ та організацій",
відповідно до яких включити обслуговуючий сільсько�
господарський кооператив до переліку неприбуткових
установ та організацій;

— ввести обслуговуючі кооперативи до переліку
позичальників, яким надається компенсація по креди�
тах і позиках за програмами фінансової підтримки
суб'єктів господарювання агропромислового комплек�
су через механізм здешевлення кредитів і компенсації
лізингових платежів;

— розробити інформаційно�просвітницький Інтер�
нет�ресурс, який містив би нормативно�правову базу
щодо створення та регулювання діяльності сільсько�
господарських кооперативів, навчально�практичні
матеріали, збірники та посібники з розвитку коопера�
тивного руху на селі, інформаційні матеріали про
вітчизняний та світовий досвід сільськогосподарської
кооперації;

— запровадити на постійній основі тренінги, семі�
нари й курси для керівників і працівників сільськогос�
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подарських підприємств, фермерів, селян з метою підви�
щення кваліфікаційних знань про сільськогосподарсь�
ку кооперацію, зміни нормативно�правового поля, що
регулює їхню діяльність, особливості ведення бухгал�
терського обліку та оподаткування членів кооперати�
ву, механізми державної підтримки їх розвитку;

— здійснити законодавче регламентування органі�
зації та порядку діяльності створюваних сільськогоспо�
дарськими кооперативами підприємств з переробки їх
продукції, де члени кооперативу є його засновниками
та постачальниками сировини, а виробничий процес за�
безпечуватиметься найманими працівниками. При цьо�
му одержаний прибуток розподілятиметься між члена�
ми кооперативу відповідно до обсягів продукції, постав�
леної підприємству кожним із них.

Аграрній біржі передбачити можливість акреди�
тації сільськогосподарських кооперативів за спроще�
ною системою та надання канікул зі сплати біржово�
го збору на період до 12 місяців, що дозволить коо�
перативам одержати стабільний канал реалізації про�
дукції за ринковими цінами та зарекомендувати себе
на біржі як надійного постачальника продукції висо�
кої якості; запровадити на законодавчому рівні
надійні механізми захисту вкладів членів кредитних
спілок, підвищити якість державного регулювання
їхньої діяльності.

Розглянемо більш детально підходи до створення
спеціалізованих кооперативів, зокрема збутових, на
основі: об'єднання сільськогосподарських підприємств;
селянських і фермерських господарств; виробничих
сільськогосподарських підприємств різних організацій�
но�правових форм, фермерських господарств і особис�
тих господарств населення.

Оскільки окремі виробничі кооперативи часто не
мають достатніх можливостей, щоб самостійно актив�
но діяти на ринку, обгрунтованим є висновок про не�
обхідність створення спеціалізованого збутового коо�
перативу для безпосередніх виробників сільськогоспо�
дарської продукції. Такий варіант дозволяє об'єднува�
ти сільськогосподарських виробників різних типів, у
тому числі фермерські й особисті селянські господар�
ства. Основними особливостями таких об'єднань є: юри�
дично самостійні організації на виробничому рівні
(сільськогосподарські кооперативи і т.д.) та у сферах
постачання, переробки, збуту (спеціалізовані коопера�
тиви); незалежна управлінська й організаційна струк�
тура в усіх сферах, включаючи фінансування й інвесту�
вання, та відповідно незалежне управління зі спільною
координацією дій; тісне економічне співробітництво між
окремими елементами системи.

 Щодо переваг і недоліків системи можна виділити
такі: висока пристосованість до ринкових умов і
здатність гнучко реагувати на їх зміни; однорідна струк�
тура членів кооперативу; ефективний менеджмент ок�
ремих напрямів; поділ праці і спеціалізація в різних сфе�
рах діяльності кооперативного об'єднання; серед дру�
гих: висока потреба в інвестиційних ресурсах; складна
управлінська й організаційна структура; необхідність
координації спільної діяльності та управління на всіх
рівнях; "багатократне членство" організацій�виробників
у суміжних кооперативах різних типів; відсутність го�
ловної організації на регіональному рівні.

 З метою забезпечення ефективного функціонуван�
ня виробничих та обслуговуючих кооперативів важли�
во забезпечити об'єднання первинних організацій у ре�
гіональні та центральні кооперативи на державному
рівні. Центральні кооперативи й регіональні союзи мо�
жуть узяти на себе виконання функцій постачання, пе�
реробки, збуту, фінансування, а також лобіювання інте�
ресів своїх членів у різних сферах.

Необхідність розвитку маркетингових коопера�
тивів для координації й активізації збутової діяльності
сільськогосподарських товаровиробників зумовлюєть�
ся також їхнім впливом на посилення економічного,

інформаційного, маркетингового та інших складових
потенціалу кожного суб'єкта господарювання, що
сприяє виникненню синергетичного ефекту в збутовій
діяльності учасників. Однак при цьому постає не�
обхідність регулювання відносин між учасниками ко�
операції й іншими суб'єктами ринку, що можна забез�
печити через створення спеціалізованих спілок і асо�
ціацій.

Відомо, що основною метою союзів (асоціацій) ко�
оперативів є захист в урядових та інших установах і
відомствах, органах місцевого самоврядування, госпо�
дарських і суспільних організаціях своїх прав — еконо�
мічних, юридичних, соціальних, політичних, і загальних
майнових інтересів; сприяння розробці й реалізації про�
грам економічного та соціального розвитку, а також
створення з боку держави економічно вигідних умов
виробництва і збуту продукції.

ВИСНОВКИ
У країнах ЄС кооперативи формують горизонтальні

зв'язки між фермерами (кооператив — добровільне
об'єднання його членів із метою спільного продажу
своєї продукції) і більш складні елементи — вертикаль�
ну інтеграцію (переробка сільськогосподарської про�
дукції, оптова торгівля і т.д.).

Виділено такі види кооперативів: традиційні коопе�
ративи; інноваційні форми класичних кооперативів і
виробничих організацій: кооперативи, які орієнтують�
ся на виробництво високоякісних продуктів харчуван�
ня; які пропонують регіональні марки продуктів харчу�
вання; ті, що формують регіональну маркетингову сис�
тему; ті, що забезпечують прямі відносини виробник�
споживач; кооперативи, що розвивають непродовольчі
ринки: надання агроекологічних і сільських послуг;
організація виробництва продукції непродовольчого
характеру.

Обгрунтовано ефективні моделі збутової кооперації
на основі об'єднання сільськогосподарських підпри�
ємств; селянських і фермерських господарств; виробни�
чих сільськогосподарських підприємств різних органі�
заційно�правових форм, фермерських господарств і
особистих господарств населення. Розвиток коопера�
тивних засад доцільно здійснити в умовах вже існуючої
виробничої структури, яку необхідно гнучко пристосо�
вувати під правові, економічні й суспільно�політичні
норми, щоб забезпечити їх ефективну діяльність та мож�
ливість подальшого коригування її з урахуванням ви�
мог ринку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економіка кожної країни в цілому та окремих ре�

гіонів зокрема має чітку виражену циклічну складову.
Необхідність її відокремлення визначається досліджен�
ням структурних складових господарської системи сус�
пільства, а саме: промисловості, сільського господар�
ства, банківської та фінансової інфраструктури, ринком
нерухомого майна тощо.

Відомо, що ціна на нерухомість складається з кіль�
кох складових, що мають фундаментальне та випадко�
ве значення (рис. 1). Фундаментальна (регулярна) скла�
дова часового ряду містить тренд, циклічну та сезону
тенденції. Випадкова складова є шумом, що дещо відхи�
лює значення часового ряду від тренду. Експерти заз�
начають, що існують певні фундаментальні ціноутворю�
ючі фактори на ринку нерухомого майна, що найбіль�
шим чином впливають на визначення ціни нерухомості
та формування її тренду. Існує декілька класифікацій
подібних чинників. Одна з найпоширеніших класифі�
кацій вказана на рисунку 2 [1].
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PREDICTION REAL ESTATE PRICE TRENDS WITH BUSINESS CYCLES

Проаналізовано складові ціни на нерухоме майно. Досліджено цикли на ринку нерухомості. Визнаb

чено, як саме цикли впливають на ціноутворення на ринку нерухомого майна. Проаналізована циклічність

як важлива характеристика ринку, за допомогою якої можна простежити взаємозв'язок між циклами на

ринку нерухомості та циклами в національній економіці. Досліджено індикатори стану ринку нерухомоb

го майна. Підтверджено гіпотезу про наявність існування випереджаючих та запізнілих індикаторів стаb

ну ринку нерухомості. Випереджаючим індикатором стає кількість розпочатих будівництв, одночасниb

ми — ВВП та індекс промисловості. Запізнілим індикатором є витрати на заробітну платню. Динаміка

цін на нерухомість є майже одночасним індикатором циклу ділової активності, оскільки випереджує пікові

стани з невеликим лагом. Визначено, що динаміка цін на нерухомість, таким чином, може слугувати індиb

катором ділових циклів в економіці.

Components of the price of real estate are analyzed. It is studied the cycles of the market. It is determined

how cycles affect the pricing of real estate market. It is analyzed the cyclical nature as an important characteristic

of the market, with which you can trace the relationship between the real estate market cycles and cycles in the

national economy. Status indicators studied real estate market are analyzed. It is confirmed the hypothesis of

the presence and existence of leading indicators of delayed market. It is confirmed leading indicators is the

number of construction starts simultaneously — GDP and the index of industry. Belated indicator is the cost of

wages. The dynamics of real estate prices are almost simultaneous indicator of the business cycle, since peak

condition ahead with little lag. It is determined that dynamics of real estate prices, so can serve as an indicator of

business cycles in the economy.
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Крім того, рівень впливу зовнішніх та внутрішніх
факторів на ринку нерухомості відрізняється на різних
шарах цього ринку. Наприклад, на загальнонаціональ�
ному рівні мають значення законодавчі та макроеко�
номічні чинники (макроекономічні показники розвитку,
економічний і політичний ризик країни, законодавча
діяльність держави тощо), на регіональному рівні ціна
на нерухомість визначається і макро�, і мікрочинника�
ми (рухом інвестиційних коштів, демографічними про�
цесами, кліматичними умовами); ціни ж на локальному
рівні головним чином залежать від територіального й
адміністративного статусу, рівня й характеру розвитку
галузей економіки, інфраструктури, політичної орієн�
тації місцевої влади.

Також чинники, що спричиняють корегування рин�
ку нерухомості, можна поділити на зовнішні та
внутрішні [2]. Схема їх взаємодії представлена на ри�
сунку 3.

Існує декілька підходів до визначення поняття цик�
лу на ринку нерухомості. Але всі вони зводяться до того,
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що під циклом на ринку нерухомості розуміють зміну
динаміки ділової активності на ринку, яка проходить 4
фази: зростання, пік, падіння та дно. Таким чином,
циклічність розвитку ринку нерухомості — це така його
характеристика, яка дає можливість пояснити причини
та характер зміни процесів, які відбуваються в його рам�
ках.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Р. Лочмеле у своєму дослідженні "Ринок нерухо�

мості як об'єкт системного управління" [3] зазначає, що
цикли ринку нерухомості являють собою певні схеми
встановлення цін протягом довготривалих періодів часу,
як правило, від двох чи трьох до 20�ти років. Цикли виз�
начають часовий рух (підйоми і падіння) ринку нерухо�
мого майна. Кожен цикл відрізняється від попередніх
циклів причинами, тривалістю, глибиною і впливом на
різні типи власності і регіони. Крім того, на її думку,
цикли ринку нерухомості не так різко виражені, як інші
економічні цикли, що пояснюється унікальними харак�
теристиками нерухомості. Сам цикл розвитку ринку не�
рухомості включає 4 основні фази: відновлення, актив�
не зростання, надлишок пропозиції та спад.

Г.М. Стернік у своїх роботах спирається
на грунтовний математичний аналіз. Він
відмічає, що цикли на ринку нерухомості є іма�
нентною властивістю ринку як складної кібер�
нетичної соціально�економічної системи. Ці
цикли (періоди і амплітуди їх протікання) яв�
ляють собою результат суперпозиції декіль�
кох циклів коливання темпів зростання цін, які
протікають різними темпами а іноді й різно�
направлено. На етапі стійкого зростання мак�
росистеми — економіки регіону, країни — дос�
лідження циклів доцільно проводити шляхом
послідовного виділення "старших", повільно
протікаючих циклів, визначення приросту цін
відносно отриманого базового тренду і на�
ступних трендів "молодших", середньо� та
швидкоплинних циклів і виявлення причин
(факторів), які спричинили таку ситуацію на
ринку [4].

Л. Поляков розкриває сутність поняття
циклу на ринку нерухомості у прикладному
ключі [5]. Він стверджує, що звичайний роз�
виток ринку нерухомості в розвинутих краї�
нах є циклічним. Цикл, рівний 20—25 рокам,
носить назву "будівельного циклу". Він пов'я�
заний з відповіддю ринку на демографічну си�

туацію в країні. Новостворені родини визначають по�
пит на нове житло. Під впливом високого попиту буді�
вельники зводять багато нового житла. Темпи освоєн�
ня нових територій забудови, врешті�решт, перевищу�
ють темпи утворення нових родин. Попит різко спадає,
що знаходить свій вираз в обвальному падінні цін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є аналіз циклічності ринку не�

рухомості та порівняння цього явища з циклами діло�
вої активності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З аналізу динаміки розвитку ринку нерухомості, а

також циклічності як його важливої характеристики
можна простежити взаємозв'язок між циклами на рин�
ку нерухомості та циклами в національній економіці. Аб�
солютна більшість з них робить однозначний висновок
про те, що вони не збігаються у часі і є взаємопов'яза�
ними. Однак єдиного підходу до причинно�наслідково�
го зв'язку взаємовпливу ринку нерухомості та націо�
нальної економіки ще не виведено.

Зокрема, А.Асаул [6] стверджує, що спад на ринку
нерухомості передує спаду еко�
номіки в цілому, відповідно
підйом на ринку настає раніше,
ніж в економіці. Це означає, що
стан ринку нерухомості є своєрі�
дним індикатором тенденцій в
економіці, і навпаки — за пол�
іпшенням ситуації на ринку неру�
хомості настане підйом у націо�
нальній економіці.

На думку М.Синяка [7], в роз�
винутих країнах спад на ринках
нерухомості передує спаду еко�
номіки в цілому і відповідно
підйом на ринку нерухомості на�
ступає раніше ніж в економіці.

Прихильники монетаристсь�
кої теорії [8] розглядають сферу
нерухомості в якості ключового
елементу моделей, які описують
виникнення і розповсюдження
циклів економічної активності. В
секторах економіки, чутливих до
змін відсоткової ставки, в тому
числі на ринку нерухомості, діло�
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складова 

Випадкова (нерегулярна) 
складова 
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цикли ділової 
активності макроекономічні, 

мікроекономічні, 
соціальні та 

політичні чинники 
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Рис. 1. Складові часового ряду цін на нерухомість
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Рис. 2. Циклічні процеси ринку нерухомості
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ва активність визначається існуючими грошово�кредит�
ними імпульсами. Зміна ситуації на ринку нерухомості,
на думку монетаристів, у зв'язку з його важливістю як
джерела зайнятості для населення і об'єкту інвестицій
для підприємців, призводить до серйозних наслідків для
всієї економіки.

У теорії реальних циклів ділової активності [9] цик�
ли на ринку нерухомості виступають як порушення, які
відбуваються у інших сферах і галузях економіки і роз�
повсюджуються на сферу нерухомості. Вони вважають,
що зміна активності на ринку нерухомості може за ча�
сом передувати загальній зміні економічної активності,
являючись, однак, наслідком у причинно�наслідковій
залежності, що пов'язано з проявом раціональних очі�
кувань суб'єктів ринку нерухомості. Будівництво не вик�
ликає економічних криз і не виводить економіку зі ста�
ну спаду, а просто заздалегідь реагує на майбутні зміни
і передує їм. Такі ж тенденції є й на деяких інших рин�
ках, на яких суб'єкти при укладанні угод орієнтуються

в першу чергу на раціональні очікування, наприклад, на
ринку цінних паперів.

Іншої думки дотримується американський еко�
номіст А.Ринг, який при аналізі циклічності ринку не�
рухомості спирається на практичні дослідження ком�
панії Р.Венцліка [10]. Згідно з цими дослідженнями на
ринку нерухомості буми та депресії різної інтенсивності
відбуваються кожні 15—20 років, а самі цикли знахо�
дяться в прямій залежності від циклічності економіки в
цілому. Відмінність циклу нерухомості від економічно�
го полягає в більш значних показниках його максималь�
них і мінімальних значень і більшій тривалості кожного
циклу. Як правило, спад на ринку нерухомості передує
спаду в економіці, але його підйом відстає від загально�
го підйому. Більш значна інтенсивність критичних зна�
чень і тривалість циклу на ринку нерухомості є безпо�
середнім ефектом його негнучкості і тих специфічних
економічних характеристик, які спричиняють вплив на
параметри попиту і пропозиції.

Рис. 3. ПричинноLнаслідкові зв'язки виникнення надлишку пропозиції
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Таблиця 1. Індикатори циклів ділової активності
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У зв'язку з вищезазначеними зауваженнями доц�
ільно розглянути змістовну характеристику фаз цик�
лу ринку нерухомості, наведену Р.Лочмеле в дослід�
женні "Ринок нерухомості як об'єкт системного управ�
ління" [3]. Як вже зазначалося раніше, цикл розвитку
ринку нерухомості включає 4 основні фази: відновлен�
ня, активне зростання, надлишок пропозиції та спад
(рис. 2).

Фаза відновлення характеризується тим, що після
періоду спаду чи кризи ринок стабілізується, ціни по�
чинають відновлюватися, а надмірні площі починають
поглинатися. Цей процес продовжується, і відсоток не�
зайнятих площ починає наближатися до рівноважного
(нормального) рівня, коли попит дорівнює пропозиції.
Відновлення ринку нерухомості може відбуватися за
принципом розшарування: ринок поділяється на різні
шари (комерційна, житлова нерухомість тощо) та
відновлюється нерівномірно.

Під час фази активного зростання стає важко знай�
ти вільні площі, швидко зростає орендна плата вслід за
новим будівництвом, а ціни продовжують підвищувати�
ся. Будівельна діяльність бурхливо зростає, але відсо�
ток незайнятих площ залишається на нормальному рівні
або нижче. Ця фаза може тривати протягом кількох
місяців або років, в залежності від активності складо�
вих системи, тенденцій в державній економіці, зрушень
основної зайнятості, змін в соціальних взаємовідноси�
нах (таких, як розмір родини, необхідна площа в розра�
хунку на одного працівника і т.д.) тощо.

Фаза надлишку пропозиції (піку ринку) виникає
тоді, коли в певний момент фази підйому ринок почи�
нає переповнюватись. Будівельники і кредитори можуть
не відчувати, що ринок насичений. Вони продовжують
інвестувати у нього. Під час цієї фази ціни починають
помірно спадати, активність продаж уповільнюється, а
відсоток незайнятих площ починає зростати (рис. 3) [12].

Під час фази спаду активність про�
даж є дуже низькою, у той час, коли
ціни та орендна плата починають по�
мірно знижуватись. Зниження вар�
тості власності варіюється в залеж�
ності від типу власності та її місцез�
находження. Але якою б не була ця
дія, темпи падіння починають знижу�
ватись, і, кінець кінцем, досягається
нижня межа. Нове будівництво майже
не ведеться.

Циклічність ринку нерухомості
має різні наслідки для суб'єктів рин�
ку. Покупці нерухомості стикаються
з позитивними для себе тенденціями
на спадних фазах (рецесія та дно), а
продавці мають переваги на висхідних
етапах розвитку ринку (відновлення
та пік).

Довжина самого циклу на ринку не�
рухомості може бути різною: від 7—11
років до 10—15 років. Вона залежить
значною мірою від рівня розвитку рин�

кової економіки, динаміки попиту і пропозиції на рин�
ку окремо взятої країни, темпів зростання національ�
ної економіки, демографічних та зовнішньоекономічних
факторів.

Циклічність ринку нерухомості взаємодіє з інши�
ми циклічними економічними системами. Якщо в
оснoвy критерію класифікації покласти тривалість, то
вона, передусім, буде включати наступні шість видів
циклів [13]:

1. Аграрні надмалі цикли строком до 1 року — се�
зонні короткострокові коливання в сільському госпо�
дарстві.

2. Фінансово�економічні мaлі цикли тривалістю 3—
5 років (в середньому 4 роки) — короткострокові коли�
вання фінансово�діловий активності.

3. Промислові (ділові) середні цикли терміном 7—
11 років (у середньому 9 років) — середньострокові ко�
ливання, пов'язані з відновленням активної частини ос�
новного капіталу в промисловості.

4. Будівельні середні цикли терміном 16—20 років(в
середньому 18 років) — середньострокові коливання,
пов'язані з відновленням пасивної частини основного
капіталу, раніше усього житла.

5. Великі цикли кон'юнктури терміном 50—60 років
(у середньому 54—55 років) — довгострокові "довгі
хвилі" зміни технологічних устроїв (ТУ).

6. Надвеликі вікові цикли — довгострокові коливан�
ня терміном 100—120 років (в середньому 108—112
роки), наприклад, вікові цикли зміни.

Економічні цикли, або цикли ділової активності (рис.
4), зазвичай проявляються у вигляді індикаторів трьох
видів: випереджаючих, запізнілих, одночасних (табл. 1)
[14].

Для того, щоб детальніше дослідити поведінку еко�
номіки країни доцільно використовувати взаємозв'язок
макроекономічних показників, та, зокрема, динаміку
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Рис. 4. Схема циклічного формування ціни на нерухомість

 Нерухомість ВВП Промисловість Витрати на 
зарплатню 

Кількість 
розпочатих 
будівництв 

Нерухомість 1         

ВВП 0,239013048 1       

Промисловість 0,573961601 0,5566 1     

Витрати на зарплатню 0,818361946 0,1837 0,57858821 1   

Кількість розпочатих 
будівництв 0,621640793 0,112 0,67435264 0,501801709 1 

Таблиця 2. Кореляційна матриця макроекономічних показників
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ділових циклів, та ціни на нерухоме майно (рис. 5). Їх
зв'язок представлено в таблиці 2.

ВИСНОВКИ
Аналізуючи рисунок 5, можна зробити висновок про

підтвердження гіпотези існування випереджаючих та за�
пізнілих індикаторів стану ринку нерухомості. Виперед�
жаючим індикатором стає кількість розпочатих будів�
ництв, одночасними — ВВП та індекс промисловості.
Запізнілим індикатором є витрати на заробітну платню.
Динаміка цін на нерухомість є майже одночасним інди�
катором циклу ділової активності, оскільки випереджує
пікові стани з невеликим лагом.

Динаміка цін на нерухомість, таким чином, може
слугувати індикатором ділових циклів в економіці.
Тому проведення дослідження зв'язку ринку неру�
хомості та ділових циклів нерухомості є доцільними
для подальшого прогнозування стану ринку нерухо�
мості.

Література:
1. Фролов С.Е. Оценка квартир / С.Е. Фролов, С.А.

Шевко // Практика оценки. — К.: Экономика, 2007. —
№ 3. — 96 с.

2. Воронин В. А. Моделирование рынка недвижимо�
сти в условиях финансово�экономического кризиса / В.
А. Воронин // Практика оценки. — К.: Экономика. —
№ 10 (37). — 2009. — 23 С.

3. Лочмеле Р. Р. Рынок недвижимости как объект си�
стемного управления [Электронный ресурс]: дис. …
канд. экон. наук: 08.00.05. — М.: РГБ, 2006. (Из фондов
Российской Государственной Библиотеки). — Режим
доступа: http://diss.rsl.ru/diss/06/0275/060275050.pdf

4. Аналитический портал "Рынок недвижимости
России" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:/
/realtymarket.ru/metodi�eskie�materiali/Sternik�G.M.�
Cikli�na�rinke�nedvijimosti�.html

5. Интернет�журнал "Квартиры и цены" [Електрон�
ний ресурс]. — Режим доступу: http://kvic.ru/news/65.gb

6. Асаул А.М. Економіка нерухомості: підручник /
А.М. Асаул, І.А. Брижань, В.Я. Чевганова. — К.:"Лібра",
2004. — 462 с.

7. Інтернет�журнал "Строительство и недвижи�
мость" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:/
/www.nestor.minsk.by/sn/2004/27/sn42705.html

8. Жилищная экономика / Под ред. Г. Поляковско�
го: Пер. с англ. — М.: Дело, 1996. — 365 с.

9. Основы бизнеса на рынке недвижимости / Под
ред. С. Н. Максимова. — СПб., 1997. — 452 с.

10. Ring, Alfred A. Real Estate: Principles and practice.
— 7th ed. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1972. — 450 с.

11. Білоброва Т.О. Циклічність як важлива характе�
ристика розвитку ринку нерухомості / Т.О. Білоброва /
/ Вісник Донецького національного університету. —
Донецьк. — С. 213—219.

12. Шевчук В.О. Передумови та загрози "перегріву"
ринку нерухомості та механізми його врегулювання /

В. Шевчук // Стратегічні пріоритети. — № 1. — 2006. —
С. 118—127.

 13. Кузьменко В. Теория экономических циклов
и глобальный финансовый кризи / В. Кузьменко
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
banker.ua/bank_news/govregulations/2011/05/05/
1180448190/

14. Економічний цикл [Електронний ресурс]. — Ре�
жим доступу: http://www.fsmcapital.ru/onlinekurs/
basicfund44.shtml

References:
1. Frolov, S. E., and Shevko, S. A. (2007), "The

department evaluation", Praktika otsenki, vol. 3, pp. 96.
2. Voronin, V. A. (2009), "The modeling of real estate

market during economic crisis", Praktika otsenki, vol. 10,
pp. 23.

3. Lochmele, P. P. (2006) "The real estate market as the
system management object", Abstract of Ph.D. dissertation,
Global economy, Moscow, Russia, available at: http://
diss.rsl.ru/diss/06/0275/060275050.pdf (Accessed 10
September 2015).

4. Analytic portal (2015), "Russian real estate market",
available at: http://realtymarket.ru/metodi�eskie�
materiali/Sternik�G.M.�Cikli�na�rinke�nedvijimosti�.html
(Accessed 10 September 2015).

5. kvic.ru (2015), "The departments and prices",
available at: http://kvic.ru/news/65.gb (Accessed 10
September 2015).

6. Asaul, A. M. Brijan, I. A. and Chevganova, V. Ya.
(2004), Ekonomika neryhomosti [The real estate
economics], Libra, Kyiv, Ukraine.

7. Syniak, N. (2004), "The building and real estate",
Stroytel'stvo y nedvyzhymost', vol. 27 available at: http://
www.nestor.minsk.by/sn/2004/27/sn42705.html (Accessed
10 September 2015).

8. Polyakovskiy, G. (1996), Gilishnaya ekonomika, [The
living economics], Delo, Moscow, Russia.

9. Maksimov, S. N. (1997), Osnovy biznesa na rynke
nedvigimosti, [The business basic on the real estate market],
Biznes, Saint�Petersburg, Russia.

10. Ring, A. A. (1972), Real Estate: Principles and
practice, Englewood Cliffs Prentice Hall, USA.

11. Bilobrodova, T. O. (2012), "The cycling as important
feature of real estate market development", Visnik
Donetskogo natcionalnogo universitetu, vol. 5, pp. 213—219.

12. Shevchuk, V. O. (2006), The disadvantages and
advantages of real estate bubbles and its mechanisms,
Strategichni prioritety, vol. 1, pp. 118—127.

13. Kuzmenko, V. (2015), "The theory of economic
cycles and global financial crisis", available at: http://
banker.ua/bank_news/govregulations/2011/05/05/
1180448190/ (Accessed 10 September 2015).

14. FSM Capital (2015), "The economic cycle",  available
at: http://www.fsmcapital.ru/onlinekurs/basicfund44.shtml
(Accessed 10 September 2015).
Стаття надійшла до редакції 06.08.2015 р.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Прискорення глобалізації та формування постінду�

стріального суспільства безпосередньо пов'язан з якіс�
ними змінами в діяльності промислових підприємств, які
стикаються з посиленням конкуренції як на вітчизняно�
му економічному просторі, так і за його межами. Це спо�
нукає підприємства використовувати всі можливі засо�
би, що впливають на їх конкурентоспроможність. У су�
часній економічній літературі приділяється достатньо
уваги ключовим факторам забезпечення конкурентних
переваг підприємства. Однак в останні роки без належ�
ної уваги залишаються питання щодо значення та впли�
ву мотиваційного механізму на процес нарощування і
підтримання підприємствами своїх конкурентних пере�
ваг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

Теоретичні та практичні засади мотивації діяльності
працівників викладено в працях видатних зарубіжних на�
уковців. Вони стосуються психологічних і соціальних ас�
пектів мотивації діяльності людини, генезису теорій тру�
дової мотивації. Вагомий внесок у подальший розвиток
теорій щодо ролі мотиваційної складової в підвищенні
ефективності економічної діяльності найманих праців�
ників внесли вітчизняні вчені: В Андрієнко, Д. Боги�
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MOTIVATIONAL COMPONENT IN THE SYSTEM FOR ENSURING THE COMPETITIVENESS
OF ENTERPRISES

У статті обгрунтовано необхідність застосування на вітчизняних промислових підприємствах сучасb

ної мотиваційної системи, що є однією з передумов забезпечення їх конкурентоспроможності. Визначеb

но зміст мотивації економічної діяльності найманих працівників та функцій мотиваційного механізму.

Розглянуто економічні й неекономічні інструменти мотивації та їх роль у підвищенні ефективності екоb

номічної діяльності найманих працівників.

In the article grounded the necessity of application to domestic industrial enterprises of modern motivational

system, which is a prerequisite for their competitiveness. Defined the content of the economic motivation of

employees and functions motivational mechanism. Considered the economic and nonbeconomic instruments of

motivation and their role in improving the economic performance of employees.

Ключові слова: конкурентоспроможність, мотивація, мотиваційні інструменти, заробітна плата, внут�
рішньофірмові пільги, кваліфікація, продуктивність праці.

Key words: competitiveness, motivation, motivational tools, wages, benefits of in�house qualification, labor
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ня, В. Іноземцев, Г. Куліков, А. Колот, Е. Лібанова,
Н. Павловська, О. Умінський, А.Чухно, С. Шапіро. Од�
нак, незважаючи на безперечні досягнення зарубіжної
та вітчизняної економічної думки у дослідженні змісту й
інструментів мотивації людини, подальших наукових роз�
робок потребують питання щодо визначення функцій ме�
ханізму мотивації економічної діяльності найманих пра�
цівників та визначення його ролі в системі забезпечення
конкурентоспроможності підприємства.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування необхідності викори�

стання підприємствами сучасного мотиваційного механ�
ізму, аналіз основних інструментів мотивації працівників
підприємства, що впливають на результати їх економіч�
ної діяльності і відіграють, тим самим, важливу роль у
забезпеченні його конкурентоспроможності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вітчизняні промислові підприємства функціонують в

умовах суттєвих якісних змін у характері конкурентної
боротьби. Тому перед кожним підприємством постає пи�
тання щодо забезпечення високого рівня його конкурен�
тоспроможності. Останній визначається перевагами
підприємства порівняно з іншими підприємствами цієї ж
галузі всередині країни, або а її межами, тобто здатні�
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стю виробляти конкурентоспроможні на конкретному
ринку товари та послуги, а також перевагами самого
виробленого товару, який може витримати конкурен�
цію з аналогічними товарами на даному ринку [1, с. 183,
184].

У конкурентному середовищі стабільний успіх зале�
жить від багатьох взаємопов'язаних між собою факторів.
Однак, на наше глибоке переконання, сьогодні конку�
рентні переваги отримують ті підприємства, які гнучко
реагують на зміни внутрішнього та зовнішнього середо�
вища, та які зробили ставку на людський капітал. Ефек�
тивне управління людським капіталом дає можливість
істотно підвищити керованість бізнесу, безпеку, конку�
рентоспроможність, ринкову вартість і дохідність бізне�
су, а також відкриває нові перспективи для його динамі�
чного зростання і розвитку [2, с. 72].

Тому, в сучасних умовах першочергового значення
набуває діяльність менеджменту підприємства, пов'яза�
на з поліпшенням системи стимулювання творчої ініціа�
тиви кожного з працівників та підвищенням відповідаль�
ності персоналу, розгортанням внутрішньокорпоратив�
ного безперервного навчання, вдосконаленням органі�
зації діяльності, розвитком часткової зайнятості, гнуч�
кого графіка праці [3, с. 84].

Вважаємо за доцільне більш детально зупинитися на
проблемах мотивації, визначенні основних елементів мо�
тиваційної складової економічної діяльності найманих
працівників. Пояснюється це тим, що однією з вагомих
причин гальмування ефективних ринкових перетворень
в Україні є негативний вплив кризи мотивації економіч�
ної діяльності найманих працівників на результати ви�
робництва того чи іншого господарюючого суб'єкта. Для
вітчизняних підприємств характерним є дефіцит сучас�
них систем мотивації праці. Їх становленню й функціо�
нуванню заважає невирішеність таких проблем, як кон�
флікти інтересів, цінностей та мотивів найманих праців�
ників і керівництва та власників підприємств; значні
відмінності в структурі фонду оплати праці в різних сфе�
рах економічної діяльності; недооцінка дієвих нееконо�
мічних мотиваційних інструментів. У теперішній час си�
туація ускладнюється нестабільністю ринку праці, існу�
ванням тіньових схем зайнятості та мотивації економіч�
ної діяльності найманих працівників, посиленням про�
цесів майнової й соціальної диференціації населення [4,
с. 1].

Соціологічні дослідження модуля "Соціальна нерів�
ність" у рамках Програми міжнародного соціального дос�
лідження за участю Інституту Соціології НАН України
підтверджують надлишковий розрив між доходами ба�
гатих і бідних в Україні та зростання соціально�економ�
ічної нерівності. Це констатували 95% опитаних. Згідно
з іншими економічними дослідженнями з істотним відри�
вом сформувалась група дуже заможних людей (близь�
ко 5% населення України), які багатіють за рахунок реш�
ти. Загалом у своїй більшості українці є небагатими, а
матеріальне становище 23,4% громадян значно нижче від
середнього [5, с. 47]. Слід відзначити й той факт, що в
Україні практично відсутній середній клас (його частка
не перевищує 10—15%).

Ані під час економічного зростання, ані під час еко�
номічного спаду, кризи і рецесії концентрація чверті на�
селення на межі існування і наявність дуже численної,
але багатої частини суспільства, наявність необгрунто�
ваної та несправедливої нерівності стає основною пере�
шкодою на шляху становлення демократичного суспіль�
ства і реальної інтеграції України в європейську спільно�
ту [6, с. 9].

Трансформації ж у структурі та якості робочої сили,
у змісті та умовах праці, в ієрархії потреб, інтересів,
цінностей і мотивів працівників потребують ініціації тих
сутнісних сил особистості, які пов'язані з розвитком
творчого потенціалу, прагненням до самореалізації та
постійного професійного вдосконалення [4, с. 1].

У сучасних умовах долається протистостяння мате�
ріально�речових та особистісних факторів виробництва.
Замість речової залежності людини, відчуження її від за�
собі виробництва, що властиво індустріальній стадії, у но�
вому суспільстві людина стає вільною особистістю, а її
праця — творчою [7, с. 5].

Тобто, в умовах ринкових перетворень та процесу по�
ступового формування постіндустріальної економіки,
надзвичайно актуалізується проблема побудови та впро�
вадження в діяльність вітчизняних промислових
підприємств ефективної мотиваційної системи. Останнє
передбачає модифікацію мотиваційного інструментарію,
вдосконалення механізму мотивації економічної діяль�
ності найманих працівників.

Що стосується змісту мотиваційного механізму, то
для його з'ясування необхідно уточнити дефініцію мо�
тивації економічної діяльності найманих працівників.

По�перше, вона є економічною категорією, яка ви�
ражає відносини між державою, суспільством, робото�
давцями, з одного боку, та найманими працівниками, з
іншого боку, з приводу актуалізації й трансформації по�
треб, інтересів, цінностей, мотивів працівників з метою
підвищення ефективності виробництва.

По�друге, мотивація — це процес усвідомлення пра�
цівниками пріоритетних чинників діяльності та детер�
мінації її цілей, ступень досягнення яких свідчить про
дієвість мотивації.

По�третє, мотивацію слід розглядати як сукупність
зовнішніх мотиваційних інструментів, які періодично мо�
дифікуються та обумовлюють спрямованість й результа�
тивність економічної діяльності найманих працівників, та
усвідомлених і активізованих внутрішніх інструментів
мотивації [4, с. 7].

Зауважимо, що в існуючих наукових теоріях акцен�
тувалась увага на мотивації трудової діяльності найма�
ного працівника, який сприймався як фактор виробниц�
тва, а не як особистість. У такому мотиваційному ме�
ханізмі превалює односторонній, ієрархічний вплив на
діяльність працівників, на який вони реагували очікува�
ним чином, погоджуючись на конкретні дії. По нашому
розумінню, механізм мотивації економічної діяльності
найманих працівників враховує той факт, що особистість
не тільки сприймає мотиваційний вплив держави, сусп�
ільства, роботодавця, а й усвідомлює внутрішні чинники
мотивації, які зазнають трансформації як самостійно, так
і під впливом зовнішніх факторів, та, підсумовуючи на�
слідки цих трансформацій, здійснює вмотивовану еконо�
мічну діяльність, спрямованість і результативність якої
може як співпадати з цілями зовнішніх мотиваторів, так
і не співпадати [4, с. 8].

Даний мотиваційний механізм виконує наступні
функції:

— відтворювальну — спрямованість на забезпечення
високої ефективності суспільного виробництва;

— регулятивну — блокування неефективних мотива�
ційних інструментів та каталізація ефективних;

— комунікативну — забезпечення взаємодії суб'єк�
тів мотивації з метою оптимізації їх впливу на економіч�
ну діяльність найманих працівників;

— інновативну — активізація творчого потенціалу
працівників та впровадження інновацій у виробництво.

Зазначимо, що практично не існує уніфікованого
підходу до реалізації механізму мотивації економічної
діяльності найманих працівників на підприємствах. Од�
нак, незважаючи на галузеву приналежність підприєм�
ства, його специфічні ознаки, основними елементами мо�
тиваційної складової, що впливають на ефективність еко�
номічної діяльності найманих працівників, є:

1. Заробітна плата як об'єктивна оцінка внеску пра�
цівника в результати діяльності підприємства. Якщо взає�
мозв'язок між рівнем зарплати співробітника і якістю
його роботи чіткий і зрозумілий як працівнику, так і ко�
лективу, то це є вагомим важелем впливу на підвищення
продуктивності праці.

2. Система внутрішньофірмових пільг працівникам:
ефективне преміювання, доплати за стаж, страхування
здоров'я працівників за рахунок підприємства, надання
безпроцентних позичок, оплата витрат на проїзд до
місця роботи і назад, пільгове харчування в робочій
їдальні, продаж продукції своїм працівникам по собівар�
тості або зі знижкою; збільшення тривалості оплачува�
них відпусток за певні успіхи в роботі; надання права
виходу на роботу у більш зручний для працівників час.
Усі ці заходи, при їх системному використанні, сприя�
ють зростанню продуктивності праці й зумовлюють
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якісні зміни у ставленні працівників до виконання своїх
обов'язків.

3. Усунення статусних, адміністративних і психолог�
ічних бар'єрів між працівниками, розвиток довіри і взає�
морозуміння в колективі, що забезпечується існуванням
розвинутої корпоративної культури на підприємстві.

Загальновідомо, що організаційна (корпоративна)
культура — це набір найбільш важливих припущень,
прийнятих працівниками підприємства і цінностях, що за�
дають орієнтири виробничої діяльності. Ці ціннісні оріє�
нтири передаються працівникам безпосередньо через
символічні засоби духовного і матеріального оточення
підприємства.

Основу корпоративної культури складають ті ідеї, по�
гляди, основні цінності, яких дотримуються всі члени тру�
дового колективу. Вони можуть бути абсолютно різни�
ми, у тому числі й у залежності від того, що покладено в
основу: інтереси підприємства в цілому або інтереси ок�
ремих працівників. Це ядро, що визначає все інше. З
цінностей випливає стиль поведінки, спілкування.
Зовнішні атрибути без них не мають ніякої самостійної
цінності. Тому корпоративна культура, без сумніву, впли�
ває на продуктивність праці й успішність організації в
цілому.

4. Підвищення кваліфікації і просування працівників
по службі. Раціональне розміщення працівників, повне
використання їх знань, досвіду, особистих якостей, ус�
відомлення ними цілей і завдань підприємства в цілому й
персональних завдань на кожному робочому місці — не�
обхідна умова успішної роботи колективу. Цьому спри�
яють внутрішньофірмове навчання, проведення семінарів,
нарад, система просування кадрів по службовим кар'єр�
ним сходам. Працівник повинен бути зацікавлений у
підвищенні своєї кваліфікації, тому що більш висока ква�
ліфікація вище оплачується.

Крім того, працівник з більш високим рівнем освіти
має і вищу продуктивність праці. За розрахунками спе�
ціалістів продуктивність праці міської робочої сили зро�
стає на 2,8% пропорційно кожному року додаткового
навчання. Це пояснюється тим, що освічений працівник
здатний працювати з більшою віддачею, а також тим, що
цей працівник виконує якісно іншу роботу, у якій пере�
важає інтелектуальний зміст [7, с. 285].

Науково�технічне вдосконалення виробництва, його
модернізація, супроводжується не послабленням, а зро�
станням ролі людини у виробничому процесі. Сучасне ви�
робництво вимагає високої кваліфікації, винахідливості
працівників для забезпечення успішності новацій.

Починаючи з 1969 р., коли з'явились перші ознаки за�
непаду промислового віку, працівники всіх галузей США
почали отримувати надбавку за освіту, яка постійно зро�
стає. Якщо раніше (у 70�ті роки) доходи чоловіків, які за�
кінчили коледж, були на 40% вищі, ніж тих, хто закінчив
лише середню школу, то в 90�х роках надбавка за освіту
становила 80%. Важливо відзначити, що надбавка до зар�
плати працівників з вищою освітою збільшувалась, незва�
жаючи на одночасне зростання пропозиції, пов'язаної з
розширенням частки працівників з вищою освітою [7, с.
283, 285].

Оскільки заробітна плата — головна складова мате�
ріальної мотивації, докладніше розглянемо її вплив на
ефективність діяльності найманих працівників. Оплата
праці має бути спрямована, насамперед, на створення
умов для постійного відтворення робочої сили необхід�
ної якості та стимулювати найманих працівників. Пост�
ійне відставання темпів зростання продуктивності праці
в Україні від зростання цього показника в інших країнах
світу неабиякою мірою зумовлюють гіршу динаміку со�
бівартості нашої продукції та низьку конкурентоспро�
можність [8, с. 75].

В Україні дуже низький показник рівня продуктив�
ності праці. Міжнародна організація праці ставить Ук�
раїну по показнику продуктивності праці на 88 позицію,
і гірше, ніж в нашій державі, справи складаються тільки в
африканських країнах.

Наголосимо, що вплив заробітної плати на рівень
продуктивності праці має двосторонню спрямованість.
Загальновідомо, що динаміка збільшення заробітної пла�
ти і підвищення продуктивності праці обумовлена такою

закономірністю: темпи зростання продуктивності праці
повинні випереджати темпи зростання заробітної пла�
ти.

Але в сучасній економіці України діють фактори, що
призводять до протилежних тенденцій у співвідношенні
продуктивності праці та її оплати. Адже в окремі періоди
економічного розвитку, особливо в умовах радикальних
реформ, темпи зростання заробітної плати можуть пе�
ревищувати темпи зростання продуктивності праці.

Якщо звернутися до зарубіжного досвіду, то наприк�
лад, у США між показниками заробітної плати і продук�
тивності праці протягом останніх семи десятиліть існу�
вала практично функціональна залежність, незважаючи
на те, що в ринковій економіці завжди діє безліч випад�
кових (стохастичних) чинників. Доведено, що в умовах
ринку існує певний механізм забезпечення випереджаль�
ного зростання продуктивності праці порівняно із зрос�
танням заробітної плати, причому існування такого ме�
ханізму обмеження зростання заробітної плати пов'яза�
но, перш за все, з тим, що підприємці не дають їй підви�
щуватися понад відповідний рівень, після якого зни�
жується вигідність використання капіталу [9, с. 39].

З цього приводу зазначимо, що оптимальне спів�
відношення темпів зростання продуктивності праці та її
оплати в окремі періоди можуть бути різними. Але все�
таки воно, як правило, коливається від 0,5% до 0,8% зро�
стання заробітної плати на 1% підвищення продуктив�
ності праці [10, с. 60].

Таким чином, рівень заробітної плати може вплива�
ти на продуктивність праці, але в ринковій економіці та�
кий вплив перетворюється на обернений, тобто темпи
зростання продуктивності праці впливають на заробітну
плату.

В Україні ж, стандарти оплати праці залишаються
низькими, оскільки архаїчна структура виробництва, тех�
нологічна відсталість підприємств змушують робото�
давців удаватися до цінових методів конкуренції, що в
умовах слабкості механізмів колективно�договірного ре�
гулювання спричиняє консервування моделі дешевої ро�
бочої сили. Питома вага оплати праці найманих праців�
ників у складі ВВП України (49—50% у 2005—2012 рр.) є
близькою до середньоєвропейського рівня. Однак це по�
в'язано з чи не найвищою ставкою внесків на соціальне
страхування для роботодавців, а частка самої заробіт�
ної плати у ВВП є занизькою [6, с. 10].

Згідно з результатами економічного дослідження
тільки 17% громадян України вважають свою заробітну
плату достатньою. Водночас 41% переконані, що одер�
жують менше, ніж заслуговують, а 37% — що набагато
менше [5, с. 47]. І це не випадково. За абсолютним показ�
ником рівень заробітної плати працівників України пе�
ребуває на одному з останніх місць в Європі серед роз�
винутих країн світу. У 2012 р. середній українець отри�
мав у 17,89 рази меньшу заробітну плату, ніж швейцарець,
у 6,40 рази, ніж грек, у 3,28 рази, ніж поляк [8, с. 76].

Згідно з інформацією Державної служби статистики
України у 2006—2011 рр. частка витрат на оплату праці у
структурі операційних витрат, пов'язаних із виробницт�
вом і реалізацією продукції становила 5—6%, тоді як у
країнах Західної Європи вона сягала 45%. Утім, практи�
ка господарювання доводить, що низька оплата праці не
лише не забезпечує належних умов для нормального
відтворення робочої сили працівника, але є й фактором
руйнівної дії, спрямованої на підприємство [11, с. 110,
111].

Тому є всі підстави стверджувати, що в Україні гос�
тро постає проблема подолання не тільки "неефектив�
ного власника", породженого особливостями українсь�
кої приватизації, але й "неефективного працівника", чому
сприяють штучне зниження вартості робочої сили,
недієві мотиваційні інструменти, збереження (і навіть по�
силення) психолого�поведінкових стереотипів пасивно�
го ставлення до праці [8, с. 75—76].

У цих умовах держава повинна виступати ініціатором
і взірцем сучасних стандартів оплати праці, виходячи з
того, що рівень праці — це мірило підвищення добробу�
ту людей. Потребують негайного розв'язання гострі про�
блеми, які сьогодні перешкоджають ефективній реалі�
зації оплатою праці своєї основної функції — винагоро�
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ди відповідно до складності та соціальної значущості про�
веденої роботи. Неспроможність вирішити ці проблеми
дедалі більше поглиблюють економічні викривлення в си�
стемі оплати праці та загострюють соціальні складові де�
формацій.

Незважаючи на те, що заробітна плата є найважлив�
ішим інструментом мотивації, крім неї, необхідно засто�
совувати й інші інструменти мотиваційного механізму.

Це підтверджують дані анкетних опитувань, які про�
водилися Центром соціально�економічних досліджень м.
Дніпродзержинська на ряді промислових підприємств
міста (ПАТ "ДМКД", ГНПП "Цирконій", ПАТ "Каталі�
затор", ТОВ "ЗІП") з метою визначення й аналізу со�
ціально�економічних факторів якості праці керівників і
фахівців підприємств та оцінки факторів підвищення
ефективності праці різних категорій працівників.

Показовим є той факт, що досить значна кількість ке�
рівників і фахівців підприємств (26,3%) пов'язують підви�
щення результативності своєї праці, тобто її продук�
тивність, з наданням більшої самостійності в рішенні ви�
робничих питань. Офіційна подяка як інструмент моти�
вації виявляється переважною для 27,3% опитаних. Крім
того, 78,9% респондентів підкреслили, що на підприємстві
створена і діє система внутрішнього контролю за резуль�
татами праці керівників і фахівців. Це вказує на те, що
точне визначення результатів праці, а також початкова
постановка й оцінка цілей не тільки підвищують мотива�
цію, а й досить істотно впливають на продуктивність праці
[10, с. 60].

Дійсно, якщо не існує зацікавленості (яка, в свою чер�
гу, визначає, мотивацію) в результатах роботи, то їх до�
сягнення, по�перше, не контролюється, а по�друге, нега�
тивно впливає на ефективність економічної діяльності
найманих працівників.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

В умовах сучасної економіки одним із найважливі�
ших завдань для вітчизняних підприємств є зростання їх
конкурентоспроможності. Дедалі більше підприємств ро�
зуміють і усвідомлюють важливість підвищення ефектив�
ності діяльності найманих працівників. Сьогодні людина
з її інтелектом та професійною компетентністю є серце�
виною науково�технічного прогресу, ключовим факто�
ром конкурентоспроможності та поступового динаміч�
ного розвитку підприємства. Багато в чому реалізація
закладеного в людині творчого потенціалу залежить від
мотиваційної політики підприємства.

Мотиваційна політика підприємства, тобто регламен�
тація застосування тих чи інших інструментів мотивації
з метою досягнення високого мотиваційного ефекту, по�
винна визначатися з урахуванням максимізації продук�
тивності праці:

— відірваність заробітної плати і сукупних доходів
від витрат праці і результатів роботи може призводити
до того, що все більше людей намагатимуться спрямову�
вати свої зусилля не на підвищення продуктивності праці,
а на здобуття матеріальних благ, пільг, додаткових до�
ходів;

— у зв'язку з тим, що стара система матеріального і
адміністративного примусу людей до праці не діє, необ�
хідним є формування нового мотиваційного механізму,
у складі якого важливу роль повинні відігравати немате�
ріальні інструменти мотивації;

— тільки комплексне застосування різних стимулів,
оптимальне поєднання елементів стратегій стимулюван�
ня, які спрямовані як на зняття незадоволеності праців�
ників в процесі праці, так і на досягнення задоволення
від трудової діяльності, буде сприяти формуванню ефек�
тивного механізму мотивації, який дозволить забезпечи�
ти гармонійне поєднання задоволення інтересів і потреб
кожного працівника та реалізації цілей всього колекти�
ву і підприємства;

— лише за умови теоретичного обгрунтування та ак�
тивного впровадження в реальну практику всіх елементів
системи мотивації можливо досягти підвищення ефектив�
ності діяльності підприємства, посилити його конкурен�
тоспроможні позиції як на внутрішньому ринку, так і за
його межами.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Постреволюційні очікування та наслідки світової фінан�

сово�економічної кризи в Україні викликають суспільні по�
боювання щодо здатності національної економіки встояти
при загостренні чи повторенні кризи. Така суперечність
викликана формуванням нової післякризової економічної
моделі. Вона лише формується, тому викликає стан широ�
кої невизначеності і в бізнес�середовищі, і в державному
секторі, і в суспільних очікуваннях. Незважаючи на низку
спроб реформ у державному управлінні та господарській
сфері, маємо нестабільність соціально�економічного сере�
довища викликана поступовим руйнуванням попередніх
інституційних засад економіки. Відтак, виникають різно�
манітні інституційні пастки у економічній та управлінській
площині. Тому сучасне зростання негативних наслідків у
економіці, гострота соціальних і політичних реакцій у
суспільстві вказує не скільки на економічні прорахунки чи
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зовнішні шоки, стільки на вади сучасного управління, нех�
тування інституційними чинниками розвитку національно�
го господарства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
До природи утворення норм і правил функціонування

суспільств зверталася значна плеяда науковців, аналітиків
та практиків з державного управління, економічних, пол�
ітичних чи соціальних наук. Так, Дж. Бреннан і Дж. Бьюке�
нен [1], Е. Остром [16], Дж. Мокир [15] схиляються до соц�
іальної природи їхнього виникнення. У працях П. Кньоп�
феля [5], Т. Егертсона [11], В. Ловдеса [14] простежується
ухил до розгляду цієї проблематики під кутом зору політич�
них варіацій.

Р. Коуз [6], Д. Норт [7; 8], В. Полтерович [9], E. Футу�
ботн і Р. Ріхтер [17] віддають перевагу першості трансфор�
мації економічного середовища як причині зміни інституцій.
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Проте, як правило, думки кожного з авторів доповнюють
один одного коли мова йде про підстави виникнення інсти�
туційних пасток у суспільній сфері. Відтак, перебуваючи на
своєрідному перетині наукового порозуміння, інституційні
пастки та їх виникнення часто має однозначне розуміння.
Поміж тим, статичних інституційних пасток не існує, тому
питання їхньої варіації за різної суспільної динаміки (сталі
суспільства, перехідні тощо) залишається відкритим.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, ЯКИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

СТАТТЯ
Інституційні пастки хоча і мають спільну природу для

різних країн, проте в кожному окремому суспільстві спра�
цьовують не однаково як і неоднаковими є симптоми їх ви�
никнення. Тому механізми щодо їхнього подолання і попе�
редження також значно відрізняються один від одного,
навіть в умовах подібності розвитку країн чи спільних мо�
делей влаштування суспільств. Звідси, метою статті є вста�
новлення природи виникнення інституційних пасток та пе�
редумов їхнього попередження і подолання в посткризовий
період в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З
ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ

НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Процеси трансформації, що досліджуються науковця�

ми, в першу чергу є процесами одинично сконструйованого
актора (економічного, політичного чи соціального агента),
сконструйованого конфлікту інтересів, припущення про
потенційну поведінку та конкурентного добору між мож�
ливими моделями поведінки у реальних ситуаціях [5]. На�
приклад, широко поширене економічне моделювання сусп�
ільного вибору у межах теорії ігор, зокрема "дилема в'яз�
ня", "дилема зайця" чи похідні від них моделі. Проте в кож�
ному з "чистих" випадків, як зазначає Д. Б'юкенен, вихідни�
ми залишаються умови виникнення тих чи інших правил і
норм поведінки у суспільному середовищі, тобто інсти�
туційні зв'язки між певними агентами вважаються об'єктив�
ними [1]. Це, в свою чергу, дозволяє однозначно передба�
чати поведінку досліджуваних суб'єктів завдяки чинникам,
що впливають на появу і формування інституцій. У еко�
номіці, підтримання інституційних зв'язків відображається
через рівень видатків господарюючих суб'єктів на економі�
чну діяльність. Видатки поділяються на: трансакційні та
трансформаційні. Трансакційні (операційні) витрати — це
формальні та неформальні (тіньові) витрати, що врахову�
ють не безкоштовність економічного обміну пов'язаного з
організацією діяльності та просування продуктів і інтересів.
Вони складаються з витрат на захист прав власності, нагляд
за дотриманням угод і забезпечення їх виконання, тощо.
Трансформаційні — витрати, що відображають технологіч�
ний і внутрішньо організаційний перерозподіл ресурсів на
виробництво нових товарів та послуг в економіці [3, с. 23].
Пропорції цих видатків у структурі економіки забезпечу�
ють функціонування тих чи інших зовнішніх і внутрішніх по
відношенню до суб'єкта інституцій щодо передачі та обміну
прав власності. Набуття яких дозволяє визначати поведін�
кові реакції господарюючих суб'єктів [16, с. 3—4]. Також
встановити їхню пов'язаність з органами державної влади
щодо визначення набору цих прав у системі права для за�
безпечення ефективного функціонування економічної сис�
теми [3, с. 24]. Відтак, рівень ефективності та динаміка фун�
кціонування економіки і управління залежить від рівня зни�
ження видатків при зміні інституцій.

Проте будь�яке зниження видатків з укладання домо�
вленостей означає їхній новий перегляд, що автоматично
провокує невизначеність для більшості економічних
агентів. Така невизначеність обумовлює нові ризики до�
даткових витрат, особливо у посткризовий період. Це про�
вокує і загострює стратегії поведінки (як правило, не рац�
іональні) окремих учасників ринку на досягнення зручної
однозначності норм шляхом найменших видатків [8]. Тоб�
то формується зворотній процес, відновлюються попередні
не ефективні норми і правила взаємодії на внутрішньому
ринку країни. Неефективна норма набуває стійкості та
потенціалу до самовідновлення. Такі властивості норм та
реакції економічних агентів перетворюють звичайну не�
ефективну інституцію у інституційну пастку, тобто ситуа�
цію за якої стан неефективності вважається всіма учасни�
ками ринку або, принаймні, провідними економічними
агентами ефективним (вигідним) для кожного з них [9].

Звідси інституційні пастки виникають внаслідок управ�
лінських прорахунків щодо неповноти пропонованих но�
вих норм при врахуванні трансакційних, трансформацій�
них видатків і рівня проникнення у господарську діяльність
неефективних інституцій на мікроекономічному рівні.
Іншими словами, ігноруються основні інституційні загро�
зи: стійкість тіньових механізмів (трансакційні видатки);
процедурна переобтяженість (рівень проникнення неефек�
тивних інституцій); ресурсоємності організації (трансфор�
маційні видатки). При цьому мова йде не про ігнорування
кожної окремої загрози, як такої (що відбувається досить
рідко), а взаємозв'язку між ними. Спроби уникнути чи по�
долати ці загрози поступово одну за одною не матимуть
жодного успіху, оскільки виникатимуть побіжні соціальні
вади [6]. Так, типовими, як підкреслює Е.Острум [16], вва�
жаються ситуації, спрацювання інституційних пасток зав�
дяки трьом основних ризикам, що переважають при виборі
реакції і поведінки економічними агентами в умовах інсти�
туційної трансформації: тотальної ворожості; обмежено�
го поля зору; непередбачуваного результату.

— Ризик тотальної ворожості. Предмет ризику можна
визначити наступним чином: намагання попередити загро�
зу "стійкість тіньових механізмів" (наприклад, зниження
офіційних платежів, обмеження часу розгляду звернень
тощо) при збереженні загрози "процедурної переобтяже�
ності" і "ресурсоємності організації підприємства" залишає
середовище без змін. Оскільки зниження прямої вартості
процедур не усуває непрямі витрати, що пов'язані з оформ�
ленням і адмініструванням супровідних документів. Тобто
неформальна вартість залишається. Зокрема це стосується
виконання тих самих обов'язків службовцями, безпосе�
редній контакт між ними і підприємцями, існування попе�
редньої інституційної пам'яті (традиції комунікації) у впов�
новаженому органі влади тощо. Підприємці у цьому випад�
ку продовжуватимуть спиратися на власні внутрішні шаб�
лонні норми поведінки, практично не враховуючи публічно
задекларованої стратегії. До найпоширеніших шаблонів на�
лежить поведінка "я тобі — ти мені". Тому навіть коли бу�
дуть знижені всі обов'язкові платежі (податки, збори інше)
в країні та вигоди, здавалося б, отримає кожен, неформальні
процедури лише зростуть у ціні, оскільки знижена офіцій�
на вартість почне "перетікати" в тіньову.

Іншими словами, зі зміною норм поява нових конкурен�
тних переваг при виході на ринок стимулюватиме зростан�
ня вартості її набуття, оскільки структура набуття не
змінюється. Наприклад, в Україні приріст рівня економіч�
ної свободи завдяки реформам уряду (завдяки зниженню
вимог щодо статутного капіталу, скороченню часу розгля�
ду документів тощо) супроводжується ледь не пропорцій�
ним зростанням рівня корупції у країні [13]. Як наслідок,
ще більше, ніж до подібних реформ, зростає вага міжосо�
бистісних домовленостей щодо рівня цих "цінових ножиць",
зростає неформальна конкуренція та стимулюється поява
неформальних механізмів взаємодії. Вартість будь�якої про�
цедури тільки зростатиме у неявних видатках підприємств,
тому оголошення про нові подібні зміни автоматично заго�
стрять ворожість в учасників ринку між собою та держа�
вою у передчутті появи нових неформальних "цінових но�
жиць" (наприклад, у випадку зміни податкового чи іншого
регуляторного законодавства). Усі учасники ринку намага�
тимуться зберегти чи відновити попередні норми — спра�
цьовує інституційна пастка і реформи зводяться на нівець.

— Ризик обмеженого поля зору. Зусилля щодо усунен�
ня загрози "ресурсоємності організації підприємства" (на�
приклад, встановлення короткочасових вимог до процедур,
гарантування недоторканості власності, інвестицій, умов
контрактів інше) зі збереженням загроз "стійкість тіньових
механізмів" і "процедурної переобтяженості" створює умо�
ви, де кожен економічний агент завдяки попереднім нефор�
мальним зв'язкам у алгоритмі проходження процедур на�
магатиметься їх використати з найбільшою віддачею та, по
можливості, розширити для того, щоб зняті конкурентні
бар'єри стали повноцінними конкурентними перевагами.

У таких умовах ніхто з економічних агентів не буде зац�
ікавлений у руйнуванні усталених "традицій" ведення бізне�
су, якими б недосконалими та корупційними ці "традиції"
не були. Натомість кожен з учасників намагатиметься їх
зберегти з метою отримання надприбутків. Відповідно, не
докладаючи власних зусиль до формування нових ринко�
вих умов ведення бізнесу, економічні агенти обиратимуть
короткострокові стратегії власного розвитку, що апріорі
базуватимуться на існуючій структурі ринкового середови�
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ща. Поряд з цим існує ймовірність, що зовнішні зміни мо�
жуть бути занадто швидкими та не залишити ані учаснику,
ані відповідним органам державної влади часу для налаш�
тування своєї внутрішньої структури в нових умовах. Відтак,
багато дій учасниками ринку вчиняється без повного розу�
міння їх наслідків у стратегічній перспективі. Органи дер�
жавної влади, відповідно, "спускатимуть на гальмах" дії
один одного залежно від рівня їх зацікавленості у зростанні
конкурентоспроможності чи закріпленні переважаючого
становища окремих учасників ринку. У структурі органів
державної влади виникають суперечності щодо операцій�
них дій з просування чи реалізації неприйнятних для основ�
них економічних агентів політик і програм реформ. Спра�
цьовує інституційна пастка;

— Ризик непередбачуваного результату. Спрямування
дій органів державної влади з нейтралізації "процедурної
переобтяженості" зі збереженням загроз "ресурсоємність
організації підприємства" і "стійкість тіньових механізмів"
— породжує ситуацію дезорієнтації учасників ринку і дер�
жавних службовців. Тобто руйнування звичних алгоритмів
забезпечення господарських рішень може в результаті лише
ускладнювати економічну діяльність. Неформальні видат�
ки через необхідність встановлення нових тіньових ме�
ханізмів лише зростатимуть, крім того зростатиме і час ви�
ходу на ринок чи оформлення угод між контрагентами. Для
більшості економічних агентів стає незрозумілим, яку по�
ведінку обрати і яких результатів очікувати (діяти за нови�
ми формальними правилами чи коригувати тіньові), оскіль�
ки будь�який результат відтепер не досягається автоматич�
но. Зростає залежність рішень агентів від того, як вони інтер�
претуватимуть зміст нових процедур, і від того, чи дійсно
вони будуть їх дотримуватися. Це збільшує прямі ризики
досягнення бажаного результату для кожного з учасників і
ставить під сумнів прийняття будь�яких нових правил в дов�
гостроковій перспективі. Як результат виникає безсистем�
ний (дисперсний) опір, що яскраво продемонстрували перші
спроби запровадження адміністративної реформи в Україні
у 2005—2006 роках. Знову інституційна пастка.

Таким чином, спроби змінити інституційний каркас
(низка фундаментальних норм) тягне за собою зміну в
структурі стимулів для економічних агентів. Тобто при фор�
муванні будь�яких реформ з метою розширення їхнього
розуміння учасниками ринку необхідно усвідомлювати стра�
тегічні наслідки впливу зміни конкретної інституції на се�
редовище функціонування, розширення знань про її по�
тенційні можливості.

Стратегічні рішення набувають вирішального значення
для ініціювання соціально�економічних змін, тоді як пози�
ція, що базується на соціальних нормах (збереження пільг,
дотримання попередніх традицій та подібне), буде зміцню�
вати неефективні інституційні правила [14, с. 195]. Наприк�
лад, запровадження сучасної політики реформ в Україні
шляхом використання практики спроб і помилок у середнь�
остроковому періоді (скорочення пільг — повернення пільг,
відмова від спрощеної системи оподаткування — повернен�
ня до спрощеної системи оподаткування тощо) ілюструє по�
чергове і гостре спрацювання низки інституційних пасток у
економічній сфері.

Тривале накопичення різноманітних інституційних па�
сток сприяє поступовому розгортанню негативних явищ у
інституційному середовищі, що з часом стає причиною ви�
никнення інституційної кризи. Прикметно, що в Україні
внаслідок світової фінансово�економічної кризи відбулося
різке загострення основних вад національної економіки з
вираженими ознаками, латентної до цього часу, інституц�
ійної кризи [4], її перетікання з економічної у соціальну та
політичну сфери.

Сучасне загострення інституційної кризи в Україні має
видимі форми блокування створення соціального капіталу
і набуття соціальної легітимності інститутів влади. Як на�
слідок, відбувається втрата балансу між соціальною, еко�
номічною і політичною сферами життя суспільства, що руй�
нує базу для якісного відновлення і зростання економіки
України та розвитку суспільства узагалі.

Унаслідок цього соціальні очікування громадян у вимірі
масової свідомості, як правило, не завжди конкретно виз�
начені, оскільки перебувають під постійним впливом зовні�
шнього середовища (політичних, економічних, соціальних,
надзвичайних, воєнних подій тощо) і внутрішнього поведі�
нково�психологічного індивідуального сприйняття реаль�
ності. Громадяни скоріше реагують на те, що їх не влашто�
вує, ніж знають, чого вони дійсно прагнуть.

Суперечності між очікуваннями громадян і реальним
перебігом подій в останні роки обумовлюють наростання
соціальної "втоми" громадян щодо існуючої організації соц�
іально�економічного середовища в Україні [10]. Якщо до
кризи чи в період посткризового відновлення ця "втома"
гасилася внаслідок економічного зростання, то у кризовий
і особливо у пост кризовий депресивний період негативні
оцінки стану суспільства посилювалися, вказуючи на зак�
ладання значного протесного потенціалу у суспільній свідо�
мості. Суспільство стало значно агресивнішим щодо проявів
власного дискомфорту. Серед широкого кола громадян зни�
зилася дезорієнтованість, та відбулося досить однозначне
формування неформальних соціально�економічних інте�
ресів за умов зростання природного соціального напружен�
ня.

Таким чином, у передреволюційний період (2011—2013
рр.) виник суспільний запит на формалізацію групових інте�
ресів, що зазвичай відбувається завдяки їх структуруванню
та збалансуванню у межах чинної політичної системи як
виразника політичної соціалізації громадян. Нехтування
запиту населення державою стимулює природне неконтро�
льоване накопичення соціального капіталу поза межами
офіційної політичної системи, як правило, у формі солідар�
ності між громадянами [12].

Оскільки в Україні не існувало широких незалежних
організацій громадянського суспільства (професійні спілки,
народні рухи, розгалужені асоціації груп�інтересів грома�
дян тощо) поза політичним полем країни, здатних артику�
лювати вимоги до органів державної влади, зростання мас�
штабу солідарності стало основою для масових заходів про�
тесту. Досвід тривалої політичної апатії на грунті викорис�
тання неформальних норм поведінки через нереалізованість
різноманітних поривань громадян спровокував протилеж�
ну реакцію — надмірну експресивну активність.

Відтак, виникнення і поведінка Майдану стала наслідком
емоційної реакції громадян на співпадіння низки подій щодо
нехтування нових ціннісних установок населення з боку
існуючої політичної системи, соціальна легітимність якої
для суспільства стала сумнівною в умовах спрацювання низ�
ки інституційних пасток і стрімкого загострення інституц�
ійної кризи. Так, інституційна криза призводить до загост�
рення проблеми інформаційної асиметрії (поширення у
суспільстві, зокрема економіці, інформації, що не відобра�
жає дійсну реальність, втрата чи відсутність зворотних
зв'язків між державою та суспільством), що обумовлює
втрату державою соціального капіталу, поширення масових
протестів населення.

Крім того, інституційна криза стала безпосередньою
причиною поширення суттєвих деформацій цілей, пріори�
тетів та інструментів економічної політики держави, що
різко знизило її ефективність та зробило неспроможною
до реалізації визначених на найвищих рівнях пріоритетів
реформування. Показовими проявами таких деформацій
стали:

— Секторальна фрагментарність реформування. За
даними Європейського банку реконструкції та розвитку,
серед секторів, що зазнали найістотнішого реформуван�
ня, лібералізація цін, відносини у сфері торгівлі та малої
приватизації. Натомість недостатність реформ чи їх
відсутність спостерігаються у низці системно важливих
сфер, серед яких: використання природних ресурсів,
транспортна галузь, система державної допомоги, жит�
лово�комунальна сфера, фінансовий сектор, енергетика,
аграрний комплекс, соціальна сфера тощо. Як наслідок,
виникають диспропорційність ресурсних потоків, ринко�
вих реакцій економічних суб'єктів, що знижує ефек�
тивність ринкових регуляторів.

— Поверховість реформ щодо спрощення дозвільної
системи і сфери ліцензування. Протягом останніх років
здійснено значне скорочення кількості необхідних дозвіль�
них документів і ліцензій для підприємницької діяльності,
запроваджено декларативний принцип для початку діяль�
ності для більшості видів господарської діяльності, спро�
щено процедури банкрутства та закриття підприємств тощо.
Проте нерідко спрощення процедур відбувалося у тих ви�
дах діяльності, які не стосуються широкого кола
підприємств, відбувалися агрегування видів, що підлягають
ліцензуванню, чи підміна дозвільних документів процеду�
рами галузевої сертифікації. Затримувалося чи дезавуюва�
лося підзаконними актами практичне впровадження зако�
нодавчих новацій. Отже, за відчутних кількісних показників
дерегуляції якість перетворень загалом залишала якість ре�
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гуляторної системи без суттєвих поліпшень. Це не лише по�
гіршувало підприємницький клімат, а й дискредитувало
стратегію реформ зокрема та політику держави в цілому.

— Дублювання функцій щодо надання адміністратив�
них процедур. Запровадження принципу "єдиного вікна" та
одночасна заборона органам державної влади делегувати
будь�яким підприємствам повноваження щодо надання ад�
міністративних послуг мали незаперечний позитивний ха�
рактер. Проте створення низки окремих дозвільних центрів
для реалізації такого підходу сформувало ситуацію, коли
зросла фактична кількість державних службовців без зро�
стання кількості державних функцій, а також збільшились
видатки бюджету на утримання таких центрів та їх забез�
печення при збереженні існуючої структури центральних і
місцевих органів державної влади. Отже, замість спрощен�
ня процедур сформувалася їхня додаткова бюджетна об�
тяжливість, не відбулося й реального послаблення їхньої
корупційної ємності.

— Вибірковість трансформації інституційного середо�
вища. Орієнтація реформ у першу чергу на досягнення пев�
ного оціночного показника у міжнародному рейтингу краї�
ни змушує докладати зусилля насамперед у сферах, де
відсутній внутрішній опір основних економічних агентів чи
певних "галузевих лобі". Тому в сукупності на тлі покра�
щення міжнародних оцінок зберігаються ключові неефек�
тивні економічні та адміністративні зв'язки. Відтак,
внутрішнє економічне середовище продовжує перебувати
у глибокій кризі, громадяни не відчувають позитивних змін
у власному добробуті, незважаючи на позитивні оцінки
міжнародних організацій та світових рейтингів.

Таким чином, деформації економічної політики ство�
рюють у низці важливих сфер видимість реформ при збере�
женні системних вад, що не лише стає на заваді посткри�
зовій модернізації суспільства, а й сприяє загальній делегі�
тимізації держави. Провокується поява широкої невизна�
ченості для учасників внутрішнього ринку. Невизначеність
перетворюється на нові ризики, що підштовхують до ситуа�
тивних стратегій поведінки окремих учасників ринку, які
через руйнування старих інституційних засад економічної
системи вибудовуються на основі не раціональних тлума�
чень [7, с. 14] (поширення думки — "все буде по�старому").

Відтак, формуються додаткові бар'єри виходу на пол�
ітичний і економічний "ринок" для нових учасників. Це спри�
чиняє зниження рівня загальної поінформованості кожно�
го з них про потенційні дії та очікуванні результати від цих
дій один одного в практичній площині. Знижується рівень
знань про середовище і його потенційні можливості, що
пригнічує економічний розвиток як такий [15]. Тому суттє�
вої активізації підприємництва і заохочення інвестування
не спостерігається.

Реалізація дійсних реформ поступово уповільнилася
та гальмується, що викликає загальне руйнування перших
позитивних очікувань вітчизняних й іноземних підприємств
щодо перспектив бізнес�клімату та інвестиційної приваб�
ливості України. А також громадян.

У сучасних умовах ігнорування інституційної кризи чи
спроби застосувати до неї типові дії з подолання локаль�
них проблем (наприклад, фінансово�економічної кризи) за
зразком розвинутих країн, де інституційної кризи немає,
або вона виражена значно слабше, ведуть до її консервації
і розростання, що перманентно знижуватиме дієвість і уп�
равлінську здатність державного управління, ефективність
і конкурентоспроможність національної економіки. Зрос�
тають соціальна напруженість та ризики виникнення сусп�
ільного безладу. Як наслідок, економіка України позбавле�
на дієвих можливостей зростання, а політична система краї�
ни замикається в "глухому куті" невирішених проблем влас�
ної ефективності, що знижує конкурентоспроможність
країни і має непередбачувані наслідки для функціонування
державного організму.

Таким чином, з новою силою постають ризики спра�
цювання інституційних пасток, що потенційно можуть
спричинити утворення нових тіньових механізмів у еко�
номіці країни (корупції, широких монопольних змов на
ринках, прихованого лобіювання індивідуальних інтересів
тощо) вже з новими умовами функціонування суспільства
і держави. Подолання таких ризиків вимагає нелінійної
відповіді на посталі соціальні та економічні виклики через
зміну якості інституцій та інститутів, тобто реалізацію
дієвих інституційних перетворень.

Наразі в Україні склалася суспільна ситуація, за якої
непопулярні рішення неминучі. При цьому їх непопу�

лярність визначається, як правило, неготовністю ключових
політичних чи економічних груп впливу і основних гравців
існуючої політичної системи до власної трансформації,
втрати певних переваг, або спробами набути нових переваг
за рахунок сучасної невизначеності майбутньої форми
нової держави. Тобто різноманітні групи впливу потрапля�
ють до інституційних пасток.

У підсумку виникнення інституційних пасток в Україні
має не епізодичний перебіг випадкової ситуації на окре�
мих сегментах внутрішнього ринку, а тенденцію, що набу�
ла хронічного характеру та переросла у повноцінну "не�
видиму" соціально�економічну кризу, наслідки якої впли�
ватимуть на суспільство незалежно від позитивних у світо�
вому контексті трендів посткризового відновлення низки
макроекономічних показників країни. Відтак, формуван�
ня посткризової моделі економіки залежить від дієвості
інституційних реформ, спрямованих на розблокування
якщо не усіх, то хоча б ключових інституційних пасток. І
відповідно зниження рівня напруженості у соціально�еко�
номічному середовищі.

Інситуційну пастку, природно, можна уникнути чи по�
долати за рахунок перегляду правил формування структу�
ри організацій (підприємств) і структури зв'язків між ними
у контексті трансакційних, трансформаційних видатків і
рівня проникнення у господарську діяльність неефективних
інституцій. Тобто за допомогою управлінських механізмів
моделювати зв'язки між економічними агентами, у середині
економічних агентів та органами державної влади через
оперування усіма видатками суб'єктів господарювання на
здійснення економічної діяльності [11, с. 138]. Враховуючи
суттєву невизначеність, пов'язану зі зміною в структурі
зв'язків і організацій, можна прогнозувати, що економічні
агенти з меншою ймовірністю приймуть незнайомі норми,
ніж адаптують ті правила, що використовуються в аналогі�
чних обставинах, і які відносно добре працюють (за кордо�
ном). Як наслідок, у реальних умовах конкурентного (не
обов'язково ринкового) середовища визначальну роль
відіграє рівень поведінкової готовності та прогнозованості
балансу інтересів прямих і не прямих конкурентів в май�
бутній системі [2].

Інституційні перетворення постають унаслідок розв'я�
зання ситуацій колективного і конституційного вибору, а
саме: ситуації інституційного вибору [16, c. 166] — досяг�
нення політичного і економічного консенсусу в суспільстві
всім спектром заінтересованих сторін. Якщо рішення в ме�
жах колективного вибору досягаються за посередництва
держави між економічними агентами і суспільними група�
ми інтересів щодо поточної ситуації в економіці (наприк�
лад, негласне збереження роботодавцями робочих місць за
працівниками в роки кризи), то рішення конституційного
вибору стосується встановлення умов розв'язання подібних
чи інших ситуацій у майбутньому шляхом створення та об�
меження повноважень для держави як посередника і неза�
лежного аудитора дотримання спільних умов (створення за�
конодавчих та судових органів, захист прав на свободу сло�
ва і майно тощо).

Звідси, для порядку денного економічних перетворень
та завдань дієвого реагування на суспільні запити і побою�
вання як ніколи гостро виникає потреба в інституційних
змінах і на рівні взаємодії основних політичних та економі�
чних гравців, і на рівні відображення інтересів громадян та
організацій громадянського суспільства.

Оскільки змінити усі інституційні зв'язки одразу не�
можливо, важливим є чітке розуміння почергових кроків,
виконання яких дозволить досягти синергетичного ефек�
ту у трансформації існуючих інституційних зв'язків без
прямого втручання держави чи сторонніх впливів. Проте
сукупність ознак інституційної кризи перерахованих вище
свідчать, що національні економічні агенти сформували
ситуацію зорієнтовану на збереження певного докризово�
го "status quo". Це вказує на існування сталої структури
інституційних зв'язків (формальних і неформальних) між
ними, що відображається в поведінці конкретного еконо�
мічного агента у певній економічній сфері, на окремому
сегменті внутрішнього ринку. Підприємства прагнуть до
збереження чіткої галузевої (нішової) власної орієнтації.
Крім того, сучасна система вертикалі органів державної
влади консервує цей стан шляхом обмеження маневру на
ринку чи переходу в іншу нішу окремих економічних
агентів.

Поєднання такої пасивної господарської поведінки еко�
номічних агентів з типовим організаційним опором до змін
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економічної системи (часто консолідованим) у органах дер�
жавної влади провокує настання похідних управлінських
інституційних пасток і розгортання управлінської кризи.
Підвищується загроза поразки будь�яких інституційних
реформ. Економіка залишатиметься на докризовій траєк�
торії розвитку зі зростаючим темпом до повторення нової
кризи національного господарства.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Отже, по�перше, виникнення інституційної пастки не

унікальне явище для окремих економічних систем. Воно
має відносно стійкий набір ризиків, що спрацьовують ав�
томатично при порушенні балансу попередження загроз
зростання видатків для економічних агентів (трансакцій�
них і трансформаційних) щодо підтримання певних інсти�
туцій передачі та обміну прав власності на ринку. До та�
ких ризиків належать, ризик: тотальної ворожості; обме�
женого поля зору; непередбачуваного результату. По�
друге, перебіг посткризового відновлення в Україні вка�
зує на розгортання інституційної кризи у всіх сферах сус�
пільного життя, зокрема у державному управлінні, внас�
лідок тривалого накопичення інституційних пасток у еко�
номічній системі країни. І, по�третє, усунення чи попе�
редження будь�якої інституційної пастки як і розблоку�
вання інституційної кризи в Україні можливе завдяки
інституційним реформам, що грунтуються на передба�
ченні та моделюванні поведінки економічних агентів. У
цьому контексті, перевагою існуючого стану взаємодії
між учасниками ринку в Україні (галузевість) є те, що він
дозволяє з високою точністю моделювати зв'язки між
ними на основі поведінки групи економічних агентів на
певних нішах чи в окремих галузях. Тобто, мікроеко�
номічні зв'язки таких груп практично тотожні макроеко�
номічним залежностям на внутрішньому ринку України.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Звідси, у подальших розвідках першочерговим постає зав�
дання вироблення управлінських методик(и) встановлен�
ня градації, залежностей та ваги окремих газлузевих (нішо�
вих) груп економічних агентів у економіці України, збалан�
сування їхніх інтересів задля пошуку шляхів розблокуван�
ня інституційної кризи національного господарства та по�
передження виникнення нових інституційних пасток у май�
бутньому.
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ВСТУП
Формування в сучасних умовах ефективно функ�

ціонуючої економіки є складним процесом, що включає
цілий комплекс проблем, пов'язаних з досягненням ста�
білізації загального обсягу виробництва і відновлення
економічного зростання; забезпеченням фінансової ста�
білізації; поліпшенням умов для розвитку підприємниц�
тва та зростання ділової активності; активізацією струк�
турної перебудови економіки через інвестиції в висо�
коефективні і конкурентоспроможні виробництва. Про�
те в процесі реформування української економіки не
відбулися серйозні якісні зміни, які б сформували пере�
думови для переходу до наступного етапу перетворен�
ня, до її структурної перебудови і поновлення на цій
основі економічного зростання. Високий показник ди�
ференціації регіонів за рівнем економічного розвитку
галузей не тільки не знизився за останні кілька років, а,
навпаки, економіки окремих регіонів, засновані на ви�
добутку природних ресурсів, істотно відірвалися від
регіональних економік, заснованих на галузях з пере�
робки сировини і випуску готової продукції. Зберегли�
ся глибокі деформації, низька конкурентоспроможність
більшості виробів обробної промисловості, високий
рівень монополізації виробництва та обігу [1].

Специфіка структурних змін в українській еко�
номіці полягає в тому, що вони своїм відправним пун�
ктом мають структуру, сформовану, в основному, в
період планово�розподільчої системи в умовах силь�
ної ізоляції від світового ринку. У той же час, в гло�
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бальній економіці в зазначений період проявилися тен�
денції інтеграційної взаємодії соціально�економічних
систем країн, регіонів і галузей з перетворенням фун�
кціонального змісту економічних відносин. Тенденція
інтеграції відноситься дослідниками до числа доміну�
ючих, оскільки вона охоплює кілька суб'єктів, що фун�
кціонують на всіх рівнях організації громадського гос�
подарського процесу. А регіональний аспект інтеграції
галузей з урахуванням українських особливостей
відіграє істотну роль у процесі зміни якісного стану
національної економіки.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є дослідження механізмів фор�

мування і реалізації регіональної структурно�інвести�
ційної стратегії економічного росту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Вивченню та узагальненню проблем регіональної

структурно�інвестиційної стратегії економічного рос�
ту присвячені фундаментальні дослідження українських
вчених�регіоналістів, зокрема глибиною і широтою
охоплення досліджуваних проблем характеризуються
наукові праці О.М. Алимова, А.І. Амоші, С.І. Бандура,
П.П. Борщевського, В.М. Геєця, Б.М. Данилишина,
М.І. Долішного, С.І. Дорогунцова, Л.М. Зайцева, Т.А. За�
яць, А.О. Єпіфанова, В.Ф. Євдокимова, В.І. Куценко,
І.І. Лукінова, А.С. Лисецького, Ю.П., Лебединського,
Ю.В. Макогон А.Г. Мазура, В.К. Мамутова, В.Ф. Сто�
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лярова, Л.П. Симоненка, О.П. Сологуб, М.І. Фащевсь�
кого, В.І. Пили, В.А. Поповкіна, М.Ф. Тимчука, Л.Г. Чер�
нюк, М.Т. Чумаченка, В.Ф. Филипенка.

Наукові здобутки вчених мають велике значення.
Проте проблема управління регіональним розвитком
потребує подальшого дослідження, бо докорінно зміни�
лись внутрішні і зовнішні умови функціонування госпо�
дарства регіональних систем, набуває нового значення
і трансформується управління регіональним розвитком,
орієнтуючись на забезпечення комплексності і економ�
ічної ефективності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Регіональна структурна політика є одним з еле�

ментів цілісної системи реформування економіки, що
дозволяє в рамках окремих територій забезпечити
отримання додаткового ефекту від мобілізації струк�
турних факторів економічного зростання. В її основі ле�
жить сукупність організаційно�правових та фінансово�
економічних положень, які конкретизують по функці�
ональним, пріоритетним і ресурсним складовим основні
цілі, завдання та очікувані результати структурної пе�
ребудови регіонального економічного комплексу. За
своїм призначенням, регіональна структурна політика
покликана сприяти вирішенню як державних, так і те�
риторіальних завдань засобами інвестиційної діяльності
з використанням принципів регіональної інтеграції дер�
жавної та територіальної економічних систем, опти�
мального поєднання загальноукраїнських та регіональ�
них цілей і завдань економічного розвитку, врахування
економічної реальності, збалансованості та пропорцій�
ності економічних систем, пов'язаності завдань і етапів
їх послідовного вирішення [3].

Необхідно зазначити, що процес комплексної транс�
формації економічної структури регіональної еконо�
міки, що є складним і багатогранним, вимагає наявності
високоефективної системи контролю як з боку держа�
ви, так і з боку приватного сектору. У зв'язку з цим, про�
блематика розвитку методології стратегічного і опера�
тивного контролінгу трансформації економічної струк�
тури регіональної економіки є вкрай актуальною і стра�
тегічно важливою для розвитку національної економі�
ки України в цілому.

Основні елементи концепції трансформації еконо�
мічної структури регіональної економіки є об'єктивним
і необхідним компонентом інтеграції регіональної еко�
номіки в національну економіку. З точки зору управлі�
ння ресурсними потоками економічних суб'єктів регіо�
нальної економіки, трансформація економічної струк�
тури забезпечує сталий розвиток регіональної еконо�
міки [4].

Найбільш важливі тенденції регіонального поши�
рення інтеграційних процесів трансформації економіч�
ної структури регіональної економіки наступні:

— пріоритет національних інтересів над регіональ�
ними інтересами в державному регулюванні процесу
інтеграції;

— синергія технологічних укладів регіональних еко�
номік, що підвищує ефективність використання ресур�
сного потенціалу регіонів, що становлять економічний
район;

— врахування інтересів економічних суб'єктів в
інтеграційному процесі;

— прояв економічного ефекту інтеграційного про�
цесу трансформації економічної структури галузей ре�
гіональної економіки в паралельному здійсненні двох
взаємопов'язаних процесів: а) у розвитку ринкових пе�
ретворень і б) в інтеграції національної економіки у гло�
бальну економіку;

— зниження трансакційних витрат, що сприяють ра�
ціональному використанню ресурсів регіональної еко�
номіки, та підвищення ефективності виробництва.

Теоретична база проведення трансформації еконо�
мічної структури регіональної економіки виділяє такі

основні етапи реалізації концепції трансформації еко�
номічної структури регіональної економіки:

1) визначення та розробка пріоритетів розвитку
країни;

2) формування бачення регіональної економіки;
3) визначення головних цілей і напрямів трансфор�

мації;
4) вибір і обгрунтування методів розробки;
5) розробка концепції;
6) комплексна прогнозна оцінка наслідків реалізації

концепції;
7) розробка програмних заходів з реалізації;
8) прийняття рішень і управління реалізацією кон�

цепції.
Необхідно проводити комплексний прогноз нас�

лідків трансформації економічної структури на підставі
обраної концепції. Прогноз служить для створення
дійсно ефективної концепції, в якій обгрунтовуються
стратегії, шляхи та методи проведення трансформації
економічної структури, а також описуються найбільш
важливі інтеграційні процеси. Інтеграційні процеси
можна умовно класифікувати за такими ознаками:

1) направлення: вертикальне входження (економіч�
на структура регіону входить в економічну структуру
національної економіки як підсистема), вертикальне
включення (в економічну структуру регіону входять
мікроекономічні підсистеми), горизонтальне (еко�
номічні структури різних регіонів інтегруються);

2) масштаб: макроекономічний (інтеграційний про�
цес зачіпає економіку в цілому), мезоекономічний
(інтеграційний процес зачіпає окремі галузі, регіони,
корпорації), мікроекономічний (інтеграційний процес
зачіпає окремі господарюючі суб'єкти);

3) цілі: висновок з кризи, уникнути кризи, створен�
ня передумов для розвитку та сталого розвитку;

4) наслідки: провал (інтеграційний процес не досяг
своїх цілей), задовільний результат (більшість цілей до�
сягнуто), успіх (результати інтеграційних процесів пе�
ревершили очікування);

5) ступінь впливу на зовнішнє середовище: незнач�
ний (зміни зовнішнього середовища не помітні, або обу�
мовлені іншими причинами), слабкий (лише незначна
частина змін зовнішнього середовища обумовлена інтег�
раційним процесом), помірний (вплив відчувається),
сильний (відбувається зміна технологічного укладу) [6].

Основні передумови (рушійні сили), що обумовлю�
ють розвиток інтеграційних процесів:

1. Виробничі, науково�технічні та технологічні:
— різке зростання масштабів виробництва;
— перехід до нового технологічного способу вироб�

ництва — до високих, наукомістких технологій;
— швидке і широке поширення нових технологій, які

ліквідують бар'єри на шляху переміщення товарів, по�
слуг, капіталів;

— якісно нове покоління засобів транспорту і зв'яз�
ку та їх уніфікація, що забезпечують швидке поширен�
ня товарів і послуг, ресурсів та ідей з додатком їх у най�
більш сприятливих умовах.

— швидке поширення знань в результаті наукового
або інших видів інтелектуального взаємообміну;

— різке скорочення завдяки передовим технологі�
ям транспортних, телекомунікаційних витрат, значне
зниження витрат на обробку, зберігання та використан�
ня інформації, що полегшує глобальну інтеграцію на�
ціональних ринків.

 2. Організаційні — це такі форми здійснення вироб�
ничо�господарської діяльності як ТНК і ФПГ, рамки діяль�
ності яких виходять за регіональні та національні кордо�
ни, сприяючі формуванню єдиного ринкового простору.

3. Економічні:
— лібералізація торгівлі товарами і послугами,

ринків капіталу та інші форми економічної лібералізації,
що викликали обмеження політики протекціонізму і
зробили торгівлю більш вільною;
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— небувала концентрація і централізація капіталу,
вибухонебезпечне зростання похідних фінансово�еко�
номічних інструментів, різке скорочення часу здійснен�
ня міжвалютних угод;

— впровадження єдиних критеріїв макроекономіч�
ної політики, уніфікація вимог до податкової, регіональ�
ної, аграрної, антимонопольної політики, до політики
в галузі зайнятості та ін.;

— посилення тенденції до уніфікації та стандарти�
зації. Все ширше застосовуються єдині стандарти на
технологію, екологію, діяльність фінансових органі�
зацій, бухгалтерську і статистичну звітність. Стандар�
ти поширюються на освіту і культуру.

4. Інформаційні:
— радикальна зміна засобів ділового спілкування,

обміну виробничою, науково�технічною, економічною,
фінансовою інформацією; поява і розвиток принципо�
во нових систем отримання, передачі та обробки інфор�
мації дозволили створити глобальні мережі, що об'єдну�
ють фінансові та товарні ринки, включаючи ринки ноу�
хау і професійних послуг;

— формування систем, що дозволяють з одного цен�
тру керувати розташованим в різних регіонах і країнах
виробництвом, що створюють можливості оперативно�
го, своєчасного та ефективного вирішення виробничих,
науково�технічних, комерційних завдань [5].

Через те, що наслідки інтеграційних процесів у
трансформації економічної структури можуть відігра�
вати вирішальну роль, завдання комплексного прогно�

зування цієї трансформації повинні вирішуватися в
кілька етапів з прогнозуванням наслідків.

У загальному вигляді прогнозна модель трансфор�
мації економічної структури регіональної економіки
може мати наступний вигляд:( )Δ= ,,,, fffff ФИСЭg (1),

де: g
f
 — прогноз економічного стану регіональної

економіки;
Э

f
 — прогнозний стан економічних показників;

С
f
 — прогнозний стан соціального середовища;

И
f 
— прогнозний стан інституційної інфраструкту�

ри;
Ф

f
 — прогнозний стан фінансової системи;

Δ — додатковий ефект інтеграційного процесу.
За наявності розбіжностей отриманих результатів

з наявними даними та очікуваннями, прогнозна модель
підлягає перегляду і переробці.

Слід виділити три групи залежностей, з якими по�
в'язане прогнозування трансформації економічної
структури регіональної економіки. По�перше, необ�
хідна оцінка місця регіональної економіки в струк�
турі національних і світових господарських зв'язків.
По�друге, необхідно провести аналіз її взаємозв'яз�
ку із зовнішнім середовищем (у першу чергу, оціни�
ти економічні показники, соціальне середовище,
інституційну інфраструктуру, фінансову систему).
По�третє, потрібна характеристика взаємозв'язку
суб'єктів усередині галузей і інших суб'єктів мезор�
івня між собою.

Рис. 1. Вибір напрямів проведення трансформації економічної структури регіональної економіки та оцінка її
ефективності для всіх зацікавлених сторін
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Виявлення даних взаємозв'язків (залежностей)
може проводитися за таким алгоритмом.

I. Аналіз діяльності галузей і регіональних комп�
лексів, який важливий з точки зору визначення можли�
востей використання інтеграційних процесів для транс�
формації економічної структури регіональної еконо�
міки в світовій структурі:

1) розвиток економічної структури регіональної
економіки;

2) аналіз діяльності та перспективи розвитку еко�
номічної структури на мезо� і мікрорівні;

3) визначення місця регіональної економіки в націо�
нальній та світовій економічній структурі — частка в об�
сязі промислового виробництва, зв'язки з іншими еконо�
міками, важливість розвитку комплексу для збалансова�
ного функціонування економіки країни та її регіонів.

II. Аналіз економічних показників структури регіо�
нальної економіки, в рамках якого проводиться узагаль�
нення статистичної та прогнозної інформації, аналі�
зується сформована структура споживання і виявля�
ються потенційні споживачі:

1) визначення потреб у продукції економіки регіо�
ну; вивчення кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього
ринків;

2) аналіз впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на
розвиток регіональної економіки.

III. Виявлення тенденцій і напрямків зміни структури
елементів регіональної економіки, на якому відбувається
акумулювання аналітичного рішення про вибір пріоритетів
і напрямів розвитку регіональної економіки. Вибір методів
прогнозування, як показано в дисертації, залежить від
мети прогнозування. Необхідно визначити головний кри�
терій функціонування, що відображає різноманіття цілей
держави та регіону, головна з яких формується у вигляді
цільової функції. Вибір цільової функції багато в чому
визначає постановку задачі прогнозування. Вибір інших
критеріїв становить інтерес у плані компромісних цільо�
вих функцій. Вони можуть виступати в якості обмежень в
комплексній моделі прогнозу.

 Послідовність кроків і вибір напрямів оцінки ефек�
тивності трансформації економічної структури регіо�
нальної економіки представлено на рисунку 1.

Дії за запропонованою схемою дозволяють зроби�
ти достовірний прогноз інтеграційного поступу і виз�
начити сценарії трансформації з урахуванням потенц�
ійного ринку.

ВИСНОВОК
Оцінка ефективності обраного варіанту (сценарію)

трансформації економічної структури регіональної еко�
номіки має будуватися на критеріях забезпечення еко�
номічної та соціальної безпеки, фінансової забезпече�
ності, підвищення якості інституційної інфраструкту�
ри. Забезпечення економічної та соціальної безпеки є
пріоритетним завданням інтеграційного процесу і є од�
ним з головних критеріїв ефективності трансформації
економічної структури. Ефективність даної трансфор�
мації оцінюється на підставі відповідних критеріїв, що
дозволяють кількісно оцінити темп зростання економі�
чного потенціалу регіональної економіки та забезпечен�
ня збалансованого розвитку його суб'єктів і сфер діяль�
ності [2].

На основі обраного варіанту (сценарію) трансфор�
мації і основі прогнозної оцінки ефективності даного
варіанту проводиться розробка регіональної програми,
в якій враховуються виробничий потенціал, внутрішні
резерви економіки для досягнення прогнозних резуль�
татів. Якщо наявні ресурси достатні або можливе отри�
мання відсутніх ресурсів, а обраний варіант трансфор�
мації економічної структури влаштовує зацікавлені сто�
рони і забезпечує в прогнозному періоді досягнення всіх
критеріїв ефективності і виробничих показників, то
можна переходити до проведення трансформації еко�
номічної структури регіональної економіки з умовою

постійного моніторингу впливу зміни зовнішніх і внут�
рішніх факторів, що вимагають коректування варіантів
(напрямів) та критеріїв ефективності.

Реалізація програми трансформації вимагає залу�
чення зовнішніх експертів, що може стати додатковою
підставою для вибору конкретного сценарію трансфор�
мації і дозволить підвищити рівень задоволеності учас�
ників інтеграційного процесу. Використовуваний для
консолідації експертної думки механізм опитування
повинен включати важливі складові, що характеризу�
ють інтеграційні процеси.
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В даний час роль реклами дуже сильно зросла, у
зв'язку з вдосконаленням ефективної діяльності тури�
стичного ринку. Правильно розроблена реклама може
допомогти з реалізацією послуг, які надаються, оскіль�
ки основною метою є залучення нових клієнтів, вста�
новлення нових, більш вигідних ділових контрактів,
внаслідок чого зростає потреба в наданому товарі, зро�
стає попит, збільшується пропозиція. Сучасний туризм
неможливо уявити без реклами. Вона — самий дієвий
інструмент у спробах туристського підприємства доне�
сти інформацію до своїх клієнтів, модифікувати їх по�
ведінку, привернути увагу до пропонованих послуг,
створити позитивний імідж самого підприємства, пока�
зати його суспільну значимість. Реклама забезпечує
можливість збільшення обсягів продажів. Масштабний
збут туристичних послуг означає для туристичного
підприємства зростання доходів, гідну оплату праці пер�
соналу, сприятливий морально�психологічний клімат у
колективі, стабільність і впевненість у майбутньому.
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Загальні питання реклами у туризмі її розвитку та
впливу на ринок міжнародного туризму розглядали в
процесі своєї діяльності багато економістів�теоретиків
та психологів. Загальнотеоретичні аспекти реклами у ту�
ристичному бізнесі на сучасному етапі і її залежності
від зовнішніх умов розглядали такі вчені та фахівці, як
Н. Морган, А. Причард, А.П. Дурович, Н.С. Морозова
та багато інших.

Метою статті є оцінка рівня впливу реклами на ку�
півельну поведінку споживачів туристичного продукту.

Текст є найважливішою частиною більшості реклам�
них засобів. Він, як правило, розкриває основний зміст
рекламного послання і більшою мірою впливає на спо�
живача, спонукаючи зробити покупку або просто несу�
чи інформаційну функцію. Існує кілька типів текстів
рекламних повідомлень, які інформують, нагадують або
викликають (прищеплюють) та переконують.

Інформаційні тексти повинні бути прості і лаконічні.
Тексти, що нагадують повинні бути короткими. Тексти, що
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викликають (прищеплюють) містять багаторазове повто�
рення назву туристичного продукту або туристичного
підприємства. Переконуючи повинні бути емоційні і зосе�
реджувати увагу на перевагах туристичного продукту.

Основними елементами рекламних повідомлень є:
заголовок (слоган), основний текст, шрифт, малюнок,
колір, світло і звук.

Заголовок — найбільш важливий елемент більшості
рекламних оголошень. Це телеграма, по якій люди су�
дять, читати рекламний текст, чи ні. У середньому, в
п'ять разів більше людей читають заголовки, ніж основ�
ний текст рекламного повідомлення [3, c. 67].

Якщо заголовок не викликає у споживача бажання
придбати туристичний продукт, то можна вважати, що
марно витрачено 80% грошей. Абсолютно неприйнятно
використовувати оголошення яке не має заголовка. У
той же час сама лише зміна заголовка може призвести
до збільшення продажів в десять разів. Для написання
правильного та ефективного заголовка необхідно до�
тримуватись певних правил:

1. Заголовок — це основа рекламного оголошення.
Їм треба користуватися, щоб залучити читачів — перс�
пективних споживачів рекламованого туристичного
продукту.

2. Кожен заголовок повинен відповідати інтересам
самого читача. Він повинен обіцяти користь.

3. Завжди намагатися вводити новини в заголовки,
так як споживач завжди очікує нових товарів або нових
шляхів використання старих, чи нових змін у старому.
Існує два найбільш сильних слова, які можна застосу�
вати в заголовку — це "безкоштовний" і "новий".

4. Іншими словами і виразами, які творять чудеса, є
наступні: як, раптово, зараз, сповіщаємо, надаємо, ось
тут, тільки що вступив, важливий напрям, поліпшення,
вражаючий, сенсаційний, видатний, революційний, при�
голомшливий, диво, чарівний, пропонуємо, швидкий,
легкий, потрібно, порада, правда, порівняйте, знижки,
поспішайте, останній шанс, виклик. Заголовки можуть
бути посилені шляхом включення таких емоційних слів,
як улюблений, любов, страх, гордий, друг і дитина.

5. Оскільки в п'ять раз більше людей читають заго�
ловки, а не основний текст рекламного оголошення,
важливо, щоб цим людям, які кидають швидкий погляд,
було, принаймні, ясно, який туристичний продукт або
туристичне підприємство рекламується.

6. Включати обіцянку, що спонукає придбати тури�
стичний продукт, в заголовок. Заголовки стануть дов�
шими, але доведено, що заголовки з десяти і більше слів,
що містять новини та інформацію, постійно приверта�
ють більше покупців, ніж короткі оголошення.

7. Найбільш ймовірно, що люди прочитають і основ�
ний текст реклами, якщо заголовок збуджує у них
цікавість. Тому слід завершити заголовок чимось спо�
кусливим, щоб люди прочитали і текст.

8. Дослідження показують, що небезпечно застосо�
вувати заперечення в заголовках.

9. Необхідно уникати сліпих заголовків, які нічого
не означають, поки не прочитаєш нижче текст реклам�
ного повідомлення; більшість людей цього не роблять.

У міру можливості віддавати перевагу фотографіям,
а не малюнкам. Фотографії більше привертають увагу і
більше подобаються читачам, що обумовлено, очевид�
но, тим, що вони точно передають образ туристичний
продукт. Фотографії краще передають реальність, отже,
викликають більше довіри. Не слід поєднувати в одній
рекламі фотографії та малюнки [2, c. 93].

Більше образів виникає в тому випадку, якщо ілюс�
трації допомагають споживачеві жваво уявити себе
учасником цього сюжету (показаного в рекламному
повідомленні). Вплив рекламних ілюстрацій на ставлен�
ня до туристичного продукту зростає, якщо вони
містять важливу інформацію про продукт, особливо по
відношенню до споживачів, які довго роздумують пе�
ред придбанням.

Дослідження показали, що інформація запам'ято�
вується краще, якщо при її поданні використовуються
як вербальні, так і візуальні засоби, ніж у випадку, коли
вона намагається розповісти про основні властивості
туристичного продукту за допомогою одних тільки слів.
Однак істотне поліпшення запам'ятовування під впли�
вом ілюстрацій, які підтверджують вербальну інформа�
цію про якість туристичного продукту, виникає тільки
тоді, коли ця вербальна інформація не може створити
уявний образ товару (не асоціюється з відношенням до
товару). Така образність легше виникає, якщо в рекламі
використовуються не абстрактні, а конкретні вирази,
якщо реклама правдива і здатна викликати симпатії до
себе самої, і до туристичного продукту, який рекла�
мується. Рекламне повідомлення більше запам'ятовуєть�
ся, якщо його складові частини обіграють одну і ту ж
ідею.

Крім того, до елементів рекламних оголошень відно�
сяться шрифт, колір, світло, звук. Ці елементи надають
рекламі емоційне забарвлення, посилюючи її вплив. Не
обов'язково всі ці елементи присутні в кожному реклам�
ному повідомленні. Значимість кожного з них може бути
різною. Залежно від використовуваного рекламного
засобу можуть використовуватися окремі елементи або
всі, разом узяті.

До основних вимог основного рекламного тексту з
метою підвищення ефективності рекламного впливу на
споживача відносять такі правила.

1. Краще не застосовувати найвищих ступенів і уза�
гальнень, використовувати замість цього більше конк�
ретних фактів. Чим більше фактів наводиться, тим
більше туристичного продукту продається. Шансів на
успіх рекламного повідомлення стає більше з збільшен�
ням у ньому кількості фактів про продукт. Кожне рек�
ламне оголошення повинне містити повний опис продук�
ту. Споживачі не читатимуть серію оголошень на один і
той же продукт. Потрібно виходити з того, що кожне
оголошення — це єдиний шанс, який є у вас, щоб прода�
ти ваш туристичний продукт читачеві — зараз або ніко�
ли.

2. У рекламний текст слід завжди включати відгуки
про продукт. Читач більш вірить іншому споживачу, ніж
безіменному автору тексту реклами. Відгук знамени�
тості значно піднімає інтерес споживача до продукт,
якщо він написаний чесно, йому в основному вірять. Чим
популярніша знаменитість, тим більше читачів можна
залучити до рекламного повідомлення.

3. Інший успішний прийом полягає в тому, щоб дати
читачеві корисну пораду або надати послугу. Це при�
ваблює на 75% більше читачів, ніж рекламний текст,
просто описує туристичний продукт.

4. Необхідно уникати "високих" слів і витонченого
літературного стилю, це відволікає від самого предмета
опису.

5. Текст реклами повинен бути зрозумілим, бажано
писати рекламу на тій мові, якою споживачі користу�
ються повсякденно.

Для того, щоб викликати позитивну відповідну
реакцію у споживача, в рекламних текстах широко ви�
користовуються спонукальні конструкції, які, на дум�
ку сучасних дослідників, надають висловлюванню
жвавість і емоційність і є своєрідним стилістичним сиг�
налом рекламного тексту [1, c. 238].

Дійсно, наказовий спосіб, передаючи волю мовця,
спрямовану до іншій особі виражає вплив, спонукання
з боку мовця, тобто має експресивне значення і може
характеризуватися в мові відтінками накази, вмовлян�
ня, прохання, благання і т. д. Як показав аналіз, значен�
ня спонукання до дії в рекламних текстах досягається
різними мовними формами однини і множини.

Приклади показують, що форми 2�ї особи множи�
ни виражають спонукання до дії, звернене до кількох
осіб, і вказують на колективний характер адресата, а
форми 2�ї особи однини, втрачаючи пряме відношення
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до конкретного співрозмовника, отримують узагальне�
не значення. При цьому слід зазначити, що форми 2�ї
особи множини, як і форми 2�ї особи однини, можуть
означати не конкретних співрозмовників, а невизначе�
них слухачів або читачів.

Поряд з основними імперативними формами 2�ї осо�
би однини і множини для вираження значення спону�
кання в текстах реклами вживаються і "небезперечні"
форми імперативу: форми 1�ї особи множини і 3�ї осо�
би однини з часткою "нехай", серед яких найбільш часті
форми 3 �го особи однини, що позначають відтінок по�
бажання. Ці сполучення зазвичай трактуються як ана�
літичні дієслівні форми 3�ї особи однини наказового
способу. При цьому наголошується, що показником
способу в них виступає частка "нехай", а форми тепері�
шнього часу втрачають своє тимчасове значення. Крім
названих форм, для вираження значення спонукання до
дії в рекламних текстах вживаються, як уже було ска�
зано вище, синтетичні та аналітичні форми 1�ї особи
множини, або форми "спільної дії".

Форми "спільної дії" — це форми множини і спону�
кання, що позначається ними завжди відноситься до
двох або більше осіб: до співрозмовника (або співроз�
мовників, групі осіб, що включають співрозмовника) і
до самого мовця .

Слід також відзначити, що форми "спільної дії" в
текстах реклами, як правило, не виражають категорич�
ного спонукання. Для них характерно значення запро�
шення. Компонент "запрошення до дії", який привно�
ситься в імперативну форму часткою "давайте", бере
участь у створенні особливої довірчої, позбавленої дик�
тату конструкції висловлювання у текстах реклами.

Особливістю представлених у рекламних текстах
конструкцій з інфінітивом є те, що інфінітив виступає в
ролі функціонального заступника особистих імператив�
них форм, завдяки чому волевиявлення може тракту�
ватися як невизначено�референтне дію [4, c. 72].

 Значення імперативу, яке застосовується найбіль�
ше є порада: вона зафіксована в 170 з 300 випадків. Дру�
гою, за частотою використання конструкцією, є поба�
жання. Це значення імперативу відзначено в 130 спону�
кальних висловлюваннях. Побажання, за спостережен�
нями фахівців, реалізується за допомогою різних "во�
льових" і "не вольових" дієслів. Зупинимося на цьому
детальніше.

Перш за все, слід відзначити, що в рекламних тек�
стах, висловлюючи волевиявлення, мовець виходить з
того, що слухаючий або може виконати цю дію в прин�
ципі, або може виконати її за наявності певних умов.
Такі дії, процеси або стан виражаються в імперативних
висловлюваннях дієслівними формами "вольових"
дієслів (купуйте, зайдіть, візьміть, відправте, напишіть
тощо).

Разом з тим існують дієслова, які позначають "не
вольовий" (психологічні, емоційні) стан людини і теж
можуть вживатися в імперативі.

Семантика побажання реалізується в спонукальних
конструкціях, що включають:

1. Дієслова психологічних і емоційних станів (типу
пам'ятати, запам'ятати, радіти, вірити, знати), а також
аналітичні конструкції з дієсловом бути (бути здоровим,
бути щасливим і т.п.).

2. Дієслова мимовільних фізичних дій і станів. Особ�
ливість таких конструкцій в тому, що імпульс дії вихо�
дить від мовця. У цих конструкціях виражається спону�
кання до майбутнього дії або зміни будь�яких пара�
метрів здійснюється дії [5, c. 179].

Необхідно відзначити, що форматування тексту в
рекламному оголошенні також має свої особливості, так
як має сприяти сприйняттю та запам'ятанню у аудиторії.

Якщо передбачається розміщення великого обсягу
інформації, то вона для полегшення сприйняття розби�
вається на короткі, логічно завершені абзаци, які залеж�
но від інформативною навантаження (або з інших при�

чин) можуть бути сформатовані різним чином. Припус�
тимо, якщо є необхідність щось виділити, це можна зро�
бити або більшим, жирним шрифтом, або використову�
вати виворотку (білий текст на чорному фоні).

Заголовок і резюмуюча фраза повинні бути відок�
ремлені від основного тексту більш великим міжстро�
ковим інтервалам. Рядок зазвичай містить 45—60 сим�
волів (6—8 см в газеті чи журналі).

Для легкого сприйняття тексту в рекламних оголо�
шеннях використовуються звичні по зображенню гар�
нітури шрифтів. Це, як правило, шрифти із зарубками.
Якщо ж використовується дрібний шрифт, наприклад
інформація про контакти, то легше сприйматимуться
рубані [6, c. 92].

З метою залучення уваги можливі різні варіанти ви�
користання кольору шрифтів. Наприклад, якщо вико�
ристання чорного шрифту на білому фоні цілком дореч�
но в газеті, то в кольоровому глянцевому журналі рек�
ламне оголошення, набрана в такому вигляді, буде ви�
глядати досить непривабливо. Часто користуються та�
кими поєднаннями тексту і фону: чорний на жовтому,
зелений на білому, червоний на білому і пр.

Таким чином, текст, будучи основою рекламного
повідомлення, складається з таких елементів, як заго�
ловок (слоган), основний текст, шрифт, малюнок, колір,
світло і звук. При складанні даних складових необхідно
дотримуватися безлічі правил, які в сукупності будуть
надавати максимальний вплив на споживача, спонука�
ючи його зробити покупку і як наслідок, допоможуть
зробити рекламу більш ефективною. Необхідно зверта�
ти увагу не тільки на смисловий зміст тексту, але і на
його графічне оформлення, бо розташування тексту,
його колір та інші способи зображення роблять знач�
ний вплив на аудиторію.

На споживчу аудиторію крім рекламного тексту ма�
ють психологічний вплив і інші чинники. Так, наприклад,
колір є найсильнішим інструментом для створення бажа�
ної атмосфери, настрою. Колір може залучати і відштов�
хувати, вселяти відчуття спокою і комфорту або пору�
шувати і турбувати. Кольори звертаються до почуттів, а
не до логіки людини. Достовірно встановлено, що кожен
колір викликає підсвідомі асоціації. Психологами вста�
новлено, що врівноважена в колірному відношенні сере�
довище привертає, створює творчу атмосферу, заспо�
коює і покращує спілкування людей між собою. Кольо�
ри звертаються до почуттів, а не до логіки людини.

Серед напрямів впливу кольору на споживача мож�
на виділить наступні:

— викликають психологічну реакцію;
— підкреслюють якість, настрій, почуття; створю�

ють теплу або холодну середовище; відображають часи
року і т.д.;

— мають фізіологічні наслідки, як позитивні або
негативні оптичні подразники;

— доторкаються до відчуттям: задоволення, при�
ємний зовнішній вигляд і т.п.;

— звертаються до почуттів: надають об'ємність се�
редовищу і предметам [7, c. 28].

Між колірним рішенням реклами і природним сприй�
няттям людини існує певна залежність. Достовірно вста�
новлено, що кожен колір викликає підсвідомі асоціації.

Коли споживач бачить хороші рекламні фільми, гор�
тає буклети, роздивляється плакати, він неодмінно звер�
тає увагу на виразність колірних і просторових рішень.
Все продумано до дрібниць. Все дуже красиво, все пра�
цює на мету — привернути увагу, зацікавити рекламо�
ваним туристичним продуктом. Колір емоційно впливає
на людину.

Колір може залучати і відштовхувати, вселяти від�
чуття спокою і комфорту або порушувати і турбувати.

Фахівці досліджували вплив кольору на сприйняття
людини, асоціації, викликані їм у національних середо�
вищах різних країн. Виявилося, наприклад, що колір
означає або символізує:
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Червоний: у Америці — любов, у Китаї — доброту,
свято, удачу, в Україні — високу активність, агресію,
боротьбу, в Індії — життя;

Жовтий: в Америці — процвітання, в Росії — со�
нячність і розлуку; в Сирії — траур, смерть, в Індії —
пишність, у Бразилії — відчай;

Зелений: в Америці — надію, в Китаї — розкішне
життя, в Індії — світ і надію;

Блакитний: у Америці — віру, в Індії — правдивість,
в Китаї — один з траурних кольорів;

Синій: у Росії — нічний спокій;
Фіолетовий: в Індії — печаль і втіха, в Бразилії —

печаль;
Білий: у Америці — чистоту і світ, в Китаї — підлість,

небезпека, траур; в Європі — молодість;
Чорний: у Америці — символізує складну, надзви�

чайну ситуацію, в Китаї — чесність [1, c. 471].
Величезну увагу впливу кольору на сприйняття лю�

дини та її психічний стан приділяв швейцарський пси�
холог Макс Люшер. Він встановив, що певний колір вик�
ликає у людини цілком певні емоції. Наприклад, жов�
то�червоні тони створюють відчуття схвильованості,
збудження, активності. Сині, сірі колірні тони, навпа�
ки, діють заспокійливо.

Чорний або сірий колір має значенням вишуканості,
культурності. Він як би протистоїть всій гамі вульгар�
них фарб. Але одночасно все активніше виступає яск�
равий колір як знак емансипації, канікул, свободи. Колір
стає важливим елементом загального рішення зовніш�
нього вигляду речі і її рекламного образу. Фарби
співвідносять один з одним і з середовищем і саме це
мають на увазі, коли говорять про їх "функціональ�
ності".

Вважається, що якщо кольори, найбільш часто зус�
трічаються у рекламі, розташувати за ступенем впливу
на увагу покупців, то розподіл за ступенем ефективності
залучення уваги буде наступним (у %): синьо�фіолето�
вий — 100; темно�синій — 90; бірюзовий — 85; інтенсив�
но�лимонний — 60; чорний — 47; темно�фіолетовий —
42; жовтий — 22; блакитний — 17,5; синій — 14,5; ко�
ричневий — 9,5; рубіновий — 7,5; червоно�рожевий —
3,5 (рис. 1).

За ступеня погіршення сприйняття колірні поєднан�
ня розташовуються в наступному порядку: синій на біло�
му; чорний на жовтому; зелений на білому; чорний на

білому; жовтий на чорному; білий на чорному;
зелений на червоному; синій на білому; черво�
ний на жовтому; білий на синьому; червоний на
білому; синій на жовтому; помаранчевий на
чорному; жовтий на синьому; зелений на біло�
му; помаранчевий на білому; білий на зелено�
му; червоний на зеленому; коричневий на біло�
му; білий на коричневому; коричневий на жов�
тому; жовтий на коричневому; червоний на
білому; білий на червоному; жовтий на черво�
ному.

Спеціальними дослідженнями встановлено,
що кількість використовуваних кольорів безпо�
середньо впливає на ефективність впливу рек�
ламного повідомлення. Якщо ефективність
сприйняття чорно�білого зображення прийня�
ти за 100%, то ефективність двобарвного зрос�
тає на 20%, а багатоколірного — на 40%.

Істотним фактором для створення по�
трібної атмосфери при сприйнятті рекламова�
ного продукту є температура кольору, яка та�
кож надає психологічний вплив на покупця.
Так, якщо теплий білий колір (до 500 люксів)
створює спокійну і, швидше, мляву навколишнє
середовище, більш холодний і нейтральний
білий колір підкреслює активний настрій і прий�
нятніший для місць безпосереднього продажу.

Більш точної передачі колірних відтінків
при використанні освітлювальних приладів

сприяє застосування спеціальних цветофільтров. Заз�
вичай рекомендується застосовувати в рекламних цілях
не більше двох різних кольорів, які, проте, можна уріз�
номанітнити за рахунок споріднених їм відтінків, оск�
ільки таку спорідненість створює відчуття колірної по�
слідовності і не дратує зору. Неможливо дати прийнят�
ного у всіх випадках рецепта застосування колірної за�
барвлення. Це пов'язано з тим, що викликається колір�
ними поєднаннями психологічний вплив диференційо�
вано для різних людей, в поведінці яких істотну роль
відіграють культура і традиції [8, c. 94].

Таким чином, колір істотно впливає на псіхо�інтелек�
туальний стан людини і на появу у нього бажання купити
що�небудь. Реклама стає більш успішною при правиль�
ному використанні колірної гами. При створенні реклам�
ного образу, необхідно пам'ятати особливість сприйнят�
тя людиною різних кольорів та їх відтінків для досягнен�
ня максимальної ефективності діяльності реклами.

Також важливим чинником впливу в рекламі є фор�
ма. Вплив деяких форм на людську психіку помітили ще
в глибоку давнину. Пізніше в ході спеціальних дослід�
жень було науково доведено, що форма, як втім, і колір,
може емоційно впливати на людину. Зокрема вчені до�
вели, що форма екрана, на якій розташований об'єкт,
обумовлює процес пошуку на ньому практично непомі�
тних сигналів.

Вплив геометричної форми об'єкта на психічний
сприйняття цього об'єкта людиною досить істотно. В
окремих випадках саме форма об'єкта, а не його колір
відіграють першорядну роль у сприйнятті. Необхідно
відзначити, що здатність геометричних фігур по�різно�
му впливати на психіку людини настільки велика, що
психологи навіть розробили спеціальні тести, що доз�
воляють визначити основні риси характеру індивіда за
перевагою їм тих чи інших геометричних фігур.

Що ж стосується психології форми в рекламі, то тут
треба враховувати, що прості геометричні фігури, на�
приклад, кола або квадрати, краще сприймаються лю�
диною, ніж постаті хитромудрі.

Квадратна, кругла, трикутна, прямокутна і овальна,
площині зовсім по�різному здатні розподіляти увагу
глядача. Прості геометричні форми глядач простіше і
швидше сприймає і краще запам'ятовує, а складні і не�
правильні форми, як правило, важко сприймаються і для
згадування їх потрібні певні психологічні зусилля.
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Рис. 1. Ступень ефективності залучення уваги кольором
споживачів

Складено автором самостійно.
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Якщо ж планується привернути увагу глядача до
центральної області геометричної фігури, то найкраще
скористатись формою овалу, начисто позбавленого
будь�яких кутів. Оскільки овал імітує собою яйце, тоб�
то щось нове, в людській свідомості він пов'язаний з
новими віяннями. З точки зору реклами, це означає, що
овал найкращим чином підходить для просування на
ринок принципово нових туристичних продуктів.

Повертаючись до квадрату, слід згадати, що оскіль�
ки у більшості людей квадрат асоціюється зі стабільні�
стю і відчуттям міцності, ця форма ідеальна для ство�
рення логотипів великих солідних туристичних ком�
паній.

Форма прямокутника — це найбільш універсальна
геометрична форма як у рекламі, так і в повсякденно�
му житті людини. Прямокутник чудово підходить для
рекламних компаній будь�яких організацій. Інший ун�
іверсальної геометричної фігурою, як не важко здога�
датися, є коло. Коло — це ідеальна форма, а отже,
може використовуватися для реклами всього чого зав�
годно. З формою трикутника пов'язані багато значні
символи людства. Так добре відомо, що рівносторонній
трикутник, що дивиться вгору, символізує чоловіче
начало, влада і благополуччя. Перевернутий трикут�
ник — жіноче начало і благословення. У рекламі зас�
тосовуються як трикутники в правильній, так і в пере�
вернутої орієнтації. В обох випадках форма трикутни�
ка є потужним символом, що дозволяє привернути до
себе увагу глядача і змусити його перейти до активних
дій.

Прості лінії так само мають своїм особливим впли�
вом на психіку людини. Зазвичай прямі лінії (горизон�
тальні чи вертикальні) викликають у людей відчуття спо�
кою. Вигнуті же лінії асоціюються з артистизмом і ви�
тонченістю [1, c. 511].

При виборі тієї чи іншої форми поверхні для зобра�
ження, в даному випадку рекламного зображення, ху�
дожник�дизайнер може заздалегідь продумати, на чому
буде акцентовано увагу глядача. Наприклад, достемен�
но відомо, що кути квадратної поверхні дуже активні
зони. Саме тому в образотворчому мистецтві склалася
традиція писати портрети в овалі (головне — зображен�
ня обличчя, а кути відволікають увагу від головного).

Одним з ефективних способів залучення уваги гля�
дача (за рахунок форми, наданої основному об'єкту
сприйняття ) служить виділення якого�небудь одного
елемента серед інших по якійсь одній ознаці. Так, на�
приклад, самий виступаючий кут у чотирикутника не�
залежно від його положення в просторі стає місцем ос�
новної концентрації уваги. Дослідники встановили, що
правильно обрана навіть непредметна форма здатна
привертати увагу і робити сильне емоційне враження.

Форма ліній так само має вплив на сприйняття рек�
ламної інформації .

Прийнято вважати, що:
— Прямі лінії (незалежно від того вертикальні це

лінії або горизонтальні) асоціюються з ясністю, спокоєм
і солідарністю.

— Вигнуті. Пов'язані з невимушеністю і витончені�
стю. Хоча це справедливо тільки в певних умовах. На�
приклад, чим менше відстань між горизонтальними або
вертикальними лініями і чим контрастніше колірна гам�
ма, підібрана для їх зображення, тим більш негативний,
аж до запаморочення, враження вони справляють на що
дивиться. Такий ефект проявляється особливо в тому
випадку, якщо глядач знаходиться в стані стресу.

— Зигзагоподібні лінії. Створюють враження різкої
зміни настрою, концентрації сил, стрімкого вивільнен�
ня енергії.

— Незбалансовані форми. Можуть викликати від�
чуття дискомфорту.

— Симетричні форми і прості лінії. Сприймаються
набагато швидше, ніж складні, і здатні привертати ува�
гу.

Втім, психічний вплив ліній на людину багато в чому
пов'язане з їх кількістю. Так, виникнення у глядача
відчуття спокою можливо тільки в тому випадку, якщо
він дивиться на невелике число ліній. Якщо ж ліній дуже
багато, і вони мають контрастні кольори, то така кар�
тинка вкрай складна для сприйняття, і цілком може вик�
ликати запаморочення і привести до стресу.

Тому при розробці рекламних макетів для більшої
ефективності сприйняття і запам'ятовуваності слід ви�
бирати прості форми і уникати занадто частих ліній і
контрастних кольорів. Через те, що незбалансованість
форм у рекламному повідомленні може викликати ан�
тагоністичну реакцію глядача замість позитивного
ефекту.

Кожне рекламне оголошення орієнтує споживача на
здійснення покупки. У той же час ефективність будь�
якої рекламної діяльності може бути оцінена тільки в
разі чітко визначених перед нею цілей в рамках систем�
ного підходу до маркетингової діяльності.

За допомогою реклами туристичні підприємства ос�
воюють нові ринки збуту. Будучи засобом конкурентної
боротьби, реклама загострює її, що сприяє підвищенню
якості туристичного обслуговування. Використовуючи
можливості цілеспрямованого впливу на споживача ту�
ристичного продукту, реклама не тільки сприяє форму�
ванню попиту, але і керує ним. Реклама не може і не по�
винна компенсувати невисокий рівень якості турист стич�
них продуктів та обслуговування клієнтів. Вона служить
лише засобом доведення до споживачів інформації про
продукти і послуги високої якості.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Кризові явища змусили переглянути роль держави

у фінансуванні ряду галузей, де потрібна значна модер�
нізація наявної інфраструктури й створення нової для
досягнення інноваційного росту національної економі�
ки. В умовах фінансової нестабільності приватний бізнес
(у силу своєї неготовності до фінансування довгостро�
кових ризикованих проектів) зайняв вичікувальну по�
зицію, однак держава дозволити собі цього не може,
оскільки зобов'язана забезпечити ріст національної еко�
номіки в будь�яких, у тому числі й кризових, ситуаціях.
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FORMATION INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN CONDITIONS INTERREGIONAL TRANSPORT
AND LOGISTICS SYSTEM

Для стійкого функціонування й успішного вирішення завдання транспортного обслуговування екоb

номіки транспорт Причорномор'я повинен мати сучасну матеріальноbтехнічну базу, прогресивну техноb

логію перевізного процесу, необхідні пропускні й перевізні здатності. Це вимагає активізації інвестиційb

ної діяльності, що забезпечує розширене відтворення, відновлення й модернізацію основних виробниb

чих фондів, що прямо залежить від її фінансового забезпечення.

For stable operation and successfully solve the problem of transport services transport economy of the Black

Sea should have modern material and technical base, advanced technology transportation process, conveying

and transportation capacity. This requires enhancing the investment activity, providing expanded reproduction,

restoration and modernization of fixed assets, which directly depends on the financial support.

Ключові слова: інвестиції, транспортна система, логістичні центри, глобалізація, інституціальна база,
фінансово�економічні аспекти, контракт життєвого циклу.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

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

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Проблемами інвестиційної привабливості в транс�
портній системі у тому числі і на регіональному рівні,
представлені в працях таких відомих вчених, як:
А.У. Альбеков, Б.А. Анікін, І.В. Гуртовий, В.В. Демиден�
ко, В.С. Загорський, Н.В. Іванова, О.С. Ігнатенко, А.Г. Ка�
льченко, І.Г. Клімова, Р.Р. Ларіна, О.А. Митько, В.Е. Ни�
колайчук, Т.В. Ревуцька, та ін. Аналіз літературних дже�
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рел, присвячених цієї темі, дозволяє виявити широкий
спектр проблем, що залишаються поза увагою вчених.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даної статті є об'єктивне дослідження та об�

грунтування інвестиційної привабливості в умовах
міжрегіональної транспортно�логістичної системи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Відповідно до загальної концепції реформування

транспорту, його організаційні перетворення повинні
забезпечити розширення контуру джерел інвестиційно�
го фінансування, пов'язаних з формуванням конкурен�
тного середовища на транспортному ринку, акціонуван�
ням і більшою господарською самостійністю ринкових
суб'єктів. У цьому зв'язку для зміцнення стратегічних
переваг в умовах жорсткої конкуренції транспортній
галузі потрібне постійне вдосконалювання її інвести�
ційного механізму й розширення виробничо�економіч�
ного потенціалу за рахунок мобілізації всіх джерел
фінансування [1, с. 35—37].

Фундаментальні галузеві особливості транспортної
продукції як відтворювальна незамінність ніякою іншою
продукцією й неможливість просторової взаємозамін�
ності самої транспортної продукції (тобто її недостача
в одному регіоні не може бути компенсований надлиш�
ком її виробництва в іншому), обумовлюють не�
обхідність і важливість збалансованого розвитку фінан�
сового забезпечення й матеріально�технічної бази
транспорту як у галузевому, так і в регіональному ас�
пектах структури транспортного комплексу.

Прагнуча до соціально�економічного розвитку ре�
гіональна економіка не може бути зацікавлена в
збільшенні питомої ваги транспортних витрат у собівар�
тості матеріальної продукції, тобто збільшенні "транс�
портоємності" валового внутрішнього продукту. Звідси
висновок: якими б великими або малими не були сумарні
витрати живої й минулої суспільної праці на розвиток і
роботу транспортного комплексу, вони можуть дати
економічний ефект лише опосередковано, через інші
галузі матеріального й нематеріального виробництва.
Тому роль транспорту в підвищенні ефективності еко�
номіки полягає у всілякому зниженні "транспортоєм�

ності" валового внутрішнього продукту (тобто питомих
суспільних транспортних витрат на одиницю виробле�
ної продукції), а також у максимальному скороченні всіх
видів втрат і збитку в транспортному бізнесі.

У ряді основних недоліків сучасного функціонуван�
ня транспорту регіону особливо варто виділити низь�
кий технічний рівень і незадовільний стан його вироб�
ничо�технічної бази, скорочення обсягів реконструкції
й будівництва інфраструктурних об'єктів.

Ступінь зносу основних фондів організацій основ�
них видів діяльності транспорту Причорноморського
регіону в цілому складає 32,2%, що на фоні зношеності
основного капіталу інших видів економічної діяльності
реального сектора невелика, але має тенденцію до рос�
ту (табл. 1).

Індекси фізичного обсягу інвестицій в основний ка�
пітал по основних видах діяльності транспорту низки, а
часом негативні (табл. 3).

У зв'язку з ростом транспортних тарифів в останні
роки виникли певні обмеження транспортно�економіч�
них зв'язків. Через високу транспортну складову зни�
жується конкурентоспроможність вітчизняної про�
дукції не тільки на зовнішньому, але й на внутрішньому
ринках.

Складність фінансового стану транспорту поси�
люється випереджальними темпами росту цін на спожи�
вані ним ресурси.

Запровадження в дію основних виробничих потуж�
ностей транспорту в останні роки вкрай незначне, а за
окремими показниками відбувалося не заміщуване ви�
буття (табл. 2).

Незважаючи на багаторазове підвищення тарифів
на перевезення пасажирів і вантажів, фінансове ста�
новище транспортних підприємств не вдалося норма�
лізувати. Перевезення пасажирів у внутрішньому по�
відомленні на всіх видах транспорту (за винятком
міжміських автобусних перевезень і регулярних по�
вітряних ліній) збиткові, а рентабельність видів транс�
порту по перевезеннях вантажів мінімальна. Частка
збиткових великих і середніх підприємств за даними
статистики Причорноморського регіону в 2010 р. скла�
ла по залізничному транспорту 29,2%, автомобільно�
му й міському електричному транспорту — 50,2% [2].
Основними причинами низької рентабельності й збит�
ковості перевезень є зниження обсягів перевізної ро�

2006 2007 2008 2009 2010 
Транспорт – усього 23,0 27,5 28,1 29,1 32,2 

з нього: 

діяльність залізничного 
транспорту 

14,4 18,5 21,5 23,8 27,0

діяльність 
автомобільного 
вантажного транспорту 

50,1 52,9 45,3 44,5 45,7

Таблиця 1. Ступінь зносу основних фондів організацій основних видів діяльності транспорту Причорноморського
регіону (на кінець року; у відсотках)

 2000 2006 2007 2008 2009 2010
Нові залізничні лінії, 
км 

1,7 128 208 41 84 167

Другі шляхи, км 46 120 150 133 92 120

Електрифікація 
залізниць, км 

588 507 46 - 226 2,2

Автомобільні дороги 
із твердим 
покриттям 
загального 
користування, тис. 

6,6 2,0 2,0 2,5 3,3 2,5 

Таблиця 2. Запровадження в дію основних виробничих потужностей транспорту
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боти при збереженні всієї інфраструктури видів транс�
порту й незначному зниженні чисельності виробничо�
го персоналу, а також відставання росту доходних ста�
вок від росту цін на споживані транспортом паливо,
електроенергію, матеріали й технічні засоби. Виділю�
вані бюджетні субсидії, як правило, повністю не покри�
вають втрати в доходах транспортних компаній, що ви�
никають у результаті державного регулювання тарифів
на перевезення пасажирів. Слід зазначити, що ці фак�
тори впливають незалежно від форми власності орган�
ізацій транспорту. Магістральний залізничний транс�
порт, віднесений до галузей природних монополій і пе�
ребуває в державній власності, також функціонує з
низькою рентабельністю.

Таким чином, у регіоні з'явилися істотні обмежен�
ня росту економіки, обумовлені недостатнім розвитком
транспортної системи. Необхідні дуже масштабні
фінансові кошти й інвестиції для комплексного розвит�
ку й фундаментальної модернізації всіх видів транспор�
ту.

У цей час у світовій економіці сформувалися на�
ступні стійкі закономірності розвитку транспорту, які,
безумовно, необхідно враховувати при розробці довго�
строкової стратегії розвитку транспорту і його фінан�
сового забезпечення:

— ріст обсягу перевезень як у натуральному, так і у
вартісному вираженні;

— зміна топології транспортної мережі, переведен�
ня її в режим "кільця — радіуси", створення на перети�
нанні глобальних транспортних потоків великих інтер�
модальних вантажообробних центрів;

— ріст контейнерних і ліхтерних перевезень;
— підвищення уваги до логістики перевезень, ство�

рення логістичних центрів;
— різке зростання економічного значення "остан�

нього кілометра" — доставки вантажів від останнього
транспортного вузла кінцевому споживачеві;

— підвищення екологічних вимог до транспорту;
— збільшення втрат, пов'язаних з митною обробкою

вантажів;
— загроза тероризму на транспорті [3, с. 143].
Ці тренди, по суті, відображають дві важливі дов�

гострокові економічні тенденції: глобалізації — пе�
рехід світу до геоекономічно відкритого стану й тен�
денція росту рухливості товарних, людських потоків у
зв'язку з виникненням постіндустріальних економіч�
них укладів.

Перераховані тренди, як ми вважаємо, збережуть
актуальність і в довгостроковій перспективі. Для адек�
ватного реагування на умови, що формуються, у яких
буде функціонувати транспортна система Причорномо�
р'я, на наш погляд, необхідно сконцентруватися на на�
ступних основних напрямках:

1. Формування сприятливого інфраструктурного
середовища, за допомогою вироблення ефективних ме�
ханізмів її фінансового забезпечення. Цей напрям має
на увазі в першу чергу розвиток опорної транспортної
мережі, забезпечення доступності транспортних послуг

для бізнесу й населення, вирішення локальних транс�
портних проблем в окремих регіонах, модернізацію пар�
ку транспортних засобів на основі рухомого складу но�
вих поколінь.

2. Розвиток і вдосконалювання системи управління
фінансуванням модернізації й розвитку транспортної
галузі.

Галузеві особливості функціонування транспорту,
що проявляються в регулюванні тарифів на окремі види
послуг транспорту, висока капіталоємність і тривалі
строки окупності інвестицій спричиняють превалюван�
ня державного фінансування. В останні роки основни�
ми інструментами бюджетного фінансування транс�
портної галузі стали спеціальні державні цільові про�
грами.

Аналіз інституціональної бази розвитку програмно�
цільового підходу в сучасній українській економіці де�
монструє, що по багатьом напрямкам був створений
серйозний заділ у вигляді нормативно�правової і зако�
нодавчої бази, що встановив нові принципи фінансової
взаємодії бюджетної системи країни й транспортної
галузі. Однак по ряду вкрай важливих напрямків фінан�
сування з ряду причин прогрес досягнутий не був. Сьо�
годні чітко видно найважливіші недоліки використання
програмно�цільового методу бюджетного планування.
Зокрема, високим і обтяжним залишається втручання
державних органів всіх рівнів у діяльність господарюю�
чих суб'єктів на фоні відсутності їх відповідальності за
виконання ухвалених рішень.

Значення фінансово�економічного аспекту держав�
но�приватного партнерства (ДПП) для ефективної ре�
алізації проектів у рамках стратегій соціально�еконо�
мічного розвитку Причорноморського регіону у цей час
не варто недооцінювати. Багато проблем низької інвес�
тиційної привабливості або небажання приватного інве�
стора вкладати кошти в той або інший сектор лежать не
в економічній і навіть не в правовій площині. Бізнес най�
частіше не бачить ані стратегічних інвестиційних цілей,
визначених державою, ані самої готовності з боку дер�
жави утворити коаліцію з бізнесом на рівноправній ос�
нові, тобто на принципах партнерства [4, с. 68].

Вирішення проблеми ефективності функціонування
інституту ДПП на транспорті шляхом розвитку необхі�
дних для його функціонування інструментів можливе
при вирішенні таких завдань:

1. Нормативно�правова база, що регулює діяльність
ДПП Причорномор'я.

2. Розробка порядку відбору й реалізації проектів у
рамках ДПП, заснованого на фінансовій результатив�
ності проекту.

3. Розробка договірних зобов'язань, на яких засно�
вана діяльність ДПП і які визначають фінансовий і
фіскальний ризик, прийнятий державою.

4. Реалізація договірних зобов'язань держави в рам�
ках ДПП, які формуються в наступних формах:

а) здійснення бюджетних інвестицій в об'єкти капі�
тального будівництва транспортної інфраструктури,
включаючи розробку проектної документації на об'єк�

 2006 2007 2008 2009 2010 
Транспорт – усього 128,5 114,8 112,4 119,5 88,1 

з нього:  

діяльність залізничного 
транспорту 

121,8 89,8 116,6 151,3 79,7 

діяльність 
автомобільного 
вантажного транспорту 

91,6 117,4 141,1 119,3 57,2 

Таблиця 3. Індекси фізичного обсягу інвестицій в основний капітал
по основних видах діяльності транспорту Причорноморського регіону

(у порівнянних цінах, у відсотках до попереднього року)*

* Без суб'єктів малого підприємництва й обсягу інвестицій, не спостережуваних прямими статистичними методами
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ти, фінансування підготовки й проведення конкурсів на
право укладання концесійної угоди, а також фінансу�
вання робіт по підготовці території будівництва й вику�
пу земельних ділянок;

б) надання субсидій бюджетам регіонів на спільне
фінансування об'єктів капітального будівництва дер�
жавної власності регіонів, або на надання відповідних
субсидій з бюджетів регіонів на софінансування
об'єктів капітального будівництва муніципальної влас�
ності;

в) надання субсидій на софінансування розробки
проектної документації на об'єкти капітального буд�
івництва державної власності регіонів, пропоновані
до реалізації в рамках концесійної угоди, або надан�
ня відповідних субсидій з бюджетів регіонів на со�
фінансування розробки проектної документації на
об'єкти капітального будівництва муніципальної влас�
ності, пропоновані до реалізації в рамках концесій�
них угод;

г) спрямування бюджетних асигнувань у статутні
капітали відкритих акціонерних товариств, у тому числі
шляхом участі в їх утворенні;

е) спрямування бюджетних асигнувань в інвестиційні
фонди, створювані в регіонах;

д) надання державних гарантій у забезпеченні ви�
конання зобов'язань у частині повернення основного
боргу по запозиченнях комерційних організацій,
здійснюваних у формі кредиту, залучуваного в кредит�
них організаціях.

5. Забезпечення прозорості бюджетного обліку й
повне розкриття фіскальних ризиків.

Найбільш перспективною формою ДПП для При�
чорномор'я в сучасних умовах ми бачимо "контракти
життєвого циклу", які перевертають уявлення про реа�
лізацію публічних функцій, традиційно фінансованих за
рахунок держави (рис. 1).

Основні переваги контракту життєвого циклу поля�
гають в наступному:

1. Умови контракту життєвого циклу передбачають,
що виконавець по такому контракту одержує гроші
тільки з моменту, коли об'єкт наданий для публічного
використання, не просто зданий державної комісії, а
здатний реально функціонувати (по дорозі можна їзди�
ти й т.д.).

2. Стандартні умови контракту передбачають не
тільки заморожування платежів у тих випадках, коли
об'єкт не може використовуватися по призначенню (на�
приклад, через те, що там необхідно зробити ремонт та/
або усунути будівельний брак), але й накладення
штрафів на виконавця за низькі споживчі якості об'єкта
(наприклад, у певний день виконавець не забрав сніг на
дорозі, в інший день перекривав смугу на позаплановий
ремонт через неякісно покладений асфальт — за ці по�
рушення державний замовник вправі його оштрафува�
ти).

3. Зазначені особливості дозволяють говорити про
певний рівень мотивації виконавця за контрактом жит�
тєвого циклу:

— виконавець зацікавлений у швидкому будівництві:
чим раніше він закінчить будівництво об'єкта, тим швид�
ше почне одержувати гроші;

— виконавець прагне оптимізувати співвідношення
"ціна/якість": якщо він буде будувати погано, йому до�
ведеться більше витрачати на ремонт;

— знявши з виконавця тиск будівельних норм і пра�
вил, державний замовник стимулює впровадження ним
нових технологій, що знижують вартість будівництва та/
або збільшують довговічність об'єкта;

— правильне формулювання умов контракту жит�
тєвого циклу дозволяє проводити планові заходи щодо
утримання об'єкту максимально безболісно для корис�
тувачів (наприклад, ремонтувати дороги по ночах); для
цього треба просто штрафувати виконавців за від�
сутність доступу до об'єкта у встановлений час).

4. Контракт життєвого циклу — ідеальна форма
ДПП в умовах бюджетного дефіциту, коли органи вла�
ди не можуть брати участь у проектах, що передбача�
ють бюджетні інвестиції. Як видно з рисунка 2, у період
до передачі об'єкта в експлуатацію в державного замов�
ника відсутні скільки�небудь істотні видатки. І навіть
коли настане настав час вносити платежі, вони будуть
істотно менше одноразових витрат на бюджетне будів�
ництво.

5. Вартість будівництва істотно знижується.
6. Державний замовник істотно знижує витрати на

адміністрування процесу будівництва, тому що в нього
немає необхідності жорстко контролювати всі його ета�
пи — досить оцінити результат і здійснювати моніто�
ринг стану об'єкта (що за нього можуть робити безпо�
середньо користувачі або, у випадку з автодорогами,
ДПС).

Отже, визначення "контракту життєвого циклу"
(КЖЦ) можна сформулювати так: — це контракт, у яко�
му підрядник (керуюча компанія) бере на себе:

— створення об'єкту дорожньої інфраструктури,
будівництво, ремонт, обслуговування й експлуатацію
об'єкта протягом усього життєвого циклу;

— фінансування всіх цих робіт;
Замовник (Держава):
— гарантує оплату "сервісу працюючої дороги"

рівними частинами протягом усього терміну служби
об'єкта;

— починає оплачувати сервіс лише з моменту його
доступності, тобто, з моменту здачі об'єкта в експлуа�
тацію;

— розмір оплати залежить від рівня відповідності
виставленим функціональним вимогам до об'єкта, у
тому числі, по якості дороги й безпеки руху на ній.

У ролі Підрядника при використанні методу КЖЦ
виступає не окрема будівельна компанія, а спеціально

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держава або 
регіональний 

орган 

Об’єкт 
інфраструктури 

Виконавець 

Користувачі 

Плата за публічні послуги 

Право 
будівництва 

Передача  

Будівництво

Публічні 
послуги 

Рис. 1. Модель контрактів життєвого циклу — LCC
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створена для цього контракту Керуюча компанія (КК).
Її основними акціонерами є фінансові інститути (бан�
ки, інвестиційні фонди та ін.). Будівельники, проекту�
вальники й експлуатуючі організації також можуть бути
акціонерами (це підвищує їх мотивацію) або можуть
бути просто субпідрядниками КК.

Процес формування раціональної транспортної си�
стеми Причорномор'я повинен досягати чотирьох ос�
новних цілей:

— максимізація внутрішнього попиту, що є голов�
ним джерелом економічного росту (у відповідності із се�
редньостроковою стратегією розвитку країни) і розши�
рення транзитних можливостей території як джерела
зовнішніх надходжень;

— соціально�територіальної справедливості, що ро�
зуміється як гарантія транспортної доступності для на�
селення соціальних благ, а також економії вільного часу;

— зниження ступеня невизначеності (ризику) гос�
подарської діяльності в частині, що залежить від транс�
портних факторів, при цьому, важливо скорочення пи�
томих витрат часу на поїздки.

Необхідність переходу від кошторисного принципу
формування бюджету до планування бюджету по кінце�
вим цілям, варто визначати по приросту значимих для
платника податків індикаторів життєзабезпечення.
Впровадження даного принципу передбачає, що синх�
ронізація розвитку всіх об'єктів інфраструктури транс�
портних коридорів, включаючи транспортні вузли, буде
здійснюватися в рамках реалізації транспортної стра�
тегії України.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
З метою формування рівня фінансування автомоб�

ільних доріг в обсязі, що дозволяє забезпечити вирішен�
ня завдань, визначених транспортною стратегією Украї�
ни, і підвищення ефективності дорожньої галузі в ціло�
му, треба:

— закріпити цільові джерела доходів державного й
регіональних цільових дорожніх фондів;

— зарахування в зазначені фонди фактичних над�
ходжень цільових джерел доходів;

— ввести заборону на вилучення невикористаних за�
лишків коштів зазначених фондів;

— запропонувати органам державної влади регіонів
України формувати регіональні цільові дорожні фонди;

— ввести непоширення принципу "сукупного по�
криття видатків" на цільові дорожні фонди.

— впровадження такого сучасного фінансового
інструмента, як залучення фінансових коштів на основі
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Рис. 2. Фінансові потоки виконавця контракту життєвого циклу на прикладі автомобільної дороги

випуску інфраструктурних облігацій. При цьому най�
більш перспективні на наш погляд, наступні схеми ви�
пуску облігацій:

1. Облігації випускаються правовласником на інфра�
структурні об'єкти — концесіонером або власником та�
кого об'єкта (наприклад, корпорацією розвитку тери�
торії). Їх викуповують банки або пенсійні фонди. Дру�
гою стадією (після введення об'єкта в експлуатацію) є
продаж облігацій банком інвесторові і їх виведення на
вільний ринок. Інвестор при цьому одержує дохід від
погашення інфраструктурних облігацій.

2. Випуск інфраструктурних облігацій з метою
сек'юритизації інфраструктурних кредитів. Емітентом
інфраструктурних облігацій у такому випадку виступає
кредитна організація, що надає концесіонерові кредит
на будівництво інфраструктурного об'єкта.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Процес фінансового планування природокористу�

вання — це, перш за все, процес створення економіч�
них і організаційних умов для використання фінансо�
вих ресурсів з метою забезпечення природоохоронної
діяльності. Він відображає складну систему економі�
чних взаємовідносин, які виникають з приводу утво�
рення фондів фінансових ресурсів та їх використання
з метою охорони навколишнього природного середо�
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У статті розглянуто процеси фінансового планування природокористування. Вирішення задачі

оптимізації фінансового планування симплексним методом зі штучним базисом дозволяє проаналb

ізувати процес виробництва з урахуванням екологічної складової і, виходячи з цього, оптимізуваb

ти його. Обов'язковим критерієм здійснення природоохоронних заходів є обрання для впровадженb

ня лише тих варіантів інновацій, реалізація яких забезпечить нормативний стан навколишнього

природного середовища.

The article deals with processes of nature use financial planning. Solving the problem of optimizing

financial planning by simplex method with artificial basis allows to analyze the production process, taking

into account the environmental component and, therefore, optimizing it. Mandatory criterion for

implementing environmental protection measures is to choose for the implementation only those

innovation options, which realization will provide the required state of the environment.

Ключові слова: оптимізація, фінансове планування, природокористування, екологічна складова, інновації.
Key words: оptimization, financial planning, environmental management, environmental component, innovation.

вища. За своїм змістом, це особлива сфера організац�
ійно�економічних відносин, пов'язаних з менеджмен�
том природокористування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Останнім часом в економічній літературі, наукових
дослідженнях і публікаціях велику увагу приділяють
оптимізації фінансового планування природоохорон�
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них заходів. Цьому питанню присвячено багато праць
таких вчених, як Андрейченков А.В., Борисова В.А.,
Ермолов О.М., Ястремський А.Й., Малік М.Й., Реймерс
Н.Ф. та інші. Однак, незважаючи на достатню кількість
теоретичного матеріалу на цю тему, на практиці це пи�
тання розкрито недостатньо та потребує подальшого
дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Головною метою роботи розкриття напрямів удос�

коналення оптимізації фінансового планування при�
родоохоронних заходів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Основними завданнями фінансового планування
природокористування є [1]:

— визначення джерел і обсягів грошових ресурсів,
необхідних для оздоровлення навколишнього середо�
вища, раціонального використання природних ре�
сурсів;

— акумуляція грошових засобів, необхідних для
здійснення природоохоронних заходів;

— забезпечення необхідних пропорцій щодо роз�
поділу і використання грошових ресурсів;

— стимулювання найбільш ефективного викорис�
тання грошових ресурсів.

Ефективне планування та прогнозування розвит�
ку підприємництва в аграрній сфері неможливе без за�
стосування сучасних інновацій і методів математично�
го моделювання щодо інформаційного, фінансово�еко�
номічного і соціально�екологічного забезпечення
прийняття управлінських рішень.

Коли відбувається посилення адміністративно�
правових, санітарно�гігієнічних, соціально�психолог�
ічних вимог до екологічної безпеки виробництва і про�
дукції, впровадження державою економічної відпові�
дальності за забруднення навколишнього природного
середовища, загострення екологічних проблем перед
підприємствами постає проблема фінансування при�
родоохоронної діяльності. Перед фінансовими та пла�
новими службами постають питання вибору джерела
фінансування та оптимізації витрат на природоохо�
ронну діяльність. Останню можна поділити на дві ча�
стини:

— оптимізація витрат протягом підготовки та ви�
конання виробничо�екологічних заходів;

— оптимізація поточних витрат, пов'язаних з екс�
плуатацією природоохоронного устаткування.

Важливою умовою для здійснення обгрунтованих
фі нанс ов их  р оз раху нк ів  є  сп ос об и ви зн ач ен ня
розмірів доходів і видатків (коефіцієнтний, норматив�
ний, економіко�математичний методи) [2].

Практично вся система фінансового планування
будується за допомогою балансового методу. Кожен
фінансовий план складається у вигляді балансу до�
ходів і видатків, тобто пропорції визначаються через
зіставлення і у зв'язку з потребами у фінансових ре�
сурсах із джерелами їх формування. При цьому обо�
в'язковою умовою є збалансування фінансових ре�
зервів.

Знайти оптимальний варіант ефективного викори�
стання фінансових ресурсів з безлічі можливих доз�
воляє симплексний метод [3]. Математична постанов�
ка задач полягає у визначенні максимального прибут�
ку (доходу) від виробництва і реалізації продукції при
відомих обмеженнях на викиди, відходи в межах вста�
новлених лімітів. Суть цього методу полягає в пере�
гляді параметрів оптимального плану при введенні до�
даткових (штучних) перемінних, які приймаються за
базисні. Це необхідно в тому разі, якщо кількість об�
межуючих умов задачі більша за кількість базисних пе�
ремінних.

Вихідними даними для визначення оптимального
плану виробництва, з урахуванням екологічної скла�
дової та за умови максимізації фінансового результа�
ту, є:

1. Обсяг витрачання матеріалів на одиницю про�
дукції кожного виду (дані беруться з технологічного
регламенту).

2. Кількість наявного матеріалу кожного сорту на
складі (дані беруться з карток складського обліку).

3.  Норми викидів,  скидів,  відходів на одиницю
виробленої продукції кожного виду (дані беруться
з  те хно лог іч ног о рег лам ен ту,  е кол ог ічн их пас�
портів).

4. Ліміти на викиди, скиди, тверді відходи.
5. Нормативний прибуток від реалізації одиниці

продукції кожного виду (дані беруться з калькуляції
собівартості продукції).

Математична модель задачі буде мати такий виг�
ляд:

c xj j

j

n

=
∑ →

1
m a x ; (1).

При обмеженнях на ресурси:

a x bi j j i

j

n

≤
=

∑
1

 ( і  = 1, 2, . .. , k ) (2).

При обмеженнях на викиди, скиди, відходи в ме�
жах встановлених лімітів:

j

n

b x Qsj j s

=
∑ ≤

1
 (s = 1, 2, 3 ) (3).

А також:
 xj ≥ 0 ( j = 1, 2, .. ., n );

(4),
де j — вид продукції;
n — кількість видів продукції;
x

j
 — обсяг продукції;

і — вид ресурсу;
k — кількість всіх видів наявних ресурсів;
a

іj
 — норма використання і�го виду ресурсу при ви�

робництві одиниці j�го виду продукції;
b

і
 — кількість наявного ресурсу і�го виду;

s — вид відходів;
Q

s
 — обмеження на відходи s�го виду;

b
sj
 — норма обмеження s�го виду відходу при ви�

робництві одиниці j�го виду продукції;
c

j
 — норма прибутку при виробництві одиниці j�го

виду продукції.
Вирішення задачі, спрямоване на максимізацію

прибутку (цільової функції), необхідно проводити за
єдиним алгоритмом симплексного методу мінімізації
цільової функції [4; 5]. Для цього необхідно:

1 .  Зм іни ти зна ки при  п ере мін них  у  ціл ьов ій
функції, що максимізується, на протилежні:

max L (x) = — min (� L (x)) (5),
У зв'язку з тим, що лінійна форма:
 L (x) = с

1
 х

1
 + с

2
 х

2
 + ... + с

n
 x

n
(6),

максимізується, поміняємо знаки коефіцієнтів
цільової функції на протилежні і будемо її мінімізу�
вати:

 L' (x) = — с
1
 х

1
 — с

2
 х

2
 — ... — с

n
 x

n
(7),

2. Записати умови обмеження (для наочності ну�
льові й одиничні коефіцієнти в рівняннях збережені):

1 х1 + 0 х2 + ... + 0 хm + a1m+1 xm+1 + ... + a1n xn = b1;

0 х1 + 1 х2 + ... + 0 хm + a2m+1 xm+1 + ... + a2n xn = b2;  

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... 

 0 х1 + 0 х2 + ... + 1 хm + amm+1 xm+1 + ... + amn xn = bm.
 (8).

У даній системі рівнянь вже є готовий базис, оск�
ільки кожне рівняння містить невідому з коефіцієнтом,
який дорівнює одиниці, якої немає в інших рівняннях,
тобто з коефіцієнтів при перемінних х

1
, х

2
, ... , х

m
 мож�

на скласти одиничну матрицю.
3. Вирішити рівняння відносно базисних змінних:

 

х1 = b1 - (a1m+1 xm+1 + ... + a1n xn); 

x2 = b2 - (a2m+1 xm+1 + ... + a2n xn);   

..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .

xm = bm - (amm+1 xm+1 + ... + amn xn),
(9).

4.  Цільову функцію виразити через  вільні пе�
ремінні, підставивши в неї на місце базисних пере�
мінних їх вираження через вільні перемінні:
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L(x)=c1b1+c2b2+cmbm-(c1a1m+c2a2m+1+...+cmamm+1)xm+1-...-
        -(c1a1n+c2a2n+...+cmаmn) xn + ... + cnxn.   

 (10).

5. Визначити початкове припустиме рішення.
Перемінні х

1
, х

2
, . .. ,  х

m
, за допомогою яких знай�

дений перший базисний план, є базисними, а інші —
x

m+1
, x

m+2
, . .. , xn �� вільними. Базисних перемінних по�

винно бути завжди стільки, скільки є рівнянь у сис�
темі. Виходячи з умов ненегативності,  найменше зна�
чення вільних перемінних дорівнює нулю. Отримане
базисне рішення рівнянь і є початковим припустимим
рішенням, тобто:

 х
1
 = b

1
, х

2
 = b

2
, . .. ,  х

m
 = b

m
, х

m+1
 = 0, . .. ,  x

n
 = 0.

6. Визначити значення цільової функції, що відпо�
відає початковому припустимому рішенню:

 L (x) = с
1
 b

1
 + с

2
 b

2
 + ... + с

m
 b

m
(11).

7. Перевірити початкове рішення на оптимальність.
Якщо воно неоптимальне, то, шляхом введення до ба�
зису вільних перемінних, слід знайти наступне припу�
стиме рішення з меншим значенням цільової функції.
Для цього визначають вільну перемінну, яку необхід�
но ввести до базису, а також перемінну, яку необхід�
но вивести з базису. Потім переходять від попередньої
до наступної, еквівалентної системи. Здійснюється це
за допомогою симплексних таблиць. Процес вирішен�
ня задачі триває до одержання оптимального значен�
ня цільової функції.

Далі формуються симплексні таблиці. На початку
поміщають усі перемінні х

1
, х

2
, ... , x

n
 і коефіцієнти сj, з

якими відповідні перемінні входять до цільової функції.
Перший стовпець сi складається з коефіцієнтів цільо�
вої функції при перемінних і вільних членів рівнянь.
Елементи інших стовпців таблиці являють собою коеф�
іцієнти при перемінних, з якими останні входять до си�
стеми рівнянь. Таким чином, кожному рядку таблиці
відповідає рівняння системи, вирішене щодо базисної
перемінної. У таблиці показується і варіант плану, що
відповідає цільовій функції при даному базисі.

Нижній рівень називається індексним. Кожний
його елемент  j визначають таким чином:

Δj = zj — cj (12),
де cj — коефіцієнт при відповідних перемінних у

цільовій функції;
zj — сума добутків коефіцієнтів цільової функції

при базисних перемінних та відповідних перемінних —
елементів j�го стовпця таблиці.

8. Якщо a
ij
 — коефіцієнт симплексної таблиці і�го

рядку j�го стовпця, а c
i
 — коефіцієнт цільової функції

і�ої базисної перемінної, то
   m

 zj = Σ c
i
 a

ij
 (j  = 1, 2 , ... ,  n) (13).

   i=1
Наступним кроком розраховується перше припу�

стиме базисне рішення задачі.

 

               Δ1 = z1 - c1 = c1 - c1 = 0 

               Δ2 = z2 - c2 = c2 - c2 = 0 

               ...... ...... ...... ...... ......                     

              Δm = zm - cm = cm - cm = 0 

Δm+1 = c1am+1 - c2am+1 + ... + cmamm+1 - cm+1 ;

.... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

        Δn = c1a1n + c2a2n + ... + cmamn - cn. 

 (14).

Далі виконується аналіз припустимого базисного
рішення і перевірка його на оптимальність, що поля�
гає в знаходженні в індексному рядку таблиці наймен�
шої позитивної оцінки  j.  Припустимим є, коли най�
меншим позитивним елементом останнього рядка таб�
лиці  б уде  Δ

m+ 1
.  Як що вия виться  декіл ька рі вних

мінімальних позитивних елементів, то можна вибрати
будь�який з них. Якщо ж в індексному рядку позитив�
них чисел немає, то це означає, що отримано опти�
мальне рішення.

Найменша позитивна оцінка в індексному рядку
називається дозвільною, а перемінна цього діапазо�

ну вводитися до базису. Щоб встановити перемінну,
яка повинна бути виведена з  базису, визначають
відношення вільних членів до позитивних елементів
дозвільного діапазону. Рядок із найменшим резуль�
татом відношення називається дозвільним, а пере�
мінна цього рядка виводиться з базису. Якщо вия�
виться декілька рівних найменших результатів відно�
шення вільних членів до коефіцієнтів дозвільного сто�
впця, то необхідно брати відношення з найбільшим
знаменником.

Нехай мінімальним з цих відношень буде b
2
a

2m+1
.

Слід зазначити, що, якщо при будь�якій вільній пе�
ремінній немає жодного позитивного коефіцієнту а

ij
,

то рішення системи буде ненегативним при будь�яко�
му позитивному значенні цієї перемінної, тобто воно
не обмежене зверху.

Елемент, що знаходиться на перетині дозвільного
діапазону і дозвільного рядка, називається дозвільним
елементом. У нашому прикладі це коефіцієнт  a2

m+1
.

Отже, ми встановили, що з базису доцільно вивести
перемінну х

2
, а замість неї ввести перемінну х

m+1
. Для

цього необхідно перейти від першої симплексної таб�
лиці до другої. Перетворення таблиці необхідно по�
чинати з другого дозвільного рядка.

 а'
rj
 = a

rj
 / a

rh
(15),

де a'
rj
 — нове значення елемента дозвільного ряд�

ка
a

rh
 — дозвільний елемент, тобто елемент, що стоїть

на перетині дозвільного рядка r і дозвільного стовпця
h.

      Нове значення            Старе значення      Дозвільний

     елемента дозвіль- = елемента дозвіль-   /   елемент     

ного рядка                 ного рядка  
(16).

Інші елементи нової симплексної таблиці визнача�
ються так:

 a'
ij 

= a
rj
 — a

ih
 / a

rh
(17).

де a'
ij
 — нове значення елемента і�го рядку j — го

стовпця;
a

ij
 — старе значення цього елемента;

a
rj
 — елемент, що знаходиться на перетині дозвіль�

ного рядка і даного стовпця;
a

ih
 — елемент, що знаходиться на перетині даного

рядка і дозвільного стовпця.
Наведена формула виражає так зване правило

прямокутника, оскільки ї ї елементи утворюють в
симплексній таблиці вершини прямокутника. Оцін�
ки  j  індексного рядка нової  симплексної таблиці
можна визначити двома способами: методом прямо�
кутника, як й інші елементи таблиці,  або по фор�
мулі:

        m

Δj = ∑ ci aij - cj (18).
        i=1
Значення оцінок в обох випадках повинні бути од�

наковими, що є елементом контролю за вірністю скла�
дання таблиць.

Елементи індексного рядка можна розрахувати
іншим способом. Для цього підставимо значення Δ

m+1
в першу частину рівняння:

  Δm+1 = c1 am+1 + c2 a2m+1 + ... + cm amm+1 - cm+1 (19),

 Δ’1 = [ c1(1 - 0a1m+1 / a2m+1) + cm+1 (0/  a2m+1) + ...

+ cm(0 - 0amm+1 / a2m+1) ] - c1 = 0 (20),

 

Δ’2 = [ c1(0 - 1a1m+1 / a2m+1) + cm+1 (1/  a2m+1) + ...

+ cm(0 - 1amm+1 / a2m+1) ] - c2 =  

= c1(0 - 1a1m+1 / a2m+1) + c2(0 - 1a2m+1 / a2m+1) + ... 

+ cm(0 - 1amm+1 / a2m+1) - cm+1 (0 - 1 / a2m+1). 
(21),

Аналогічно:

Δ’m = [ c1(0 - 1a1m+1 / a2m+1) + cm+1 (0/  a2m+1) + ...

+ cm(1 - 0amm+1 / a2m+1)] - cm = 0;                               
 (22),
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 Δ’m+1 = [ c1(a1m+1 - a2m+1 a1m+1 / a2m+1) + cm+1 .
. (a2m+1 / a2m+1) + ... +  cm(amm+1  - a2m+1 amm+1 / a2m+1) ] -

- cm+1 = cm+1 - cm+1 =0 (23),
Δ’n = [ c1(a1n - a2n a1m+1 / a2m+1) + cm+1 (a2n / a2m+1) + ... +
+ cm(amn  - a2n amm+1 / a2m+1) ] - cn = Δn - (a2n Δm+1 / a2m+1)(24).
Якщо значення оцінок співпали, то розрахунок дру�

гої симплексної таблиці виконаний вірно. Перехід до
нового базису (упорядкування нової симплексної таб�
лиці) здійснюється для поліпшення наявного плану,
тобто зменшення значення цільової функції. Пере�
віримо, як змінилася цільова функція в результаті про�
ведених перетворень. Базисне припустиме рішення в
другій симплексній таблиці:

х1 = b1 - (b2 a1m+1 / a2m+1); 

  x2 = 0; хm = bm - (b2 amm+1 / a2m+1); 

хm+1 = b2 / a2m+1); ... ; xn = 0.  

(25).

 Вихідне значення цільової функції (перша симп�
лексна таблиця):

L'(x)исх = - c1b1 - c2b2 - ... - cmbm (26),
 L(x)исх = c1b1 + c2b2 + ... + cmbm. (27).
Підставимо нові значення перемінних у формулу

цільової функції:

L'(x)новий = - [c1 (b1 - b2a1m+1/a2m+1) + .. 

+ cm (bm - b2 amm+1 /a2m+1) - (c1 a1m+1 + c2 a2m+1 +

  ... + cm amm+1) b2/a2m+1)].                                   
(28).

 Оскільки

(b1 - b2a1m+1 /a2m+1) < b1; 
 ...... ...... ...... ...... ...... .... (29),
bm - b2amm+1 /a2m+1) < bm 

 (b2 /a2m+1) < b2 
то значення вихідної цільової функції в новому ба�

зисі збільшилося, тобто L'(x)
нове

 > L'(x)
вих

.
У результаті перетворень симплексної таблиці,

згідно з алгоритмом симплексного методу, досягнуте
збільшення цільової функції, що і було метою даної
задачі.

Цінну фінансово�економічну інформацію надають
коефіцієнти оптимального плану. Компоненти основ�
них перемінних, які не увійшли до плану, показують,
наскільки необхідно змінити кількість одиниць про�
дукції, що випускається і увійшла до плану. У розгля�
нутому прикладі продукція всіх трьох видів увійшла
до оптимального плану виробництва. Розмір оцінок
індексного рядка для базисних перемінних дорівнює
нулю, тобто при такій структурі виробництва підприє�
мство не несе збиток.

Для коефіцієнтів заміщення основних перемінних
характерне таке правило: позитивний коефіцієнт по�
казує, наскільки скоротиться виробництво готової
продукції, яка увійшла до базису, при введенні в план
одиниці продукції даного виду, негативний коефіцієнт
показує збільшення виробництва при включенні в план
виробництва одиниці продукції даного виду.

Для додаткових перемінних коефіцієнти заміщен�
ня показують, наскільки слід змінити заплановане ви�
робництво продукції при додатковому виділенні оди�
ниці матеріалу відповідного сорту, щоб одержати
зміну цільової функції на розмір оцінки, зазначеної в
індексному рядку так,  щоб збільшити прибуток
підприємства. Для додаткових перемінних позитивний
коефіцієнт заміщення показує збільшення, а негатив�
ний — зменшення виробництва продукції відповідно�
го виду, що увійшла в план виробництва при додатко�
вому виділенні одиниці сировини даного виду, в ре�
зультаті  чого підприємство одержить збільшення
прибутку на величину, зазначену в індексному рядку.

Оцінки індексного рядка для основних перемінних,
які не увійшли до оптимального плану, показують по�
несений збиток при виробництві одиниці продукції

відповідного виду. Для додаткових перемінних ці оці�
нки показують, скільки одиниць прибутку приносить
одиниця матеріалів даного виду при виробництві про�
дукції.

Дослідження залежності додаткових перемінних
коефіцієнтів заміщення й оцінки індексного рядка доз�
воляють підприємству швидко відреагувати на зміну
ринкових цін на матеріали, змінюючи інтенсивність
запланованих технологічних способів при додатково�
му виділенні одиниць відповідного сорту матеріалу.

Щодо  виконан ня прогн озування  результ атів
фінансового планування економічного і екологічного
забезпечення підприємницької діяльності в аграрній
сфері, важливу роль при цьому відіграє екологічна ек�
спертиза, і оцінка впливів об'єктів господарювання на
стан довкілля, що здійснюється у вигляді собою ком�
плексного і фахового аналізу устаткування, техно�
логій, техніки, матеріалів, проектів, прогнозів, планів,
та іншої проектно�конструкторської і технологічної
документації. Дану експертизу проводять експерти з
метою визначення відповідності поданих матеріалів
чинному законодавству і розробки конструктивних
пропозицій щодо охорони навколишнього середовища
[6].

Екологічна експертиза проводиться по п'яти ас�
пектах, які включають:

1. Вплив планового заходу на навколишнє середо�
вище. Цей аспект являє собою аналіз впливу на навко�
лишнє середовище. Вплив може бути екологічним, ес�
тетичним, історичним, культурним, економічним, соц�
іальним (на здоров'я людей).

2. Негативний вплив на навколишнє середовище,
який неминуче може настати у випадку виконання пла�
нового заходу. Для визначення такого неминучого не�
гативного впливу необхідно проаналізувати заходи по
зниженню негативного впливу. Ці заходи включають:

— попередження впливу шляхом реалізації лише
частини заходу або повної відмови від його реалізації;

— зведення впливу до мінімуму шляхом зменшен�
ня кількості елементів заходу;

— коригування впливу шляхом реабілітації, відтво�
рення або рекультивації порушеного навколишнього
середовища;

— попередження впливу шляхом здійснення при�
родоохоронних дій в процесі реалізації заходу;

— компенсація збитку шляхом заміни одних ре�
сурсів іншими.

3. Альтернативні варіанти планового заходу. Їх пе�
релік повинен включати допустимі альтернативи пла�
нового заходу з урахуванням конкретної ситуації.
Якщо є альтернативний варіант планового заходу, то
тоді окремі особи і організації можуть наполягати на
виборі саме цієї альтернативи. Можливі ситуації, коли
альтернативні варіанти змінюються навіть в процесі
екологічної експертизи.

4. Співвідношення довгострокового і короткостро�
кового природокористування. В теперішній час ця ви�
мога не знаходить широкої підтримки. Частково це
можна пояснити відсутністю даних про прогнозуван�
ня продуктивності природних ресурсів в далекому
майбутньому. Також важко прогнозувати потреби
суспільства і види діяльності природокористування.

5. Аналіз заходів, які неминуче впливають на на�
вколишнє середовище. На даному етапі слід звернути
особливу увагу на обов'язкові елементи заходу. Галузь
цього аналізу є логічним продовженням інших аспектів
експертизи. Як і при розробці заходів зменшення не�
гативного впливу або підраховуванні довгостроково�
го впливу, тут важко сконцентрувати увагу на обов'яз�
кових елементах заходу. Встановлені вимоги віднос�
но необхідних для такого аналізу даних використову�
ються і при аналізі інших аспектів, а також служать
"внутрішнім контролем" при проведенні експертизи.

Здійснення природоохоронних заходів в аграрній
сфері вимагає величезних капітальних витрат і не мен�
ше затрат на обслуговування обладнання і устаткуван�
ня. На сьогодні абсолютно відсутні можливості фінан�
сування капітальних вкладень на охорону природи і
раціональне використання природних ресурсів за ра�
хунок державного бюджету,  тому,  при власному
фінансуванні підприємство планує видатки таким чи�
ном, щоб одержати максимальну вигоду і найбільший
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економічний ефект. Тому виникає необхідність у виз�
наченні економічної ефективності природоохоронних
заходів. При цьому ефективність природоохоронних
заходів визначається у економічних показниках ефек�
тивності, соціальному результаті і екологічному [7].

Реально, підприємець орієнтується лише на еконо�
мічну складову результату, а щодо соціальної та еко�
логічної складових він ставиться в кращому випадку
індиферентно, якщо вони йому не приносять конкрет�
ної вигоди. Тому, задача еколого�економічної і соц�
іально�економічної оцінки результату щодо забезпе�
чення підприємницької діяльності в аграрній сфері по�
лягає в обгрунтуванні такої вигоди для підприємниц�
тва і створення з боку держави відповідних механізмів
стратегії розвитку.

Витрати природоохоронного призначення поділяють�
ся на поточні (річні експлуатаційні витрати) і капітальні.
Причому, як правило, одноразові природоохоронні вит�
рати капітального характеру входять до складу загаль�
них капітальних витрат. А в аграрній сфері існують при�
родоохоронні заходи специфічного характеру, на зрошу�
вальні і протиерозійні системи, витрати на поліпшення
земельних ресурсів тощо. У зв'язку з цим виникає ряд
проблем щодо визначення доцільності і ефективності ви�
користання фінансових ресурсів, у тому числі на відтво�
рювальні природоохоронні заходи. Показник економіч�
ної ефективності природоохоронних витрат (Е) визна�
чається за формулою:

 

інг

n

i

m

j
ij

KEB

E

+
=

∑∑
= =1 1E (30),

де Е
іj 

— повний економічний ефект і�го виду, що
сприяє запобіганню витрат на j�тому об'єкті, який роз�
ташований у зоні покращання стану навколишнього
середовища;

В — річні експлуатаційні витрати на утримання і
обслуговування основних засобів природоохоронно�
го призначення, які б забезпечили повний економіч�
ний ефект;

Е
г
 — нормативний коефіцієнт економічної ефек�

тивності капіталовкладень;

інK  — частка фінансових вкладень природоохо�

ронного характеру, інтегрована в загальні витрати на
інноваційний розвиток підприємництва.

Виробничий процес в аграрній сфері, так же, як і в
лісовому та рибному господарстві, характеризується
значно довшим циклом, а тому оцінка і врахування за�
гального ефекту від здійснення заходів, що потребу�
ють довшого часу (рекультивація земель, відновлення
лісових насаджень, популяції тварин тощо) виконуєть�
ся за принципом порівняльної економічної ефектив�
ності між приведеними поточними (як правило, річни�
ми) витратами і розміром капітальних вкладень, вит�
рачених на природоохоронні чи відновлювальні захо�
ди з урахуванням фактору часу. Розрахунки прово�
дяться за наступною за формулою:
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де В
сум

 — сумарні витрати природоохоронного ха�
рактеру, інтегровані в витрати на інноваційний розви�
ток підприємництва;

К
t
 — фінансові вкладення в інноваційні заходи в t�

тому році;
В

t
 — витрати природоохоронного характеру, інтег�

ровані в витрати на інноваційний розвиток підприєм�
ництва в t�му році (безреноваційних відрахувань);

E
г

— галузевий коефіцієнт ефективності різноча�
сових витрат;

t
б

— базовий термін (рік) дисконтування витрати
t�того року.

За базовий термін звичайно обирається або поча�
ток періоду, з якого планується реалізація природо�
охоронного заходу, або строк введення в експлуата�
цію об'єкту природоохоронного, або термін початку/
завершення будівництва споруд природоохоронного
призначення у складі інноваційного комплексу.

ВИСНОВКИ
Економічний результат полягає в економії або по�

передженні втрат природних ресурсів, живої та уре�
чевленої праці у виробничій і невиробничій сферах на�
родного господарства. Економічне обгрунтування
природоохоронних заходів проводиться шляхом по�
рівнювання економічних результатів цих заходів з вит�
ратами, необхідними для їх здійснення за допомогою
системи показників загальної і порівняльної ефектив�
ності природоохоронних заходів.

Вирішення задачі оптимізації фінансового плану�
вання симплексним методом зі штучним базисом доз�
воляє проаналізувати процес виробництва з урахуван�
ням екологічної складової і, виходячи з цього, оптим�
ізувати його. Результатом такої оптимізації є план ви�
робництва, що забезпечує одержання максимального
фінансового результату (прибутку) та мінімального
забруднення і, як наслідку, — оптимізації позабюд�
жетних платежів.

Обов'язковим критерієм здійснення природоохо�
ронних заходів є обрання для впровадження лише тих
варіантів інновацій, реалізація яких забезпечить нор�
мативного стану навколишнього природного середо�
вища. Варіанти, що обрані для співставлення, звичай�
но мають відповідати усім сучасним вимогам щодо тех�
ніко�технологічних характеристик, умов праці, есте�
тичності використання відходів або інших вторинних
ресурсів тощо.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інноваційні моделі розвитку ринкової економіки

передбачають використання різноманітних механізмів
і форм впливу на процеси досягнення підприємством
своїх цілей. Одним із дієвих засобів забезпечення вико�
нання стратегії розвитку підприємства є використання
системи управлінського контролю. Він є важливим
інструментом менеджменту, який не тільки забезпечує
ефективність розвитку підприємства, достовірність і
зрозумілість показників фінансових звітів, але і є гаран�
том досягнення цілей підприємства. Проте керівники та
власники більшості вітчизняних підприємств не в повній
мірі обізнані із концептуальними засадами формуван�
ня управлінського контролю в суб'єктах господарюван�
ня та не розуміють важливості використання його ме�
ханізмів в умовах євроінтеграції.

АНАЛІЗ ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемним питанням організації управлінського
контролю у вітчизняних підприємствах присвячено
праці В. Андреєва, О. Бородкіна, В. Бурцева, Ф. Бутин�
ця, А. Кармінський, Б. Валуєва, А. Герасимовича,
О. Деменіної, Є. Калюги, Г. Кірейцева, М. Корінька,
М. Кужельного, А. Кузьмінського, Л. Нападовської, І. Пи�
липенка, Н. Брохун, В. Суйца, О. Редька, М. Чумаченка,
В. Шевчука, Ю. Цаль�Цалка, Дж. Робертсона, Р. Адам�
са, А. Аренса, Дж. Лоббек, Дж. Монтгомері, А. Яруго�
вої, Ю. Яковлева та інших.

Проте ряд актуальних питань залишається нероз�
критими. Для впровадження управлінського контро�
лю у практику вітчизняних підприємств та його роз�
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витку доцільним є використання зарубіжного досвіду,
його адаптація до функціонування українських
суб'єктів господарювання в умовах ринку, обгрунту�
вання шляхів подальшого розвитку цієї системи в нашій
державі.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення взаємозв'язку

систем управління і управлінського контролю, виокрем�
лення основних видів управлінського контролю із ок�
ресленням їх особливостей, а також побудова ієрархії
стадій його проведення.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Будь�який суб'єкт господарювання функціонує в

умовах невизначеності і головним завданням менед�
жерів та власників підприємства є оцінка рівня неви�
значеності та прийняття відповідних управлінських
рішень за для досягнення стратегічної мети. Досягнен�
ню як стратегічних, так і оперативних цілей суб'єкта
господарювання в умовах невизначеності та перманен�
тних ризиків сприяє система управлінського контролю.

Зміст управлінського контролю безпосередньо по�
в'язаний з діяльністю підприємства. А. Файоль [8] поді�
ляє діяльність підприємства на шість категорій:

— технічну — виробництво, виготовлення та пере�
робка,

— комерційну: купівля, продаж та обмін;
— фінансову: пошук капіталу і його використання;
— охоронну — спосіб безпеки захисту активів;
— облікову: інвентаризація, спостереження, фінан�

сова звітність;
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— адміністративну: планування, організація та
управління кадрами.

Таким чином, з точки зору економічного змісту ме�
неджменту, управлінський контроль може бути класи�
фіковано як контроль: господарських процесів,
фінансів, активів, управління людськими ресурсами та
бухгалтерського обліку, що лежить в основі всіх видів
управлінського контролю.

Враховуючи те, що активи підприємства та робоча
сила є головними ресурсами підприємства, питання кон�
тролю набувають нового значення. Поєднання активів і
робочої сили сприяє створенню доданої вартості. Саме
система управлінського контролю має забезпечити
ефективне використання активів та робочої сили та га�
рантувати певний рівень безпеки для людини.

Одним з основних завдань управлінського контро�
лю є забезпечення виконання конкретних завдань із за�
даним рівнем ефективності та результативності. При
цьому потрібно пам'ятати, що управлінський контроль
повинен бути взаємопов'язаний з системою управління
підприємства.

Проте слід наголосити на деяких відмінностях при
узгодженні системи управлінського контролю з систе�
мою управління:

По�перше, навіть найкраще сплановане завдання в
системі управління залежить безпосередньо від вико�
навців, роботу яких не можна описати ніяким рівнян�
ням. А тому система управлінського контролю має вра�
ховувати цей факт.

По�друге, при побудові системи управлінського кон�
тролю треба враховувати те, що під час господарської
діяльності керівники взаємодіють як з підлеглими, так і
між собою. При цьому не тільки керівники контролю�
ють виконавців, а і керівники — інших керівників.

По�третє, як правило, в управлінні ставиться завдан�
ня, а управлінський контроль має забезпечити поетап�
не виконання цього завдання, яке як правило складаєть�
ся з чималої кількості інших підзавдань.

По�четверте, процес управління пов'язаний з широ�
ким колом певних видів діяльності і завдання системи
управління вирішити, яких заходів потрібно вжити за
для досягнення цієї мети. А система управлінського кон�
тролю повинна гарантувати, що бажаного результату
буде досягнуто в межах чинної нормативно�правової
бази. Отже, система управління тісно пов'язана з сис�
темою управлінського контролю і вони взаємно допов�
нюють одна одну.

Виходячи з цілей управлінського контролю, його
можна досліджувати з позицій: управління досягнення
корпоративних стратегічних цілей, контролю достові�
рності фінансової звітності, контролю доцільності та
ефективності операцій, контролю дотримання чинних
законів і правил. Так, контроль достовірності фінансо�
вої звітності відноситься до сфери бухгалтерського об�
ліку в частині реалізації ним контрольної функції. Кон�
троль доцільності та ефективності операцій є частиною
економіки. Контроль дотримання чинного законодав�
ства та нормативних актів належить до права. Контроль
реалізації стратегічних цілей належить до менеджмен�
ту. І в той же час всі ці напрями доповнюють один одно�
го і створюють систему єдиного управлінського конт�
ролю.

У залежності від рівня прийняття управлінських
рішень доречно виділити наступні види управлінського
контролю (рис. 2).

Такий класифікаційний поділ управлінського конт�
ролю, в залежності від рівнів управління підприємством,
дає можливість сконцентрувати суб'єктам свою увагу на
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Рис. 1. Управлінський контроль у підприємстві

Таблиця 1. Роль управлінського контролю в розрізі видів діяльності суб'єкта господарювання

Вид діяльності Роль управлінського контролю

О
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йн
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ть

 
Процес виробництва 

Процес виробництва забезпечує створення додаткової вартості. Різноманітність 
продукції, її собівартість, якісні характеристики, технологія виробництва тощо – все 
це має бути в центрі уваги системи управлінського контролю незалежно від його 
виду. У сучасному ринковому середовищі роль управлінського контролю 
посилюється і тільки тоді коли підприємство зможе створити належну систему 
контролю, зрозуміти основні свої технологічні можливості та переваги воно зможе 
бути конкурентоздатним і ефективно розвиватися на перспективу 

Процес постачання і 
реалізації 

Процеси постачання та реалізації в основному залежать від ринку та орієнтовані на 
його потреби. В умовах ринкової економіки, процеси постачання та реалізації 
відіграють важливу роль у процесі досягнення цілей підприємства, а контроль стає 
більш складним. Так, в центрі уваги контролю має бути якість сировини, договірна 
політика, час поставок, час оплати, формування ціни продажу тощо 

Фінансова та інвестиційна 
діяльність 

Фінансова та інвестиційна діяльність тісно пов’язана зі створенням вартості 
підприємства, а тому питання контролю цієї діяльності в підприємствах 
актуалізуються. Так, в центрі уваги системи контролю має бути обсяги фінансування, 
структура капіталу, структура власності, вартість капіталу, структура інвестицій, 
дивідендна політика, методи стимулювання тощо 
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окремих аспектах ризиків, що виникають в ході функц�
іонування господарюючих одиниць. Це різні види управ�
лінського контролю, але вони взаємодоповнюють один
одного та дають змогу досягати бажаних результатів
діяльності. При цьому слід акцентувати увагу на тому,
що реалізація функцій управлінського контролю, не
дивлячись на його вид, залежить перш за все від людсь�
кого фактору, а не від організаційної структури, фор�
ми ведення господарської діяльності, політики, що
втілюють власники та менеджери підприємства.

Розглянемо більш детальніше кожен із видів управ�
лінського контролю.

Основна мета управлінського корпоративного кон�
тролю — досягнення підприємством корпоративних

цілей, корпоративної стратегії та тактики,
відповідальності за управління шляхом реалі�
зації механізму контролю. По суті, мова йде
про створення спеціального органу з власників
(акціонерів), який має забезпечувати процес
прийняття рішень, що стосуються глобальних
питань функціонування та розвитку підприє�
мства. Стратегія вимагає розробки основного
плану дій, в якому необхідно зазначити, як
підприємство повинно використовувати свої
ресурси для досягнення зазначених цілей, які
можуть включати як фінансові, так і не фінан�
сові цілі. При цьому слід зауважити, що є ба�
гато способів для досягнення цілей підприєм�
ства. Різні підприємства будуть вибирати різні
підходи під формулювання стратегії.

Оперативний управлінський контроль є
процесом, що проводиться безпосередньо в
підприємстві управлінським персоналом, який
повинен контролювати інших співробітників
для реалізації стратегії організації. Оператив�
ний управлінський контроль включає в себе
цілий ряд заходів, зокрема, планування, коор�
динацію, налагодження комунікаційних взає�
мозв'язків між працівниками підприємства та
структурними одиницями, аналіз інформацій�
них блоків та прийняття операційних рішень.

Для більш глибокого розуміння різниці
між предметом контролю власників і менед�

жерів підприємства доцільним є розгляд їх суттєвих
відмінностей (рис. 3).

Третій різновид контролю — локальний управлі�
нський контроль. Його доцільно проводити в місцях ви�
никнення господарських операцій. Суб'єктами здійснен�
ня контрольних процедур будуть виступати працівники
підприємства в межах своїх функціональних повнова�
жень та керівники середньої ланки. Останні при цьому
будуть перевіряти діяльність своїх підлеглих та резуль�
тати їх роботи з метою виявлення проблемних місць та
виключення виникнення відхилень від намічених планів
та інструкцій. Головною метою управлінського локаль�
ного контролю є підтвердження достовірності статей та
показників звітних форм.

Велика увага локального управлінського
контролю пов'язана із фінансовою звітність.
При цьому слід враховувати, що складання
фінансової звітності регламентовано і конт�
роль скоріше буде підкреслювати її надійність,
а ніж актуальність. З іншого боку, управлінсь�
кий локальний контроль повинен забезпечити
якість бухгалтерської інформації, тобто її до�
стовірність та впевненість у правильності об�
лікових даних. Отже, система бухгалтерсько�
го обліку створює інформаційний масив для
прийняття рішень, а система управлінського
локального контролю має підкреслювати на�
дійність цієї інформації.

Іншою метою управлінського локального
контролю є підтвердження контрольними
процедурами доцільності та ефективності
господарських операцій. Ефективність є яд�
ром управління, а також основною метою
здійснення господарської діяльності, а сис�
тема управлінського локального контролю
має сприяти підвищенню ефективності та
вчасному виявленню "вузьких місць". В той
же час контроль фінансової звітності і конт�
роль доцільності та ефективності операцій,
може реалізовуватись лише за умови дотри�
мання чинного нормативно�правового за�
безпечення господарської діяльності підпри�
ємства. Норми закону мають фундаменталь�
не значення для системи обліку і управлінсь�
кого контролю в підприємстві.

Управлінський корпоративний 
контроль 

Управлінський оперативний 
контроль 

допомагає сформувати нову 
стратегію розвитку підприємства, 

або поліпшити існуючу 

механізм реалізації стратегії 
розвитку підприємства 

головний засіб формування 
стратегії підприємства 

допоміжний засіб формування 
стратегії підприємства

при розробці нової стратегії, як 
правило, задіяна відносно 
невелика кількість людей і 

питання корпоративного управ-
лінського контролю розгляда-
ються в загальних аспектах 

задіяні менеджери і співробітники 
на всіх рівнях організації 

формулювання стратегії включає 
в себе тільки участь окремих 
працівників або підрозділів 

організації. Коли деякі частини 
стратегії змінюються, решта, як 

правило, не зачіпаються 

забезпечує зв'язок зі всіма 
частинами чи структурними 
підрозділами підприємства з 

метою координації

Рис. 3. Відмінності між управлінським корпоративним контролем
і управлінським оперативним контролем

Рис. 2. Види управлінського контролю в залежності
від рівня управління

УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ 
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Головна мета: 
виконання місії  

існування 
підприємства 

Головна мета: 
ефективне та резуль-
тативне використання 
всіх видів ресурсів 

Головна мета: 
підтвердження 
достовірності 
звітності

Спільна мета: 
відповідність діяльності чинному законодавству, надійність 

звітності, ефективність діяльності 
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Наведені три види управлінського контро�
лю, взаємозалежні один від одного відповідно
до господарського циклу, і власне становлять
цілісну систему управлінського контролю. Це
означає, контроль ресурсів та операційної діяль�
ності буде певною мірою гарантом досягнення
бажаних результатів на виході.

Як відомо, діяльність підприємства пов'яза�
на з залученням певних видів ресурсів, здійснен�
ням операційної діяльності, одержанням ре�
зультатів та розподілом прибутків, а отже в си�
стемі управлінського контролю можна виділи�
ти чотири стадії його проведення. Ієрархію цих
стадій управлінського контролю наведено на
рисунку 4.

Підприємство для здійснення господарської діяль�
ності та ефективного розвитку потребує матеріальних,
фінансових, інвестиційних та трудових ресурсів. Систе�
ма управлінського контролю повинна бути зосередже�
на не тільки на використанні матеріальних і трудових
ресурсів, що є характерним для вітчизняних підпри�
ємств, а й на перевірці споживання фінансових та інвес�
тиційних ресурсів. Зокрема це контроль залученого ка�
піталу; контроль капітальних інвестицій; напрямки,
кількість, якість і структура інвестицій, що в свою чергу
безпосередньо впливають на ефективність господарсь�
кої діяльності.

Управлінський контроль господарських операцій —
це перманентна перевірка процесів постачання, вироб�
ництва і реалізації. Для того, щоб отримати щось на ви�
ході, підприємство зобов'язане управляти роботою
після інвестування ресурсів та відповідно контролюва�
ти їх використання. Це говорить про те, що мають кон�
тролюватися і ціни продажу, і виручка від реалізації, і
надходження грошових коштів, і витрати на закупівлі, і
витрати виробництва, і адміністративні витрати тощо.
Система управлінського контролю має забезпечувати
досягнення мети підприємства і впливати на ефек�
тивність та результативність виробництва.

Підприємства, як правило, здійснюють господарсь�
ку діяльність для одержання прибутку. Звісно результа�
ти діяльності прямо залежать від потужності підприєм�
ства та ефективності діяльності. В той же час слід наго�
лосити, що і власники і працівники мають бути зацікав�
лені в покращенні результатів своєї роботи. Система уп�
равлінського контролю при цьому має сприяти оптималь�
ному рівню використання виробничих потужностей суб�
'єкта господарювання та контролю показників ефектив�
ності його діяльності в залежності від стратегії підприє�
мства, а також гарантувати розподіл вигод між праців�
никами, залежно від продуктивності їх праці.

Заключним етапом є розподіл прибутку або інших
вигод. Управлінський контроль має гарантувати такий
розподіл між заінтересованими сторонами, які включа�
ють в себе власників (інвесторів), менеджерів, співробі�
тників і державу. В підприємстві повинен бути розроб�
лений механізм розподілу прибутку, як правило, на ос�
нові внесків у загальний обсяг виробництва заінтересо�
ваними сторонами. Іншими словами повинен одержати
більше той, хто більше працював, а система контролю
повинна узгоджувати та гарантувати це. Звісно, що кон�
троль розподілу є актуальним за умови, якщо є що діли�
ти. Таким чином, забезпечення належного контролю на
всіх наведених етапах буде запорукою успішного фун�
кціонування підприємства.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, існує певний взаємозв'язок між різними ви�
дами контролю, які поєднуючись і становлять систему
управлінського контролю підприємства. Наведений
класифікаційний поділ управлінського контролю в за�
лежності від рівнів управління в підприємстві дасть мож�
ливість сконцентрувати керівництву свою увагу на ок�

ремих аспектах ризиків, що виникають в ході госпо�
дарської діяльності. Запропонована ієрархія стадій уп�
равлінського контролю сприяє його адаптації до умов
функціонування вітчизняних підприємствах. В той же
час, увага суб'єктів управлінського контролю має бути
безпосередньо пов'язана з домінуючими факторами в
досягненні стратегії підприємства та повинна бути яд�
ром подальших наукових досліджень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У процесі досліджень було визначено, що соціальна

відповідальність (СВ) суб'єктів господарювання аграр�
ної сфери економіки потребує, а з іншої сторони, пе�
редбачає досягнення максимально можливого рівня уз�
годження інтересів аграрних товаровиробників і су�
спільних інтересів. Однак, найбільш універсальний ме�
ханізм їх узгодження — представницька демократія,
зазнає суттєвих змін під впливом політичних та соціаль�
но�економічних процесів, характерних для постіндуст�
ріального етапу розвитку цивілізації [6, с. 84]. Розви�
ток постіндустріального суспільства спричинив зміни
його соціально�класової структури — соціальні групи
втрачають класову, професійну основу, що чинить істот�
ний вплив на функціонування демократичних, політич�
них та громадянських інститутів.

Нині окреслились такі світоглядно�філософські
особливості їх функціонування, що впливають на
здійснення соціальної відповідальності аграрними
підприємствами: розмивання демократичної легітимності
й основ республіканського устрою; збереження лише
формальних вимог демократії (регулярне проведення
виборів та зміни влади за їх результатами); падіння інте�
ресу до електорального процесу; медіалізація культури
та життєдіяльності загалом; звуження простору суспіль�
ного вибору та ін. У більш вузькому розумінні чинника�
ми впливу є різке соціальне розшарування, навіть поля�
ризація сільського населення за наявністю капіталів, зе�
мельних та інших ресурсів, доходів; безробіття, самозай�
нятість та маргіналізація значної частини сільських жи�
телів; нерівний доступ до агропродовольчих ринків та
споживання матеріальних благ; залишковий принцип ви�
рішення екологічних проблем або їх ігнорування.

У зв'язку зі зменшенням авторитету та ролі тради�
ційних інститутів суспільної взаємодії — політичних
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партій та парламентаризму в представництві суспільних,
громадських та особистих інтересів виникає актуальна
потреба в пошуку нових каналів впливу на всі гілки вла�
ди, більш прямих і дієвих. Вже окреслилась тенденція
інституціалізації взаємовідносин влади й громадянсько�
го суспільства, що розширює систему узгодження інте�
ресів новими інститутами. Спостерігається перехід від
ієрархічної будови систем управління до мережевих й
маркетингових принципів і моделей, що реалізуються
через різноманітні форми взаємодії трьох секторів —
державного, приватного та громадянського.

Держава поступається своїми позиціями у сфері
соціальної відповідальності, захисту інтересів різних
соціальних груп, а її функції перебирають на себе інсти�
тути громадянського суспільства. Залучення населен�
ня в суспільне життя забезпечується саме завдяки роз�
витку інститутів представництва групових інтересів [5,
с. 56]. Одним з ефективних інструментів консолідації
суспільних зусиль та отримання синергетичного ефек�
ту в результаті інтеграції наявних потенціалів є розви�
ток таких механізмів узгодження соціальних інтересів,
як державно�приватне партнерство (ДПП) та корпора�
тивна соціальна відповідальність (КСВ).

В умовах фінансово�економічної кризи, обмежених
бюджетних можливостей, невирішеності соціальних про�
блем, недостатньої сформованості інститутів громадянсь�
кого суспільства значущості набувають не тільки завдан�
ня якісних змін у системі державного управління, але й
необхідність активізації суб'єктів суспільного діалогу,
особливо на селі з огляду на депресивність та деградацію
сільських територій. Розвиток механізмів державно�при�
ватного партнерства є особливо актуальним сьогодні, саме
він може стати ключовим чинником соціальної відпові�
дальності та подальшого соціально�економічного рефор�
мування земельних та аграрних відносин загалом.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання державно�приватного партнерства, роз�

глянуті в наукових публікаціях вітчизняних та зарубі�
жних вчених Aбаді Р., Безбаха Н.В., Богданова С.Г., Ва�
сильєва Є.Є., Гаврилюка А.М., Гамільтон Дж., Голові�
нова О.М., Грищенка Л.Л., Дутко Н.Г., Кліффтон К.,
Котової Н., Лебеди Т., Мостепанюка А.В., Островсько�
го І.А., Павлюка А.П., Ровинської К.І., Шилепницького
П. І., Якуніна В. та ін.

Проте питання розвитку соціальної відповідальності
підприємств агросфери на основі державно�приватного
партнерства вивчені не достатньо. З огляду на виробничо�
ресурсні особливості сільськогосподарської діяльності, її
масштаби, сезонність, значні ризики через невизначені аг�
рокліматичні чинники, експортну орієнтацію, поширення
впливу на великі території та понад 30% населення країни і
соціальна відповідальність, і державно�приватне партнер�
ство мають особливий зміст, завдання та функції, що по�
требує належного визначення та обгрунтування безпосе�
редньо на рівні суб'єктів господарювання аграрної сфери
економіки.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета статті є визначення особливостей здійснення соц�

іальної відповідальності суб'єктів господарювання аграр�
ної сфери економіки на засадах державно�приватного парт�
нерства та обгрунтування його завдань, перспектив і пере�
ваг.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Формування дієздатного механізму державно�приват�

ного партнерства в Україні розглядається як можливе че�
рез посилення соціальної відповідальності агробізнесу з
однієї сторони та як умова або напрям її здійснення — з
іншої. У цьому контексті розвиток соціальної відповідаль�
ності сільськогосподарських підприємств в останні роки
здійснюється у формі поступової інтеграції принципів соц�
іальної відповідальності в корпоративні стратегії агробізне�
су [9, с. 84]. Також простежується тенденція переходу від
разових акцій благодійності та утримання створеної рані�
ше громіздкої соціальної сфери до гнучкої системи соціаль�
них інвестицій, які відповідають довгостроковим інтересам
аграрних підприємств, сільських громад, суспільства.

Це підтверджується функціонуванням в Україні на заса�
дах державно�приватного партнерства Центру "Розвиток
КСВ" та Спільноти "Соціально відповідальний бізнес". Спільно
з урядовими структурами, підприємствами, університетами,
громадськими організаціями ними обгрунтовуються та реалі�
зуються програми і проекти у сфері СВ, проводяться тренін�
ги, презентації, виставки, розробляються навчальні курси,
методичні рекомендації та навчальні посібники, здійснюється
обмін досвідом, друкуються нефінансові звіти.

Значна частка українських компаній великого бізнесу
підписали Глобальний Договір ООН, — ініціативи, спрямо�
ваної на поширення відповідального корпоративного гро�
мадянства і на те, щоб комерційні компанії, неурядові орган�
ізації брали участь у вирішенні проблем, які постають у
зв'язку з глобалізацією. Чотири базові сфери Глобального
договору: захисту прав людини, забезпечення трудових
відносин, захисту екології та боротьби з корупцією вико�
нуються з допомогою 10 основоположних принципів [3].
Однак не всі вони системно та послідовно займаються СВ,
надають відповідні звіти, що призводить до виключення та�
ких з числа підписантів та негативно впливає на їх ділову
репутацію та імідж країни.

Одним з ефективних засобів реалізації соціальної відпо�
відальності суб'єктів господарювання аграрної сфери еко�
номіки на засадах ДПП є укладання угод про соціальне
партнерство між агрохолдингами, корпораціями та адміні�
стративними, муніципальними утвореннями (рівень населе�
них пунктів і регіонів). Так, муніципальне утворення зобо�
в'язується сприяти виробничо�економічному розвитку
підприємства, а підприємство, у свою чергу — соціальному
та екологічному розвитку муніципального утворення.

Організація державно�приватного партнерства забез�
печує довгострокове формування продуктивного середо�
вища розвитку не тільки СВ, але й аграрної сфери економ�
іки та інших сфер життєдіяльності в цілому. Вона відкриває
можливості спільної зацікавленої участі в створенні та ре�
алізації суспільно значущих проектів і поєднання для цьо�
го матеріальних та нематеріальних ресурсних можливос�
тей, поділу ризиків між суспільством (державним сектором,
неурядовими організаціями) та приватним сектором [4, с.
64].

Розвиток відповідального державно�приватного парт�
нерства є одним із вирішальних чинників успіху програм
модернізації соціальної взаємодії, господарства та країни
у цілому. Відтак, без створення повноцінного агропромис�
лового середовища, що сприяє тенденціям сталого та кон�
курентоспроможного соціально�економічного розвитку,
його інституційного закріплення виникає загроза залучен�
ня до суб'єктів аграрного господарювання країни недобро�
совісних інвесторів, сумнівних інвестицій та проектів, транс�
формування капіталовкладень у різного роду зовнішні ма�
ніпуляції.

У сучасних умовах відкритості агропродовольчих
ринків принципи державно�приватного партнерства мають
бути основою різноманітних механізмів реалізації стратегій
соціальної відповідальності, соціально�економічного роз�
витку в цілому, окремих сільськогосподарських
підприємств. Перш за все, партнерство визначає успішність
проведення аграрної політики державою [2, с. 12]. Основ�
ною метою розвитку ДПП на депресивних сільських тери�
торіях має стати підвищення якості життя, відродження
трудового потенціалу та зайнятості населення. На досяг�
нення цієї мети повинне бути спрямоване вирішення його
основних завдань:

— підвищення ефективності управління суб'єктами аг�
рарного господарювання та контролю за їх виробничою
діяльністю;

— ефективне використання бюджетних коштів органа�
ми місцевого самоврядування;

— техніко�технологічна модернізація суспільно значи�
мих аграрних і продовольчих виробництв;

— диверсифікація сільської економіки та збільшення
видів діяльності на селі;

— підтримка об'єктів соціальної та виробничої інфрас�
труктури в експлуатаційному стані та їх розширене відтво�
рення;

— утворення та розвиток громадських організацій на
селі з метою підвищення суспільної активності сільських
громад;

— надання адресної допомоги соціально вразливим вер�
ствам сільських жителів.

 Сьогодні у всьому світі проявляється підвищений інте�
рес до суб'єктів аграрного господарювання, яка у третьому
тисячолітті опинилася в центрі конкурентної політики ба�
гатьох держав [7]. Це пояснюється проблемами продоволь�
чої безпеки як окремих країн, так і всього людства у ціло�
му. Тому важливим є їх державний протекціонізм, моніто�
ринг та аудит розвитку, контроль над діями приватних інве�
сторів. Звичайно, ДПП не зможе розв'язати всі проблеми
суб'єктів господарювання, цей механізм має свої переваги і
недоліки. Але воно може стати ефективним, якщо в аграрні
підприємства прийде відповідальний інвестор, який забез�
печить їх розвиток.

Однак різноманітність видів, форм і сфер застосування
ДПП роблять його універсальним засобом для вирішення
цілої низки довгострокових соціально значимих завдань —
від створення і розвитку інфраструктури до розробки та
адаптації нових перспективних агротехнологій. Так, у Євро�
союзі тільки за 2013 р. у межах державно�приватного парт�
нерства було здійснено понад 100 проектів вартістю майже
19 млрд євро переважно у галузі освіти, охорони здоров'я,
транспорту. Методи розробки і реалізації проектів соціаль�
ної відповідальності на основі ДПП можуть розглядатися
як розвиток класичних методів і процедур проектного
фінансування та інвестування. Однозначних рішень по
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різних країнах з позиції формування певних методів управ�
ління ДПП не існує [8, с. 40].

Контрольні й регулюючі функції в його сфері від імені
держави можуть здійснюватися або профільними міністер�
ствами та відомствами, або спеціально уповноваженими
органами. Переваги для аграрних підприємств характери�
зуються можливістю стабільно отримувати і збільшувати
прибуток, причому має значення не стільки розмір прибут�
ку, а саме стабільність його отримання. Для зниження цих
витрат необхідним є створення загальної системи правил,
що містять типові договори і спрощення правової системи
в цілому [10, с. 189]. З боку держави в проектах ДПП реал�
ізуються права власника, можливість надання податкових
та інших пільг, гарантій, а також отримання певних обсягів
фінансових ресурсів.

У межах державно�приватного партнерства держава
отримує більш сприятливу можливість виконання своїх ос�
новних функцій — підтримки, регулювання, дотримання
суспільних інтересів, соціального захисту сільського насе�
лення. Неминучі підприємницькі ризики та виклики мають
розподілятися у сектор аграрного, переважно великого
бізнесу, страхуватися його капіталами. Держава зберігає
за собою основні важелі регулювання й контролю, в тому
числі тарифну, антимонопольну й митну політику, оподат�
кування, контроль за енерго� та ресурсокористуванням, за
безпечністю та екологічністю продовольчої продукції, за
якістю обслуговування споживачів, характером конкурен�
тних відносин.

ВИСНОВКИ
Систематизація досвіду з розвитку державно�приват�

ного партнерства в різних країнах дозволила виявити най�
важливіші переваги здійснення проектів соціальної відпов�
ідальності суб'єктами господарювання аграрної сфери еко�
номіки на його основі:

— наявність політичної та інституційної складової
підтримки проектів соціальної відповідальності в умовах
ДПП (запитувана приватними інвесторами премія за ризи�
ки або виклики буде нижчою, якщо гарантована послідов�
на державна підтримка);

— стабільне політико�правове середовище (зазвичай
ДПП побудовано на складних правових і договірних відно�
синах, в яких бере участь безліч сторін, що призводить до
великого зростання транзакційних витрат);

— справедливий розподіл можливостей і ризиків, які
змінюються залежно від стану і форми ринку, місцевих рам�
кових умов. Якщо приватний інвестор несе більшу частину
ризиків за проектом, то держава має обмежене право втру�
чатися у виконання проекту або тільки виконує функції
контролю;

— прозорий розподіл державних замовлень урядом
передбачає створення для партнерів реальних стимулів, які
спонукають їх брати участь в оптимізації соціальних про�
ектів і програм;

— можливість точного підрахунку витрат і вигод з роз�
робкою реалістичних сценаріїв майбутніх грошових потоків
для оцінки потенціалу соціальних проектів з метою покрит�
тя інвестиційних витрат;

— створення сприятливого рекламного іміджу держав�
но�приватного партнерства шляхом поширення відповідної
інформації серед осіб та організацій, що приймають рішен�
ня про інвестиції та державну підтримку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Під впливом виробничої діяльності людини відбува�

ються грандіозні зміни як живої, так і неживої природи.
Особливо під час видобутку корисних копалин відкритим
(кар'єрним) способом, який супроводжується скорочен�
ням кількості орних земель та погіршенням еколого�еко�
номічного стану на величезній території. Лише протягом
2011 р. сільсько�господарські угіддя в Україні скороти�
лися майже на 22 тис. га. Техногенний прес на довкілля
зростатиме і надалі. Тому проблема відтворення поруше�
ного середовища і виживання людства в ньому вийшли на
перший план актуальних питань сьогодення. Це пробле�
ма загальнодержавного масштабу.

Рекультивація земель, порушених гірничорудними
підприємствами в основному зводиться до виконання двох
найважливіших завдань: перша — еколого�економічна
оцінка рекультивації порушених земель та їх подальше
використання і, друга — штучне формування посттехно�
генних ландшафтів з поліпшеними умовами для життя і
праці людей. При цьому перша з названих питань є домі�
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нуючою, від успіху рішення якої залежить реалізація і всіх
інших завдань.

На жаль, за останні 30 років наукові дослідження в
цьому напрямку майже зовсім припинилися, а про еко�
лого�економічну оцінку рекультивації порушених земель
навіть мови немає. Хоча рекультивація деградованих та
порушених земель життєво необхідна. Вона аргументуєть�
ся тим, що реанімовані землі мають бути обов'язково по�
вернені для подальшого використання у тій галузі еконо�
міки, в якій вони використовувалися до руйнації.

Така постановка питання не викликає жодних сум�
нівів. Навпаки, сучасність наполегливо вимагає проведен�
ня еколого�економічної оцінки всіх земель, в тому числі і
тих, що відновлюються після видобутку корисних копа�
лин.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В Україні наукові дослідження стосовно оцінки зе�

мель, порушених гірничорудними підприємствами, були
розпочаті у 1974 році В.Я. Олійником [1, 2], О.О. Колбас�
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іним [3] та О. І. Кузнєцовим [4]. Тоді вони і запропонува�
ли проводити економічну оцінку земель, які вилучаються
для видобутку корисних копалин, та земель, які треба ре�
культивовувати після завершення гірничих робіт.

Вже тоді ці науковці стверджували, що показником
економічної ефективності відновлення порушених земель
може слугувати строк окупності витрат на рекультива�
цію. На їх погляд, для визначення цього показника треба
додаткові технологічні витрати на гірничотехнічні робо�
ти і витрати господарства по освоєнню рекультивованих
земель, а також витрати підприємств, які переробляють
сільськогосподарську продукцію, віднести до гектару не�
порушеної площі і зіставити з можливими доходами сус�
пільства від реалізації продукції, одержаної з цієї площі.

У подальшому з об'єктивних та суб'єктивних причин
дослідження з цієї теми припинилися і поновилися тільки
на початку XXI століття [5, 6].

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — визначення й обгрунтування втрат

сільськогосподарських підприємств у зв'язку із відчужен�
ням землі, компенсаційних витрат гірничорудного
підприємства за отриману площу та її відновлення.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У степовому Придніпров'ї видобуток корисних копа�
лин вже проводиться на сільськогосподарських землях,
поблизу густонаселених місцевостей. Тому для якнайш�
видшого повернення їх в колишньому виді для подальшо�
го використання у сільськогосподарському виробництві,
треба обов'язково робити еколого�економічну експерти�
зу землі до її порушення і після відновлення. Це пов'яза�
но з тим, що аграрна промисловість зазнає значні втрати
від вилучення землі. Тому гірничорудні підприємства по�
винні виплачувати компенсацію за отриману площу під
розробки. Ці компенсаційні витрати (В

к
) за відчуження

земель можна визначити за формулою:
В

к
 = S

о
 . В

о
, грн. (1),

де S
о
 — площа, яка буде зайнята відвалами кар'єрів,

га;
В

о
 — компенсаційні витрати за відчуження 1 га, грн.

Сучасність вимагає того, аби з часом ця порушена те�
риторія була рекультивована. В цьому випадку величина
отриманого чистого доходу не може в повній мірі харак�
теризувати цінність рекультивованої ділянки. Такі землі
мають різні якісні показники, створені при різних витра�
тах із застосуванням різних гірничотехнічних та агротех�
нічних заходів і т.д. До того ж, вважати всю величину чи�
стого доходу з рекультивованої землі відображенням її
родючості теж не можна. Тому, що на рекультивованих
землях природна родючість, яка закладена у гірські по�
роди, невід'ємна від техніко�економічної родючості.
Отже, більш родючою повинна вважатися та рекультиво�
вана земля, яка забезпечує високу окупність витрат, тоб�
то яка забезпечує більш високий чистий дохід.

Втрати чистого доходу (В
чд

) сільськогосподарського
підприємства у зв'язку із відчуженням землі можна виз�
начити за формулою:

В
чд

 = S
о
 . ЧД . Т . К

інт.
, грн. (2),

де S
о
 — площа, яка вилучається під кар'єрні розроб�

ки, га;
ЧД — чистий дохід з 1 га сільськогосподарських угідь

до їхнього порушення, грн.;
Т — термін вилучення ділянки під кар'єрні розробки,

роки;

К
інт.

 — коефіцієнт інтенсифікації сільськогосподарсь�
кого виробництва на час вилучення ділянки (1,5).

Практика відновлення порушеної території показа�
ла, що для якісного виконання рекультиваційних робіт
гірничорудним підприємством важливе значення має ма�
теріальне стимулювання за раціональне використання
ним земельного відводу. Таке стимулювання залежить
від ступеня придатності відновлених земель для подаль�
шого використання у сільськогосподарському вироб�
ництві.

Якщо гірничорудне підприємство провело рекульти�
ваційні роботи на високому рівні, що забезпечує отриман�
ня колишнього валового збору продукції, то сума ком�
пенсації за землю повертається цьому гірничому підприє�
мству або враховується при наступному відчуженні землі.
Якщо рекультивовані землі забезпечують отримання ва�
лового збору сільськогосподарської продукції не по�
вністю, то сума компенсації за землю повертається част�
ково, залежно від якості проведених рекультиваційних
робіт (табл. 1).

При такому підході гірничорудні підприємства бу�
дуть зацікавленні у якісному виконанні рекультивацій�
них робіт. На наш погляд, це сприятиме поверненню
відновлених земель у сільськогосподарське виробниц�
тво і поліпшенню санітарно�гігієнічного стану довкіл�
ля.

У цьому випадку великого значення набуває вирівню�
вання (планування) поверхні відвалу кар'єру до нанесен�
ня родючого шару грунту. Витрати на планування по�
верхні відвалу (Вр.в) ми пропонуємо визначати за допо�
могою наступної формули:

В
р.в.

 = S
о
 . В

п
, грн. (3),

де В
п
 — витрати на планування поверхні 1 га, грн.;

S
о
 — вся площа вирівняної поверхні відвалу, га.

Повний збиток від відчуження земель (Зб.) із сільсько�
господарського використання можна розрахувати за на�
ступною формулою:

З
б.
 = В

к
 + В

р.в.
 + В

чд
, грн. (4),

де В
к
 — витрати на компенсацію за відчуження земель,

грн.;
В

р.в.
 — витрати на планування поверхні відвалів, грн.;

В
чд

 — втрати чистого доходу сільськогосподарського
господарства у зв'язку із відчуженням земель, грн.

Наведемо тільки один приклад по Орджонікід�
зевському гірничозбагачувальному комбінату (Ніко�
польський район Дніпропетровської області). Тут за�
гальна площа відвалів під нові розробки перевищує
100 га. Землі в цьому районі мають високу сільсько�
господарську продуктивність. Тому держава зацікав�
лена у ефективному їхньому використанні. Зацікав�
лений в цьому і Орджонікідзевський ГЗК, який вип�
лачує значні компенсаційні суми за отриману площу
під розробки і значні витрати на відновлення пору�
шених земель.

Для Орджонікідзевського ГЗКу плата за 1 гектар землі
в залежності від рівня родючості встановлена в розмірі
480000—725000 грн. Отже витрати за відчуження земель
складають 48,0—73,0 млн грн., а на їх відновлення — 13,0—
21,0 млн грн.

Втрати чистого доходу власників землі у зв'язку з ви�
лученням угідь із сільськогосподарського використання
за останні 10 років склали 8,0—14,0 млн грн. при ко�
ефіцієнті інтенсифікації сільськогосподарського вироб�
ництва (К

інт.
) 1,5. Повні збитки від вилучення сільськогос�

подарських земель під відвали і кар'єри складають 69,0—
108,0 млн грн. За нашими підрахунками, термін окупності
цих витрат дорівнює 100—50 років.

Для зниження цих витрат гірничорудні підприємства
і їх цехи рекультивації змушені постійно удосконалюва�
ти технологію видобутку корисних копалин і технологію
відновлення відпрацьованої ділянки кар'єру. Але треба
враховувати, що цілком запобігти втрат маси родючого
грунту і його розубожіння неможливо. Тому маси роз�
дільно знятого чорнозему з площі в 1 га недостатньо для
покриття 1 га рекультивованої площі.

Як правило, крайній термін вилучення землі залежить
від терміну функціонування кар'єру і може коливатися
від 10 до 50 і більше років. Таким чином, крайній термін
вилучення земель значно перевищує період відновлення

Ступінь 
розубожіння 

гумусового шару 
грунту, % 

Рівень 
проведеної 

рекультивації, 
% 

Компенсації 
за отримання 
земельної 
ділянки, % 

5 95 5 
15 85 50  
50 50 85 
70 30 100 

Таблиця 1. Компенсація за землю в залежності від якості
проведеної рекультивації
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порушеної землі. Тому для дбайливого відношення до зе�
мельних ресурсів України доцільно вилучати землі гірни�
чорудним підприємствам частинами на строк, який не пе�
ревищує термін їхнього відновлення. Тоді збитки від змен�
шення валової сільськогосподарської продукції можна
визначати по терміну відновлення родючості порушеної
землі.

Таким чином, в основу визначення збитку від змен�
шення валової сільськогосподарської продукції треба
покласти принцип, який стимулює проведення рекуль�
тиваційних робіт на високоякісному рівні. Якщо рекуль�
тиваційні роботи проводяться послідовно, без відста�
вання від розкривних робіт, то площа порушених зе�
мель буде дорівнювати площі відновлених земель неза�
лежно від часу оцінки, тобто діятиме формула "гектар
— за гектар". Цієї формули у радянські часи дотриму�
вались всі : і  сільськогосподарські і  гірничорудні
підприємства.

Наразі Орджонікідзевський ГЗК рекультивує ділян�
ки різної якості. В середньому за рік відводиться під роз�
робки та рекультивується близько 100 га земель. Майже
50% з них відновлюється без покриття чорноземом.

Слід зазначити, що при рекультивації земель значна
частина витрат приходиться саме на нанесення родючо�
го шару чорнозему. Витрати на гірничотехнічний етап ре�
культивації в середньому складають близько 330000 грн.
Нанесення кожних 10 см чорнозему збільшують витрати
на 18000 грн.

Отже, в цьому комбінаті на створення рекультивова�
них земель в залежності від їхнього призначення і якості
відбуваються різні витрати як по величині, так і по видах.
Тому тут витрати на гірничотехнічний етап (Вг) рекуль�
тивації можна розрахувати за такою формулою:

В
г
 = В

п
 + В

т
 + В

б
(5),

де В
п
 — витрати на планування поверхні ділянки, грн.;

В
т
 — витрати по зняттю, транспортуванню, складу�

ванню у бурти й укладанню на сплановану поверхню
ділянки родючого шару чорнозему, грн.;

В
б
 — витрати на проведення грунтозахисних заходів

на відновленій землі, грн.
Треба зауважити, що витрати на екскавацію гірських

порід у суму витрат на гірничотехнічний етап рекульти�
вації не входять, оскільки вони є складовою частиною тех�
нології гірничих робіт.

На наш погляд, при вилучені землі для видобутку ко�
рисних копалин потрібно обов'язково мати на увазі і те,
що крім збитку, одержуваного сільськогосподарським
підприємством безпосередньо від вилучення земельних
угідь, а також витрат на компенсацію вартості будівель і
споруд, які є на ділянці (або витрат на їхній переніс і
відновлення на новому місці), вартості витрат, раніше
вкладених у ділянку (меліоративні роботи, внесення доб�
рив і т.д.). Треба також враховувати збитки, які викли�
кані побічними діями (зниження продуктивності сільсько�
господарських культур на навколишніх староорних зем�
лях в наслідок забруднення посівів пилом, або відкачки
води з кар'єру і зниження через це рівня грунтових вод і
т.д.).

Наразі з'ясувати всі витрати на рекультивацію по�
рушених земель складно тому, що витрати підприємств
(гірничорудних і сільськогосподарських) є приватною
таємницею і для ознайомлення з нею треба мати пев�
ний хист. Це ускладнюється і тим, що останнім часом
майже не публікуються дані про витрати на різні види
робіт і взагалі про витрати на поліпшення екологічно�
го стану порушеної території. Саме через це ми вва�
жаємо, що при визначенні ефекту від рекультивації у
виді поліпшення ландшафтної території треба вико�
ристовувати загальну оцінку, а у виді окремих угідь
конкретного цільового використання — приватну
оцінку.

Реальні показники свідчать про те, що витрати на ре�
культивацію одного гектару землі коливаються у значно�
му інтервалі. Цілком природно, що в різних галузях гос�
подарства різний ступінь корінного порушення земель, а
звідси — різний обсяг гірничотехнічних робіт і величина
витрат в розрахунку на одиницю площі. Отже, величина
витрат на рекультивацію одного гектару земель багато в
чому залежить від напрямку наступного їхнього викори�
стання.

ВИСНОВКИ
1. У степовому Придніпров'ї видобуток корисних ко�

палин відкритим способом супроводжується руйнацією
найбагатших у Європі грунтів та створенням техногенних
ландшафтів, шкідливих для життя людей. Порушені землі
повинні бути обов'язково рекультивовані і повернуті для
подальшого використання у тій галузі економіки, в якій
вони використовувалися до руйнації.

2. На основі еколого�економічної експертизи землі до
її порушення і після відновлення гірничорудні підприєм�
ства повинні виплачувати компенсацію за отриману
площу під розробки мінеральної сировини.

3. Пропонуються теоретико�методологічні підходи до
визначення втрат чистого доходу власників землі у зв'яз�
ку із її відчуженням, суми компенсаційних витрат гірни�
чорудних підприємств за отриману землю, та витрат на
вирівнювання (планування) поверхні порушеної території.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Існування тісного взаємозв'язку між транспортною

галуззю і соціально�економічним розвитком регіону
підкреслює необхідність оцінки впливу транспортної
інфраструктури на формування інтеграційних зв'язків
соціально�економічного розвитку регіонів України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Транспортну інфраструктуру як нерозривно пов'я�

зану з проблематикою регіонального розвитку дослід�
жували Л. О. Петкова [1], В. П. Решетило [2], В. Б. Род�
ченко [3], Л. Г.Чернюк [4], С. Б. Шліхтер [5] та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розробка підходу до визначення

транспортно�інтеграційних зв'язків в системі соціаль�
но�економічного розвитку регіонів України.

УДК 338.47:332.146.2

Г. А. Жовтяк,
к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств міського господарства, Харківський
національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

РОЗРОБКА ПІДХОДУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ

ТРАНСПОРТНОbІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОbЕКОНОМІЧНОГО

РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

H. Zhovtiak,

Kandidat in Economics, Principal lecturer of the Chair of Municipal Economy,

O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkov, Kharkov

ELABORATION OF AN APPROACH TO DEFINE TRANSPORT INTEGRATION CONNECTIONS
IN THE SYSTEM OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS IN UKRAINE

У статті було розроблено підхід до визначення транспортноbінтеграційних зв'язків у системі соціальb

ноbекономічного розвитку регіонів України. В основу оцінки ролі транспортної інфраструктури в інтегb

раційних зв'язках соціальноbекономічного розвитку регіонів України було покладено обсяги перевезень

за видами сполучення у регіональному розрізі.

Вивчення показників обсягів перевезень пасажирів автомобільним транспортом у регіональному

розрізі дозволило розрахувати порівняльні оцінки концентрації транспортноbінтеграційних зв'язків у

регіонах. Виходячи із гіпотези про те, що потужність соціальноbекономічних зв'язків між двома умовниb

ми вузлами транспортної мережі визначає обсяги потоків між цими вузлами були розраховані оцінки

рівня концентрації зв'язків у міських комплексах регіонів, агломераціях, а також міжрегіональні зв'язb

ки.

The article has worked up the approach to define transport integration connections in the system of social

and economic development of regions in Ukraine. The basis of the assessment of transport infrastructure in the

integration connections in the area of social and economic development of Ukrainian regions is the size of carriage

according to the kinds of transportation in the regional context.

The study of all figures of the size of carriage of passengers by road in the regional context has enabled to

calculate comparative estimates of concentration of transport integration ties in regions. Proceeding from the

hypothesis that the capacity of sociobeconomic connections between two conventional parts of transport network

defines the size of flows between these parts, there have been calculated estimates of concentration of connections

in municipal complexes in regions, agglomerations as well as interregional connections.

Ключові слова: інтеграційні зв'язки, концентрація, регіон, соціально�економічний розвиток, транспорт.
Key words: integration connections, concentration, region, socio�economic development, transport.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В основу оцінки ролі транспортної інфраструктури
в інтеграційних зв'язках соціально�економічного роз�
витку регіонів України були покладені обсяги переве�
зень за видами сполучення у регіональному розрізі.
Логічна схема оцінки транспортно�інтеграційних
зв'язків в системі соціально�економічного розвитку ре�
гіонів України за окремими видами транспорту наведе�
на на рисунку 1.

Для визначення впливу транспортної інфраструкту�
ри на формування інтеграційних зв'язків соціально�еко�
номічного розвитку регіонів України в першу чергу не�
обхідно визначити рівень пасажирських потоків за ви�
дами сполучення у регіональному розрізі.

На другому етапі представляється доцільним про�
ведення оцінки частки перевезень за видами сполучен�
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ня у загальному обсязі за регіонами. Робимо висновок
за рівнем орієнтації соціально�економічних зв'язків ре�
гіону.

На третьому етапі представляється необхідним про�
ведення оцінки рівня концентрації
зв'язків у регіонах, за ознаками. На
даному етапі необхідно надати харак�
теристику запропонованих автором
коефіцієнтів концентрації зв'язків у
місті, агломерації, державі за регіона�
ми.

Коефіцієнт концентрації зв'язків у
місті запропоновано розраховувати за
наступною формулою:

(1),

де V
m

 — частка міських обся�
гів перевезень (обсяги перевезен�
ня у міському сполученні) в ре�
гіоні;

V
p
 — загальні обсяги перевезення

в регіоні.
Коефіцієнт концентрації зв'язків у

агломерації можна розрахувати за
формулою:

(2),

де V
a
 — частка агломераційних

обсягів перевезень (обсяги перевезен�
ня у міському та приміському сполу�
ченнях) в регіоні;

V
p
 — загальні обсяги перевезення

в регіоні.

Коефіцієнт концентрації зв'язків у державі можна
отримати за формулою:

(3),

де V
d
 — частка державних обсягів перевезень (об�

сяги перевезення у міському, приміському та міжмісько�
му сполученнях) в регіоні;

V
p
 — загальні обсяги перевезення в регіоні.

На четвертому етапі представляється доцільним
проведення порівняльної оцінки пропорційності зв'язків
у регіональному розрізі. Необхідно визначити частку
обсягів міських, агломераційних, державних і загальних
перевезень регіону в загальноукраїнських обсягах. Ро�
бимо висновок за рівнем відповідності структури еко�
номічних зв'язків регіону загальнодержавній картині.

Після цього необхідно провести порівняльну оцін�
ку динаміки зв'язків у регіонах. Для цього потрібно по�
рівняти показники з попередніми значеннями, визначи�
ти тенденцію та розробити регуляторні пропозиції.

Оцінка інтенсивності структурних зрушень у часі
розраховується за наступною формулою:

 (4),

де d
j0
 та d

j1
 — частки розподілу за видами сполучень

відповідно за два періоди;
m — число видів сполучень.
Представляється доцільним проведення аналізу

відповідності наміченого розвитку транспортно�інтег�
раційних зв'язків в системі соціально�економічного роз�
витку регіонів України за підгалузями транспортного
комплексу, програмними документами регіонального
розвитку й прийняти відповідні узгодження галузевих,
територіальних і програмних показників розвитку
об'єктів транспортної інфраструктури в регіонах. По�
дальшим кроком буде визначення стратегічних та так�
тичних завдань розвитку відповідної інфраструктури в
регіонах.

Проведемо оцінку впливу автомобільного транспор�
ту на формування інтеграційних зв'язків соціально�еко�
номічного розвитку регіонів України.

Незважаючи на суттєве збільшення перевезень па�
сажирів авіаційним транспортом, автомобільний транс�
порт поряд із залізничним залишається основним видом

 СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА ВИДАМИ 
СПОЛУЧЕННЯ ЗА РЕГІОНАМИ. ОЦІНКА ЧАСТКИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У 
ЗАГАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ У МІЖНАРОДНОМУ, МІЖМІСЬКОМУ, 

ПРИМІСЬКОМУ І МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННЯХ 

ОЦІНКА РІВНЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗВ’ЯЗКІВ У РЕГІОНАХ, ЗА 
ОЗНАКАМИ. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОПОНОВАНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ 

КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗВ’ЯЗКІВ У МІСТІ, АГЛОМЕРАЦІЇ, ДЕРЖАВІ 

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ПРОПОРЦІЙНОСТІ ЗВ’ЯЗКІВ У РЕГІОНАХ. 
ЧАСТКА ОБСЯГІВ ПЕРЕВЕЗЕНЬ РЕГІОНУ В 

ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКИХ ОБСЯГАХ МІСЬКИХ, АГЛОМЕРАЦІЙНИХ, 
ДЕРЖАВНИХ І ЗАГАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ  

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ДИНАМІКИ ЗВ’ЯЗКІВ У РЕГІОНАХ, 
РОЗРАХУНОК КВАДРАТИЧНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ СТРУКТУРНИХ 

ЗРУШЕНЬ, ВИЗНАЧЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ТА РОЗРОБЛЕННЯ 
РЕГУЛЯТОРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ 
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 ЗБІР ВИХІДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПО РЕГІОНАХ: ОБСЯГИ 
(ВІДПРАВЛЕННЯ) ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗА ВИДАМИ СПОЛУЧЕННЯ У 

РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ 
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Рис. 1. Схема оцінки транспортноLінтеграційних
зв'язків в системі соціальноLекономічного розвитку

регіонів України

Розроблено автором.

Рис. 2. Оцінка рівня концентрації зв'язків у місті у 2013 р.

Розроблено автором за [6].
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транспорту в освоєнні пасажиропотоків.
За даними Держкомстату України [6], за
2013 рік послугами пасажирського транс�
порту скористалися 6,6 млрд пасажирів.
При цьому послугами автомобільного
транспорту (з урахуванням перевезень,
виконаних підприємцями малого бізнесу
— фізичними і юридичними особами)
скористалися 3,3 млрд пасажирів.

На першому етапі була зібрана вихі�
дна економічна інформація по обсягах
перевезень пасажирів автомобільним
транспортом за видами сполучення в ре�
гіонах України.

На наступному етапі була проведена
оцінка частки перевезень пасажирів ав�
томобільним транспортом за видами спо�
лучення у загальному обсязі за регіона�
ми України.

Структура пасажирських перевезень
тісно пов'язана з географічним та еконо�
мічним положенням регіону. Швидкий
ріст населення великих міст, поява дек�
ількох авіакомпаній, які беруть на себе
значну частину перевезень пасажирів на
далекі відстані, обумовили певні особли�
вості динаміки і структури пасажирських
перевезень автомобільного транспорту
за видами сполучень.

В обсягах пасажирських перевезень в усіх регіонах
України і у 2002�му, і у 2013�му році найменшу частку мало
міжміське та міжнародне сполучення (3,63 % — у 2002 р.,
та 4,32 % — у 2013 р.), що пояснюється значною конку�
ренцією залізничних перевезень. Найбільшу частку обсягів
перевезень в міжнародному сполученні мала Волинська
область (0,49 % — у 2002 р., 0,25 % — у 2013 р.).

Найбільша частка обсягів перевезень у 2002 та 2013
рр. припадала на міське сполучення (73,85 % та 77,87 %
відповідно), за рахунок масових і мобільних міських пе�
ревезень на роботу, навчання, відпочинок. Найбільшу
частку обсягів перевезень у міському сполученні мала
Дніпропетровська область (90,66 % — у 2002 р., 94,11 %
— у 2013 р.).

Частка приміського сполучення в загальних обся�
гах пасажирських перевезень автомобільним транспор�
том України становила 22,53 % у 2002 р. та 17,81 % у
2013 р.

На третьому етапі були розраховані запропоновані
коефіцієнти концентрації зв'язків (за даними 2002 та
2013 року) у місті, агломерації, державі за регіонами
України (рис. 2—4).

Коефіцієнт концентрації зв'язків у місті в цілому по
Україні становить 77,87 % у 2013 р. проти 73,85 % у 2002
р., що є підтвердженням збільшення популярності
міського транспорту. Саме у містах сконцентрована пе�
реважна частина усіх обсягів пасажирських перевезень
автомобільним транспортом.

Найвищий показник спостерігається у Дніпро�
петровській (94,11 % у 2013 році та 90,66 % у 2002 р.)
та Миколаївській (88,99 % — 2013 р., 87,14 — 2002
р.) областях. Найменший показник концентрації
зв'язків у місті серед регіонів України характерний
для Закарпатської області (51,1%), при цьому аналі�
зований показник зменшився відносно 2002 р. на три
відсотки.

Рис. 3. Оцінка рівня концентрації зв'язків у агломерації у 2013 р.

Розроблено автором за [6].

Рис. 4. Оцінка рівня концентрації зв'язків у державі у 2013 р.

Джерело: розроблено автором за [6].
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Коефіцієнт концентрації зв'язків у
агломерації у 2013 р. становив в цілому
по Україні 95,68 %, та відносно 2002 р.
зменшився менш ніж на один відсоток.
Коефіцієнт концентрації зв'язків у дер�
жаві складає по Україні близько 99,96 %
у 2013 році, проти 99,93 % у 2002 році,
тобто майже 100 % обсягів перевезень
пасажирів автомобільним транспортом
здійснюються у межах країни, і цей по�
казник за останні десять років збіль�
шується.

На четвертому етапі була визначена
частка обсягів міських, агломераційних,
державних і загальних перевезень паса�
жирів автомобільним транспортом АРК
та областей України в загальноукраїнсь�
ких обсягах перевезень.

Серед регіонів України найвищий
показник в загальних обсягах переве�
зень спостерігається в Донецькій (14,4
% у 2013 р.) області. Найменші показ�
ники у Чернівецькій (1,2 % у 2013 р.) та Закарпатській
(1,28 % у 2013 р.) області, при цьому частка загаль�
них перевезень у цих двох областях зросла відносно
2002 р.

Після цього була проведена порівняльна оцінка ди�
наміки зв'язків у регіонах. Загальна тенденція зміни
структури пасажирських перевезень за досліджуваний
період полягає в поступовому зростанні питомої ваги
міського сполучення і зменшенні частки приміського та
міжнародного сполучення. Згідно з проведеними роз�
рахунками, за період з 2002 р. до 2013 р. частка місько�
го сполучення в обсязі перевезень в цілому по України
зросла з 73,85 % до 77,87 %; частка приміського сполу�
чення зменшилась відповідно з 22,53 % до 17,81 %; част�
ка міжнародного сполучення — відповідно з 0,06 % до
0,04 %; частка міжміського сполучення збільшилась
відповідно з 3,57 % до 4,28 %.

Для оцінки інтенсивності структурних зрушень у
часі потрібно використовувати квадратичний коефіцієнт
структурних зрушень (табл. 1).

За період 2002—2013 рр. інтенсивність змін відсот�
кового складу (структури) обсягів пасажирських пере�
везень автомобільним транспортом в цілому по Україні
склала 3,122 %. Найвища інтенсивність змін відсотко�
вого складу обсягів пасажирських перевезень автомоб�
ільним транспортом мала місце у Херсонській (20,097),
Хмельницькій (17,185) та Київській (16,504) областях;
найменша — у Харківській (0,681), Запорізькій (0,763),
Миколаївській (1,126), Тернопільській (1,357), Сумській
(1,446), Житомирській (1,628), Луганській (1,768) та
Кіровоградській (1,996).

ВИСНОВКИ
Таким чином, у роботі було розроблено підхід до

визначення транспортно�інтеграційних зв'язків в сис�
темі соціально�економічного розвитку регіонів Украї�
ни.

Вивчення показників обсягів перевезень пасажирів
автомобільним транспортом у регіональному розрізі
дозволило розрахувати порівняльні оцінки концентрації
транспортно�інтеграційних зв'язків у регіонах. Виходя�
чи із гіпотези про те, що потужність соціально�еконо�
мічних зв'язків між двома умовними вузлами транспор�
тної мережі визначає обсяги потоків між цими вузлами
були розраховані оцінки рівня концентрації зв'язків у
міських комплексах регіонів, агломераціях, а також
міжрегіональні зв'язки.
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Адміністративна одиниця Квадратичний коефіцієнт структурних зрушень 

Україна 3,122 Запорізька 0,763 Рівненська 12,284 
Автономна Республіка 
Крим 5,225 Івано-Франківська 2,470 Сумська 1,446 

області Київська  16,504 Тернопільська 1,357 

Вінницька 11,621 Кіровоградська 1,996 Харківська 0,681 

Волинська 6,548 Луганська 1,768 Херсонська 20,097 

Дніпропетровська 2,609 Львівська 11,579 Хмельницька 17,185 

Донецька 5,747 Миколаївська 1,126 Черкаська 6,363 

Житомирська 1,628 Одеська 2,266 Чернівецька 5,065 

Закарпатська 2,225 Полтавська 2,206 Чернігівська 14,828 

Таблиця 1. Оцінка ефективності структурних зрушень у часі

Джерело: розраховано автором за [6].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
До значних економічних втрат та прорахунків

призводить посилення конкурентної боротьби та
розвиток ринкової економіки,недооцінка плануван�
ня діяльності підприємств. Більшість підприємств не
мають чіткої методики фінансового планування і

УДК 338.2

С. В. Каламбет,
д. е. н., професор, професор кафедри фінансів і кредиту,
Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ
Г. В. Остимчук,
магістр, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

СУТНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО

ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

S. Kalambet,

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of finance and credit,

Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

H. Ostymchuk,

master's degree, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

ESSENCE OF EFFICIENCY FINANCIAL PLANNING ON THE ENTERPRISE

У статті досліджено необхідність фінансового планування, яке в ринковому середовищі сприяє ефекb

тивному забезпеченню фінансовими ресурсами підприємства. На сьогодні практично кожне підприємb

ство знаходиться в ситуації невизначеності та невпевненості в завтрашньому дні, оскільки економіка

країни є мінливою і ніхто не захищений від економічних ризиків. Фінансове планування може стати тією

альтернативою, яка сприятиме економічному зростанню та відносній захищеності підприємств. Становb

лення нових та послідовна зміна економічних і соціальних відносин в Україні відбиваються на формуb

ванні фінансової системи та відповідних методів управління фінансами. Сутність фінансового плануb

вання та механізм фінансового планування вимагають подальшого розвитку, дослідження теоретичної

бази та практичного досвіду з метою приведення їх у відповідність із сьогоднішніми вимогами та умоваb

ми. Фінансове планування як важлива складова механізму фінансової системи та одна із функцій управb

ління підприємством є актуальною за сучасних умов, коли істотним для діяльності є вплив глобалізації,

поступової інформатизації суспільства та його інноваційного розвитку.

In the article the necessity of financial planning, in a market environment which promotes the effective

provision of financial resources. Today almost every company is in a situation of uncertainty and insecurity in

the future, as the economy is changing and no one is immune to economic risks. Financial planning can become

the alternative that will promote economic growth and relative security companies. Formation and succession

of new economic and social relations in Ukraine are reflected in the formation of the financial system and

appropriate methods of financial management. The essence of financial planning and financial planning

mechanism requires further development, research theoretical framework and practical experience in order to

bring them in line with today's requirements and conditions. Financial planning as an important component of

the mechanism of the financial system and one of the functions of business management is relevant in the current

situation when the activity is essential to the impact of globalization, progressive information society and its

innovation.

Ключові слова: план, фінансове планування, ефективність фінансового планування.
Key words: plan, financial planning, financial planning effectiveness.

тому не можуть якісно планувати, контролювати й
управляти фінансовими ресурсами навіть потягом
короткотермінового періоду, що призводить до
фінансових проблем та збільшує ризик банкрутства.
Для економічного прогнозу слугує основою фінан�
совий план підприємства, бюджетного контролю, ко�
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ординує збутову, виробничу та закупівельну діяль�
ність підприємства.

У сучасних умовах господарювання кожне
підприємство керується принципами самоокупності
та самофінансування. Обгрунтованість управлінсь�
ких рішень щодо формування фінансових планів та
підвищення ефективності використання фінансових
ресурсів стає все більш актуальною проблемою.

Завданням є розкриття сутності та призначення
ефективності фінансового планування на підприєм�
ствах, визначення його проблем, напрямів здійснен�
ня.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Чимало вітчизняних і зарубіжних дослідників
звернули увагу на роль фінансового планування на
підприємстві. Серед них, зокрема, варто відзначити:
Р. Акофф [8], І. Ансофф, В. [9], М. Білик [10], Р.
Брейлі [11], А.М. Ковальова [3], М.Г. Лапуста [3],
Г.О. Партіна [2], Р.А. Слав'юка [1], та інших.

Відзначаючи вагомий внесок науковців у цій
сфері, слід зауважити, що окремі аспекти фінансо�
вого планування діяльності підприємств потребують
подальшого дослідження.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Важливою детермінантою збалансованого фінан�
сового розвитку підприємства є наявність фінансо�
вих планів високої якості та механізмів їх ефектив�
ної реалізації. Сучасні умови господарювання, зміна
підходів до управління зумовлюють посилення ролі
фінансового планування, з одного боку, та висува�
ють якісно нові вимоги до обгрунтування планових
фінансових рішень, форм і видів фінансових планів
— з іншого.

У теоретичному аспекті фінансове планування
розглядають як невід'ємну частину загального пла�
нування звичайної діяльності підприємства. Разом з
тим сутність фінансового планування трактується
вченими�економістами по�різному.

Вивчивши значну кількість наукових джерел,
можна зробити висновок, що кожен автор пропонує
власне визначення фінансового планування.

Сутність фінансового планування полягає, на
думку Р. А. Слав'юка [1, с. 168], в тому, що "...фінан�
сове планування являє собою розрахунок обсягів
фінансових ресурсів за джерелами формування і на�
прямами використання у відповідності з виробничи�

ми і маркетинговими показниками підприємств на
плановий рік". Тобто, що під фінансовим плануван�
ням на підприємстві слід розуміти, передусім, про�
цес розробки різних видів фінансових планів як за
термінами, змістом, так і за завданнями, які мають
бути розв'язані в процесі виконання цих планів.

У свою чергу, Г.О. Партін і А.Г. Завгородній
стверджують, що фінансове планування — це роз�
роблення системи фінансових планів за окремими на�
прямами фінансової діяльності підприємства, які за�
безпечують реалізацію його фінансової стратегії у
плановому періоді [2, с. 132].

Наведене визначення, на мій погляд, стосується
поточного або оперативного фінансового плануван�
ня, оскільки покликане забезпечити реалізацію
фінансової стратегії, що здійснюється у поточному
періоді. Причому незрозуміло, чому фінансове пла�
нування має охоплювати лише окремі  напрями
фінансової діяльності, а не всю звичайну діяльність,
яка включає крім фінансової також операційну та
інвестиційну.

Такі вчені, як Ковальова А. М., Лапуста М. Г.,
Скамай Л. Г., вважають, що фінансове планування —
це процес розробки системи фінансових планів і пла�
нових (нормативних) показників щодо забезпечен�
ня розвитку підприємницької діяльності фірми не�
обхідними фінансовими ресурсами у майбутньому
періоді [3, с. 176].

Гончар В. ставить акцент на тому, що фінансове
планування — це технологія планування, обліку та
контролю за грошима та фінансовими результатами.
При цьому автор визначає, що фінансовий план —
це план діяльності та розвитку підприємства на виз�
начений період, виражений у грошовій формі [4, с.
1].

Ситник Л.С. вважає, що фінансове планування —
це складова частина народногосподарського плану�
вання, пов'язана з управлінням фінансами; процес
оцінки фінансових потреб підприємства і ухвала
рішення про фінансування цих потреб [6, с. 61].

Т.В. Поліхун, Н.М. Богацька трактують фінансо�
ве планування як специфічну сферу управління. Спе�
цифічність фінансового планування полягає в тому,
що об'єктом фінансового планування завжди є
діяльність держави, господарських структур і окре�
мих громадян; предметною галуззю фінансового
планування є фінансові ресурси, їхній рух при
здійсненні відтворювальних процесів в економіці [7].

Сілакова Г.В. та Базіченко О.А зазначають, що
фінансове планування — є однією з найважливіших

№ 
з/п Джерело Сутність поняття 

1 Слав’юк Р. А 
[1, c.168]. 

Розрахунок обсягів фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямами 
використання у відповідності з виробничими і маркетинговими показниками 
підприємств на плановий рік. 

2 Партін Г.О. 
Завгородній А.Г. 
 [2, с. 132]. 

фінансове планування — це розроблення системи фінансових планів за окремими 
напрямами фінансової діяльності підприємства, які забезпечують реалізацію його 
фінансової стратегії у плановому періоді 

3 Ковальова А. М.,
 Лапуста М. Г., 
Скамай Л. Г.[3, с. 176]. 

Процес розробки системи фінансових планів і планових (нормативних) показників 
щодо забезпечення розвитку підприємницької діяльності фірми необхідними 
фінансовими ресурсами у майбутньому періоді. 

4 Гончар В.  
[12, с.1]. 
 

Технологія планування, обліку та контролю за грошима та фінансовими 
результатами. Фінансовий план – план діяльності та розвитку підприємства на 
визначений період, виражений у грошовій формі. 

5 Ситник Л.С. 
 [13, с.61]. 
 

Складова частина народногосподарського планування, пов’язана з управлінням 
фінансами; процес оцінки фінансових потреб підприємства і ухвала рішення про 
фінансування цих потреб. 

6 Поліхун Т.В.,. 
 Богацька Н.М [17]. 
 

Специфічна сфера управління. Специфічність фінансового планування полягає в 
тому, що об’єктом фінансового планування завжди є діяльність держави, 
господарських структур і окремих громадян; фінансове планування предметною 
галуззю фінансового планування є фінансові ресурси, їхній рух при здійсненні 
відтворювальних процесів в економіці 

Таблиця 1. Систематизація наукових поглядів щодо визначення сутності поняття
"фінансове планування"
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складових системи планування підприємства, дозво�
ляє вирішувати такі життєво важливі завдання як
ефективне управління фінансовими потоками, забез�
печення збалансованості фінансових ресурсів і по�
треб підприємства, оптимізація управлінських
рішень, мінімізація витрат тощо [12].

Отже, основні існуючі в економічній літературі
наукові погляди щодо визначення поняття "фінан�
сове планування" зведемо в таблицю 1. Наведені в
таблиці підходи науковців різняться в залежності від
сфери та цілей їх дослідження.

Ознайомившись з підходами щодо трактування
"фінансове планування" вважаємо, що дане поняття
необхідно розглядати в двох ключових аспектах:

— по�перше, фінансовий план господарюючого
суб'єкта являє собою баланс його доходів і витрат,
які мають бути взаємоузгодженими та взаємопов'я�
заними;

— по�друге, фінансове планування як управлінсь�
кий процес, визначений кількісними та якісними па�
раметрами механізму реалізації планових показ�
ників.

Основні завдання фінансового планування де�
монструє рисунку 1 [5, с. 252].

Ефективне управління фінансами підприємства
забезпечується за умови планування всіх фінансових
потоків, процесів і відносин на підприємстві. Фінан�
сове планування тільки тоді дає позитивні результа�
ти, коли грунтується на знаннях про об'єктивні за�
кономірності суспільного розвитку, тенденції руху
фінансових ресурсів, вивченні вихідної бази, резуль�
тативності раніше проведених заходів та фінансових
операцій.

Виділяють чотири етапи фінансового плануван�
ня на підприємстві (рис. 2).

Чотирьох етапний процес планування передбачає
здійснення заходів і прийняття рішень, які на кожній
стадії планування впливають на майбутнє підприємства.
Тобто необхідно постійно на кожному етапі фінансо�
вого планування враховувати нову інформацію.

Вихідними умовами здійснення фінансового
планування є конкретні стратегічні цілі та завдання
підприємства на запланований період; результати
проведення моніторингу господарсько�фінансової
діяльності підприємства, його можливостей та про�
блем; вивчення зовнішнього оточення підприємства
(держава, конкуренти, ринки факторів виробницт�
ва) та прогнозування його можливих змін. Резуль�
татом узагальнення цієї інформації є план діяльності
підприємства на майбутній період.

Згрупуємо за ступенем важливості проблеми, по�
в'язані з організацією системи фінансового плану�
вання на підприємствах:

— Нереальність фінансових планів.
— Оперативність складання планів.
— Прозорість планів для керівництва.
— Відрив довгострокових планів від короткост�

рокових.
— Реалізація планів.
— Комплексність.
На підприємствах часто�густо не формується

плановий баланс і не аналізується його структура,
не прогнозується динаміка зміни фінансової
стійкості і ліквідності. Відсутність такого аналізу на
етапі довгострокового планування істотно знижує
його ефективність, як інструменту управління
підприємством. Фінансовий план лише тоді стане ре�
альним інструментом управління підприємством,
коли його виконання можна буде оперативно конт�
ролювати. Створення надійної і гнучкої системи уп�

Рис. 1. Завдання фінансового планування
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Рис. 2. Етапи фінансового планування на підприємстві
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равління фінансами, спрямованої на вирішення пи�
тань бюджетної кредитної та інвестиційної політи�
ки, дасть змогу підприємствам суттєво підвищити
ефективність діяльності.

При розробці фінансових планів застосовується
застарілий методичний інструментарій. В основно�
му перевага надається дослідно�статистичному ме�
тоду,сутність якого полягає у визначенні тенденції
розвитку показників, що плануються, за попередній
період і перенесені їх на плановий. При цьому до�
пускаються окремі коригування, що здійснюються
фахівцями з урахуванням досвіду й інтуїції.

Обмеженнями є інформаційна база, що викорис�
товується при розробці планів, а також можливості
застосування інноваційних технологій. Розробка
планів діяльності в конкретному середовищі потре�
бує здійснення постійного моніторингу за розвитком
фінансового й товарного ринків, станом трудових і
матеріальних ресурсів, партнерськими взаємовідно�
синами з постачальниками, тощо. Інформація повин�
на постійно накопичуватися, аналізуватися і узагаль�
нюватися. Це є передумовою розробки багатоварі�
антних прогнозів основних фінансових показників,
а також підгрунтям для проведення відповідних ко�
ригувальних дій у разі виникнення суттєвих змін в
умовах функціонування підприємства.

Впровадження інноваційних технологій у сфері
фінансового планування потребує вдосконалення
його фінансового забезпечення. Так, відповідної пе�
репідготовки й підвищення рівня кваліфікації потре�
бують фахівці фінансово�економічної служби. Впро�
вадження комп'ютерної обробки фінансової інфор�
мації пов'язане з придбанням відповідних програм,
а отже, із значними фінансовими витратами.

Дотримання принципу реальності планів можна
забезпечити шляхом організації дієвого контролю за
ходом виконання планів. Для цього необхідно
здійснювати постійний моніторинг і аналіз виконан�
ня планових показників. При виявленні суттєвих
відхилень фактичних показників від запланованих
доцільно встановити причини, що їх породжують.
Якщо останні пов'язані з дією об'єктивних факторів,
то в плани необхідно своєчасно вносити відповідні
корективи. Тобто в умовах ринку плани повинні но�
сити гнучкий характер. Саме цим забезпечується їх
відповідність факторам зовнішнього середовища і
внутрішньому потенціалу підприємства.

ВИСНОВКИ
Ураховуючи результати дослідження, можна ствер�

джувати, що в теперішніх умовах розвиток фінансово�
го планування є одним з базисних внутрішньо організа�
ційних контекстів в управлінській системі господарюю�
чого суб'єкта. Багатогранність та неоднозначність нау�
кових підходів щодо розуміння економічної сутності,
завдань, принципів та методів фінансового планування
засвідчує те, що дана економічна категорія потребує
постійного переосмислення і доповнення на теоретич�
ному та науково�методичному рівнях.

Приділяючи більше уваги фінансовому плануван�
ню, можна досягти зміцнення фінансової стабіль�
ності підприємства за умови виконання прогнозова�
них бюджетом обсягів операційної та інвестиційної
діяльності на засадах фінансової стійкості, створен�
ня передумов для отримання чистого прибутку, до�
статнього для самоокупності та самофінансування
підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з найсуттєвіших особливостей сучасного

розвитку світової економіки є поглиблення інтеграцій�
них процесів. Стратегічною метою України на даний
момент є підвищення національних стандартів життя і
демократичних засад до рівня європейських, що сприя�
тиме вступу нашої країни до ЄС. Також особливу увагу
потрібно приділити питанням адаптації вітчизняного
виробництва до умов ЄС і захисту економічних інтересів
українських підприємств.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

Актуальні проблеми європейської інтеграції достат�
ньо широко висвітлені в науковій літературі такими до�
слідниками як С. Серьогін [1], В. Афендікова [2], Є. Бо�
родін, В. Баштанник, Т. Савостенко та ін. Однак мало
дослідженими залишаються регіональні особливості та
специфіка міжнародної співпраці областей України,
саме тому тема статті є актуальною.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відповідно до Програми розвитку міжнародного та

міжнаціонального співробітництва Вінницької області
на 2011—2015 роки, протягом 2014—2015 років Вінниць�
ка обласна Рада спрямовувала свою діяльність на роз�
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виток співробітництва з регіонами країн�членів Євро�
союзу, країн СНД та інших країн світу [3].

Станом на січень 2015 року Вінниччина має близько
300 партнерських угод з регіонами та територіальними
громадами країн світу. Найбільш динамічно розвиваєть�
ся співробітництво з регіонами Республіки Польща. У
даний час реалізується понад 220 партнерських угод про
торговельно�економічне, науково�технічне та культур�
не співробітництво територіальних громад області та
Сьвєнтокшиського, Лодзинського, Великопольського,
Малопольського, Мазовецького, Поморського,
Опольського, Вармінсько�Мазурського і Підкарпатсь�
кого воєводств Республіки Польща. Співробітництво
реалізується на рівні районів, міст та місцевих громад.

Плідно розвиваються партнерські контакти між те�
риторіальними одиницями Вінницької області і Сьвєн�
токшиського воєводства. Співробітництво у галузі еко�
номіки, екології, охорони здоров'я, культури, освіти,
спорту та туризму реалізується на рівні районів, міст та
місцевих громад. Великі групи вінничан беруть участь у
різних заходах на території споріднених громад у
Польщі.

Так, 10—14 квітня 2014 року делегація Вінницької
області перебувала у Сьвєнтокшиському воєводстві Рес�
публіки Польща з метою участі в VI Міжнародній вис�
тавці сільського туризму та агротуризму "АГРОТРЕ�
ВЕЛ". Вінницька область виступила у якості міжнарод�
ного партнера виставки, тому експозиція області кори�
стувалась неабиякою популярністю серед польських та
іноземних відвідувачів. Експозиція Вінниччини була
представлена кращими здобутками народних майстрів
області в писанкарстві та декоративно�прикладному
мистецтві. Крім того, в рамках заходу, майстринями
народної творчості проводились теоретичні та прак�
тичні заняття з писанкарства та інших видів народних
ремесел.

Також, 21 серпня у місті Вінниці відбувся ІІ Міжна�
родний інвестиційний форум "Вінниччина — бізнес в
центрі України" за участю численних посадовців, дип�
ломатів, бізнес�еліти з Польщі, Румунії, Білорусі, Мол�
дови, Італії. Організаторами форуму виступили —
Вінницька обласна Рада, Вінницька обласна державна
адміністрація, Вінницька міська рада, громадська орга�
нізація "Клуб ділових людей". Головна мета проведен�
ня форуму — презентація інвестиційного потенціалу
Вінниччини і обласного центру, залучення до Вінниць�
кої області іноземних інвестицій, налагодження нових
ділових зв'язків між країнами [1].

Голова обласної Ради Сергій Свитко та представни�
ки депутатського корпусу Вінниччини протягом 13—16
жовтня взяли участь у 7�му Європейському економіч�
ному форумі в м. Лодзь (Республіка Польща). Основ�
ною тематикою цьогорічного Форуму була енергія, у
тому числі відновлювані джерела енергії. Крім того,
пройшли зустрічі по секціях таких, галузей як: легка
промисловість, торгівля; інформаційні технології; ме�
дицина, фармакологія, косметика; сучасне сільське гос�
подарство і харчова промисловість; сучасні будівельні
матеріали.

За сприяння Вінницької обласної Ради та Єврорегі�
ону "Дністер", на офіційне запрошення старости Ельб�
лонгського повіту з 29�го серпня по 1�е вересня 2014
року, в Ельблонгському повіті Вармінсько�Мазурсько�
го воєводства (Республіка Польща), перебувала деле�
гація Томашпільського району Вінницької області. В
рамках візиту обговорювались питання щодо подальшої
співпраці, яка буде ефективно розвиватись шляхом
реалізації спільних проектів, в тому числі з використан�
ням коштів Європейського Союзу, обміну досвідом у
різноманітних сферах співпраці та проведенні спільних
заходів соціально�економічного та культурного спря�
мування [2].

Надзвичайно динамічним є стан співпраці Вінниць�
кої області з Румунією. На даний час в області реалі�

зується понад 20 партнерських угод між територіаль�
ними одиницями Вінниччини та територіальними оди�
ницями Румунії.

11 лютого 2015 року за сприяння Єврорегіону
"Дністер" у м.Вінниця відбувся міжнародний форум
"Вихід українських компаній за кордон — можли�
вості, "підводні камені", ризики для бізнесу та шля�
хи їх мінімізації". Головним організатором виступи�
ла MBA SIC ACADEMY за участю провідних екс�
пертів у сфері менеджменту, франчайзингу, аудиту
та SEO [4].

Участь у форумі взяли представники різних сфер
бізнесу Вінницької області, які змогли ознайомитися з
кращими практиками експорту продукції, франчайзин�
гу та відкриття компанії або представництва за кордо�
ном і обговорити наступні теми:

— маркетингові технології виходу на міжнародний
ринок;

— побудова інтегрованих моделей продажів і залу�
чення клієнтів на зарубіжних ринках;

— глобальне просування бізнесу на світовий ринок.
З метою обговорення можливих напрямків співро�

бітництва в економічній сфері 15 травня 2015 року
Вінницьку область відвідав керівник торгово�економіч�
ного відділу Посольства Чеської Республіки в Україні
Дмітрій Черніков. В робочій зустрічі, яка відбулась в
Департаменті регіонального економічного розвитку
облдержадміністрації, також взяли участь керівництво
Департаменту агропромислового розвитку та управлі�
ння міжнародного співробітництва облдержадмініст�
рації. Директор Департаменту регіонального економі�
чного розвитку О.Якубик здійснив презентацію
Вінницької області, її економічного та інвестиційного
потенціалу. Також обговорювались можливі напрямки
співробітництва між Вінницькою областю та Чехією,
серед яких створення сільськогосподарських коопера�
тивів на Вінниччини та розширення ринків збуту агро�
промислової продукції, а також будівництво доріг, за�
лучення грантових коштів та ін. У свою чергу, Д. Черні�
ков зазначив, що пріоритетними сферами для співробі�
тництва із чеськими підприємцями та інвесторами є га�
лузь сільського господарства, харчова та енергетична
сфери. Також, дипломат звернув увагу, що в найближчі
6 місяців Україну планує відвідати так званий "агро�дип�
ломат" із Чехії, а після його візиту можна буде розгля�
нути можливість приїзду у Вінницьку область торгової
місії чеських підприємців.

Також 4 червня 2015 року на Вінниччині перебувала
делегація Латвійської Республіки у складі голови прав�
ління ТОВ Латвійський центр сільських консультацій та
освіти Мартиньша Цимермениса, консультанта з питань
ветеринарної медицини ТОВ Латвійський центр
сільських консультацій та освіти Гінтса Брієжкалиса та
консультанта�експерта з питань ветеринарної медици�
ни ТОВ Латвійський центр сільських консультацій та
освіти Дайниса Арбіданса на чолі з Першим секретарем�
заступником голови місії Посольства Латвії в Україні
Лігітою Давидовою. За словами Першого секретаря,
візит групи експертів до Вінницької області спрямова�
ний допомогти представникам молочної галузі області
при їх виході на міжнародний ринок ЄС, третіх країн
світу та подолати перехідний період при впровадженні
санітарних норм та європейських стандартів у процесі
заготівлі молока та виготовленні молочної продукції.
Так, саме завдяки головуванню Латвії у ЄС з минулого
року і було започатковано практику подібних зустрі�
чей з регіонами України. Завдяки регіональним візитам
Україною та безпосереднім зустрічам Надзвичайного та
Повноважного Посла Латвії в Україні Аргіти Даудзе з
керівництвом області минулого року та порушеним
протягом зустрічей питанням з впровадження стан�
дартів ЄС в галузі молочного господарства та коопера�
тивної моделі господарювання і започаткувався даний
вид співпраці. З цією метою ще у 2014 році було орга�
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нізовано робочий семінар до Латвії групи українських
представників молочного господарства (за участі
Вінницької області) з метою передачі передового досв�
іду. Після розпаду СРСР та перед вступом до ЄС Латв�
ійська Республіка стикнулась із тими ж проблемами
якості молока та молокопродукції, що і Україна та
Вінниччина, зокрема.

Тож, тепер експерти намагаються донести основні
постулати, кроки та правильний шлях у сфері за�
готівлі молока та виготовленні молочної продукції
для представників підприємств молочної галузі об�
ласті та докладають максимум зусиль, аби за корот�
кий термін пояснити та попередити основні помилки
у даному напрямі, яких допустили латвійці у їх пере�
хідний період.

Експерти проінформували про розвиток молочно�
го виробництва в Латвії, розповіли, як Латвія на шляху
до євроінтеграції реорганізувала молочне господарство,
як відбувалося об'єднання молочних кооперативів і який
результат мають нині.

Також голова правління ТОВ Латвійський центр
сільських консультацій та освіти Мартиньш Цимерме�
нис зауважив, що для Вінницької області, та й для Ук�
раїни також, дуже важливим на даному етапі перехідно�
го періоду є створення та збереження "власного брен�
ду" сільськогосподарської продукції, особливо молоч�
ної. Адже тільки так буде можливість ідентифікувати
свою продукцію на міжнародному ринку та подолати
протекціоністські перешкоди країн Європи та інших.
Важливим моментом, на думку пана Мартиньша Цимер�
мениса, є у перспективі співпраця з латвійською сторо�
ною у сфері реалізації молочної продукції у КНР, що
дасть реальну змогу вийти на азійський ринок вітчиз�
няній молочній продукції.

Також експерти протягом візиту відвідали Літинсь�
кий молочний завод Вінницької області, ознайомились
з його роботою, а вже наприкінці дня були сформовані
основні підсумки та поради, що стосувалися молочної
галузі як Вінницької області, так і України загалом. Чле�
ни делегації зауважили, що у рамках Програми співро�
бітництва Латвійської Республіки та України, плануєть�
ся ще візити до Латвії представників молочної галузі
області.

У рамках Тижня сталої енергетики в Україні, під час
відкриття ІХ Міжнародної конференції "З Угодою
Мерів до енергонезалежності: Виклик прийнято!", яка
проходила в області 16—17 червня, місту Вінниці вру�
чили "Європейську енергетичну відзнаку" [3].

Зазначимо, що щорічну конференцію, що об'єднує
українські міста, які є лідерами у сфері енергоефек�
тивності та енергозбереження, проводить Асоціація
"Енергоефективні міста України" спільно з Вінниць�
кою міською радою під егідою Європейської ініціа�
тиви Угода Мерів. Організатори прагнуть приверну�
ти увагу фінансових організацій та влади до українсь�
ких міст, показати здійснені кроки цих міст у напрям�
ку енергоефективності, їх позитивні практичні при�
клади та реалізовані проекти. Так, участь у міжнарод�
ному форумі з енергоефективності взяв голова облас�
ної державної адміністрації Валерій Коровій, який
отримав Сертифікат, що засвідчує роль Вінниччини,
як територіального координатора впровадження в
регіоні енергоефективних заходів в рамках здійснен�
ня Угоди Мерів.

Швейцарія є ще одним надійним партнером, з яким
Вінниччина може результативно працювати, як доказ —
низка успішно реалізованих проектів. Початком співро�
бітництва та налагодження тісних партнерських взає�
мовідносин між Вінницею та Швейцарією став проект
"Цюріхські трамваї для Вінниці", коли місто безкоштов�
но отримало більше сотні цюріхських трамваїв. Тоді,
мало хто вірив в успіх даного проекту, а нині — це візи�
тівка обласного центру. Також Вінниця стала одним з
трьох пілотних міст, які беруть участь у ще одному про�

екті, — "Енергоефективність в житловому секторі Ук�
раїни". Продовжується реалізація швейцарсько — ук�
раїнського проекту по забезпеченню енергоефектив�
ності та водозабезпеченню області, "DESPRO". Сьогодні
це один із найуспішніших проектів в рамках технічної
допомоги.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Таким чином, органам місцевого самоврядування та
державної влади необхідно звернути увагу на забезпе�
чення конкурентоспроможності регіону на сучасному
етапі європейської інтеграції України, яка повинна
включати такі напрями, як:

— якість людського капіталу, його роль у підвищенні
рівня конкурентоспроможності регіону;

— стратегія сприяння національним та іноземним
інвестиціям, як найважливіший чинник підвищення кон�
курентоспроможності регіону;

— подолання інституційної недосконалості у роз�
витку конкурентного середовища регіону;

— розвиток торгівлі товарами та послугами як чин�
ник підвищення рівня конкурентоспроможності регіо�
ну в умовах глобалізації;

— напрями сприяння розвитку міжрегіональних гос�
подарських зв'язків і транскордонного співробітництва;

— основні регіональні особливості та чинники кон�
курентоспроможності регіону в умовах глобалізації
економіки [3].

Загалом Вінниччина продовжує постійно розширю�
вати коло своїх міжнародних партнерів та займає ак�
тивну позицію у прагненні до європейської інтеграції
шляхом проведення різноманітних заходів проєвро�
пейського спрямування.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Серед науковців існує декілька визначень поняття

фінансової безпеки підприємства. Але в доступній літера�
турі нами не знайдено повної системи показників, за допо�
могою яких можна було б об'єктивно оцінити загальну
фінансову безпеку підприємства. Саме тому дослідження
комплексу показників фінансової безпеки підприємств за�
лишається актуальним.
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ASSESSMENT THE STATE OF FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE WITH THE INTEGRAL
INDEX OF FINANCIAL SECURITY

Досліджено існуючі методичні підходи до комплексної оцінки фінансового стану підприємства. Заb

пропонована формула інтегральної оцінки (індекс) фінансової безпеки підприємства, яка представляє

собою зважену суму добутків "вагових" коефіцієнтів на відповідні нормовані значення кожного фінанb

сового показника. Для практичних розрахунків індексу взяті фактичні дані форми № 1 "Баланс" з річних

фінансових звітів Державного підприємства "Дослідне господарство "Елітне" Інституту рослинництва

імені В. Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук" за 2011—2014 роки. За вказаний період значенb

ня коефіцієнтів: поточних зобов'язань; довгострокової фінансової незалежності; фінансової незалежності;

забезпеченості власними оборотними засобами; забезпеченості оборотних коштів власними оборотниb

ми коштами; співвідношення реальних активів і вартості майна; маневреності власних коштів; співвідноb

шення власного і залученого капіталу зросли. Значення коефіцієнта співвідношення необоротних і власb

них коштів та коефіцієнта маневреності власного капіталу знизились. Рівень фінансової безпеки пропоb

нується оцінювати за допомогою розробленого комплексного індексу фінансової безпеки. На основі приb

веденої методики можна порівнювати стан фінансової безпеки різних підприємств однієї галузі і навіть

підприємств різних галузей. Розроблена формула інтегральної оцінки фінансової безпеки підприємства

може бути застосована і для іншого набору фінансових показників.

We studied the existing methodological approaches to integrated assessment of the financial condition of

the company. Was proposed formula of integrated assessment (index) the financial security of the company,

which is a weighted sum of the products of "weighting" factors related to the normalized values of each financial

indicator. For practical calculations of the index taken evidence form number 1 "Balance" from the annual financial

statements of the State Enterprise "Research Farm "Elitne" Plant Production Institute nd. V.Ya.Yuryev NAAS of

Ukraine" for 2011—2014. During this period, the coefficient values: current liabilities; longbterm financial

independence; financial independence; its own working capital; provision of working capital Working capital;

the ratio of real assets and the value of the property; maneuverability of own funds; the ratio of equity and debt

capital increased. The values of the coefficient of correlation and nonbcurrent equity and equity ratio decreased

maneuverability. Conclusions. The level of financial security is proposed to estimate developed using a complex

index of financial security. On the basis of the above techniques can be compared state of the financial security

of various enterprises the same industry, or even in different industries. Developed formula integral evaluation

of financial security of the enterprise may be applied to another set of financial indicators.

Ключові слова: фінансова безпека підприємств, інтегральний (комплексний) показник, фінансова
стійкість, фінансовий стан підприємства.

Key words: financial security, integrated (complex) index, financial stability, financial position.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування методичних підходів до

оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства за допо�
могою інтегрального (комплексного) показника (індекса).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження методичних підходів до інтегральної оці�

нки фінансової безпеки підприємства відображено у ро�
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ботах таких вчених, як: А.О. Єпіфанов, О.Л. Пластун,
В.С. Домбровський [1]; О.Б. Жихор, В.О. Гороховатсь�
кий, А.Ю. Олейнікова [2]; К.С. Горячева [3]; Т.В. Полозова,
М.Ю. Журавель [4]; Г.О. Портнова, В.М. Антоненко [5];
Т.О. Смірнова, К.К. Усатюк [6] та багато інших.

Г. О. Портнова пропонує спочатку оцінити рейтинг кож�
ного показника фінансової безпеки підприємства, а потім
проводити загальну оцінку рівня безпеки (у балах), згідно з
якою визначаються добутки рейтингу кожного показника
на його клас за формулою:

FS = Σ РRі . Cі
де FS — сума балів, які враховують значення і рейтинг

відповідного показника фінансової безпеки підприємства;
РRі — рейтинг і�го показника (ваговий коефіцієнт), що

приймає значення 1 або 2 в залежності від важливості кон�
кретного показника для цілей оцінювання;

Cі — значення і�го показника фінансової безпеки
підприємства [5].

На нашу думку, призначати значення рейтингу і�го показ�
ника (ваговий коефіцієнт РRі) у наведеній формулі РRі = 1 або
РRі = 2 в залежності від важливості конкретного показника
для цілей оцінювання — це досить суб'єктивний підхід.

Є.П. Картузов зазначає, що на рівень фінансової діяль�
ності підприємства і, відповідно, на стан його фінансової
безпеки впливають: внутрішні чинники — рівень операцій�
ного і стратегічного фінансового менеджменту; зовнішні
чинники: держава, ринок, конкуренція [7].

В.П. Загарій акцентує увагу на те, що саме системний
аналіз фінансової безпеки дає можливість показати її бага�
тогранність. Процес забезпечення фінансової безпеки на
всіх рівнях сьогодні є якісною основою стратегічних пере�
творень в державі в цілому, що стає передумовою сталого
фінансового розвитку України та її регіонів [8].

С.В. Васильчик та І.Р. Мацюняк до найбільш поширених
видів порушень в процесі індивідуального забезпечення
фінансової безпеки підприємства відносить зловживання
посадових осіб: менеджерів, керівників середньої ланки [9].

Таким чином, хоча питанню комплексної оцінки фінан�
сового стану підприємства приділена значна увага нау�
ковців, воно залишається не повністю вирішеним і тому по�
требує подальшого дослідження.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для проведення інтегрального оцінювання фінансової

безпеки підприємства пропонується використати методи�
ку Міністерства економіки України щодо розрахунку рівня
економічної безпеки України [10].

В.П. Мартинюк для оцінки стану національної еконо�
міки пропонує використовувати інтегральний показник еко�
номічної безпеки за формулою:

І = Σ (а
і
 · z

і
),

де І — інтегральний показник економічної безпеки;
а

і
 — ваговий коефіцієнт, який вказує ступінь внеску і�

го показника в інтегральний індекс;

№ 
п/п Назва Позначення 

Методика розрахунку (за 
даними Форми № 1 "Баланс"), 

коди рядків 

1 Коефіцієнт фінансової незалежності 
(автономії) Кавт р.1495 / р.1900 

2 Коефіцієнт фінансової залежності Кфз (р.1900 − р.1495) / р.1900 

3 Коефіцієнт маневреності власного 
капіталу Кмк р.1495 / р.1195 

4 Коефіцієнт забезпечення оборотних 
коштів власними оборотними коштами  Квок (р.1195 − р.1695) / (р.1195) 

5 
Коефіцієнт співвідношення власного і 
залученого капіталу (коефіцієнт 
фінансової стійкості) 

Кфс р.1495 / (р.1595 + р.1695) 

6 
Коефіцієнт співвідношення залученого 
і власного капіталу (коефіцієнт 
фінансового ризику; фінансування) 

Кфр (р.1595 + р.1695) / р.1495 

7 Коефіцієнт забезпеченості власними 
оборотними засобами Квоз (р.1495 − р.1095) / р.1195 

8 Коефіцієнт співвідношення реальних 
активів і вартості майна Как (р.1010 + р.1101+ р.1102) / 

р.1300 
9 Коефіцієнт поточних зобов'язань Кпз р.1695 / (р.1595 + р.1695) 

10  Коефіцієнт довгострокових 
зобов'язань Кдз р.1595 / (р.1595+ р.1695) 

11 Коефіцієнт співвідношення 
необоротних і власних коштів Кнвк р.1095 / р.1495 

12 Коефіцієнт довгострокової фінансової 
незалежності Кдфн (р.1495 + р.1510 + р.1515 ) / 

р.1300 

13 Коефіцієнт маневреності власних
коштів Кмвк (р.1495 − р.1095) / р.1495 

Таблиця 1. Система показників оцінки фінансової стійкості підприємства

№ 
п/п Назва фінансового коефіцієнта Позначення Оптимальне 

значення 
1 Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) х1 > 0,5 
2 Коефіцієнт маневреності власного капіталу х2 > 0,4 

3 Коефіцієнт забезпечення оборотних коштів власними 
оборотними коштами х3 > 0,1 

4 Коефіцієнт співвідношення власного і залученого капіталу 
(коефіцієнт фінансової стійкості) х4 > 1,0 

5 Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами х5 > 0,1 
6 Коефіцієнт співвідношення реальних активів і вартості майна х6 > 0,5 
7 Коефіцієнт поточних зобов'язань х7 > 0,5 
8 Коефіцієнт співвідношення необоротних і власних коштів х8 > 0,5 
9 Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності х9 > 1,0 
10 Коефіцієнт маневреності власних коштів х10 > 1,0 

Таблиця 2. Система показників для інтегральної оцінки фінансової безпеки підприємства
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z
і
 — нормоване значення і�го індикатора економічної

безпеки;
n — кількість індикаторів безпеки [11].
Причому:
Σ

аi
 = 1; 0 < а

i
 ≤ 1; 0 < z

i
 ≤ 1.

О. М. Деркач, посилаючись на "Методику розрахунку
рівня економічної безпеки України" стосовно оцінки фінан�
сової безпеки держави пропонує:

1) визначати направленість впливу кожного показника
на фінансову безпеку;

2) провести так звану нормалізацію показників�індика�
торів фінансової безпеки, яка дозволяє перейти від різних
одиниць вимірювання до однієї, за якої "найкращому" зна�
ченню показника відповідатиме 1, а "найгіршому" — 0. Нор�
малізовані значення показників, які змінюються від 0 до 1,
характеризують ступінь наближення індикаторів до опти�
мального значення [12].

Відповідно до запропонованої методики нормалізація
показників�стимуляторів повинна проводитися за наступ�
ною формулою:

z+
ij = (xij – min{xij})/(max{xij} – min{xij}) ,

а нормалізація показників�дестимуляторів повинна про�
водитися за формулою:

z– 
ij = (max{xij} – xij) / (max{xij} – min{xij}),

де x
ij
 — значення i �го показника для j�го року;

min{x
ij
} — мінімальне значення i�го показника для j років;

max{x
ij
} — максимальне значення i�го показника для j

років;
z+

ij
 — нормалізоване значення i �го показника�стимуля�

тора для j�го  року;
z�

ij
 — нормалізоване значення i�го показника�дестиму�

лятора для j�го  року;

i = 1, 2, ... , n — порядковий номер показника;
j = 1, 2, ... , m — порядковий номер року;
n — кількість показників;
m — кількість років.
Фінансовий стан підприємства характеризується систе�

мою показників та коефіцієнтів, які розраховуються із звітів
компанії та іншої інформації. Фінансові коефіцієнти мож�
на розділити на чотири групи:

1) показники, що характеризують ступінь використан�
ня позичкового капіталу;

2) показники ліквідності;
3) показники рентабельності (прибутковості);
4) показники ринкової вартості компанії.
К. С. Горячева вважає, що показники (індикатори)

фінансової безпеки підприємства повинні:
1) входити до складу загальної системи показників, що

характеризують умовну структуру фінансової безпеки
підприємства;

2) бути водночас показниками системи індикаторів, що
характеризують в цілому стан фінансової діяльності
підприємства, тобто входити до її складу;

3) відображати певний стан безпеки підприєм�
ства;

4) повністю базуватися на показниках фінансової діяль�
ності [3].

О.Б. Жихор, В.О. Гороховатський, А.Ю. Олейнікова для
оцінювання фінансової безпеки підприємства пропонують
відбирати показники з простою та зрозумілою економічною
інтерпретацією. А саме:

1) значення показників через спеціально побудовані ма�
тематичні формули мають змінюватися від 0 (відсутність
фінансової безпеки) до 1 (найвищий рівень фінансової без�
пеки);

Рис. 1. Шкали фінансових показників і напрями їх розвитку

№ рядка 
у ф. № 1 
«Баланс» 

Назва 
Рік

2011 2012 2013 2014 2015 
(прогноз) 

1010 Основні засоби. Залишкова вартість 6 981 6 584 6 042 5 528 5 400 
1095 Усього необоротних активів 13651 12377 11835 11321 11193 
1101 Виробничі запаси 1 251 964 802 1 331 1 199 
1102 Незавершене виробництво 1 100 1 164 1 303 2 941 2 532 
1195 Усього оборотних активів 7 263 7 227 7 798 8 265 8 148 
1300 Баланс Активу (Пасиву) 20914 19604 19633 19586 19574 
1495 Власний капітал 18280 17435 17472 17512 17522 
1510 Довгострокові кредити банків 0 9 0 0 0 
1515 Інші довгострокові фінансові зобов’язання 34 0 0 0 0 
1595 Усього довгострокових зобов’язань і 

забезпечень 34 9 0 0 0 

1600 Короткострокові кредити банків 250 150 0 0 0 
1695 Усього поточних зобов’язань і забезпечень 2 436 2 160 2 161 2 074 2 052 

Таблиця 3. Дані Форми № 1 "Баланс" з річних фінансових звітів ДП "ДГ "Елітне" ІР НААН" за 2011—2014 роки
та прогноз на 2015 рік, тис. грн.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 9/201594

2) показники повинні базуватися на чинній бухгал�
терській та статистичній звітності;

3) показники повинні характеризувати фінансову
стійкість підприємства;

4) показники повинні адекватно відображати фінансо�
ву діяльність підприємства [2].

На відміну від пропозиції О.Б. Жихор, В.О. Горохо�
ватського та А.Ю. Олейнікової, ми пропонуємо для комп�
лексної оцінки фінансової безпеки підприємства викорис�
товувати якомога більшу кількість показників�індикаторів.

Адже в загальному випадку, як стверджують А.О. Овезгель�
диев, Е.Г. Петров та К.Е. Петров, побудувати інтегральний
показник, що оптимізується, можна для будь�якої кількості
часткових показників [13]. Тому ми пропонуємо включити
до інтегрального індексу фінансової безпеки підприємства
показники, які відповідають вищеозначеним критеріям.

Розглянемо найбільш поширені показники фінансової
стійкості підприємства (табл. 1).

Нами пропонується формула інтегральної оцінки
(індекс) фінансової безпеки підприємства:

Позначення Фінансовий коефіцієнт 2011 2012 2013 2014 2015 
(прогноз) 

х1 Коефіцієнт фінансової незалежності 
(автономії) 0,874 0,889 0,890 0,894 0,895 

х2 Коефіцієнт маневреності власного 
капіталу 2,517 2,412 2,241 2,119 2,150 

х3 Коефіцієнт забезпечення оборотних 
коштів власними оборотними 
коштами 

0,665 0,701 0,723 0,749 0,748 

х4 Коефіцієнт співвідношення власного 
і залученого капіталу (коефіцієнт 
фінансової стійкості) 

7,401 8,038 8,085 8,444 8,538 

х5 Коефіцієнт забезпеченості власними 
оборотними засобами 0,637 0,700 0,723 0,749 0,777 

х6 Коефіцієнт співвідношення реальних 
активів і вартості майна 0,446 0,444 0,415 0,500 0,466 

х7 Коефіцієнт поточних зобов'язань 0,986 0,996 1,000 1,000 1,000 
х8 Коефіцієнт співвідношення 

необоротних і власних коштів 0,747 0,710 0,677 0,646 0,639 

х9 Коефіцієнт довгострокової 
фінансової незалежності 0,876 0,890 0,890 0,894 0,895 

х10 Коефіцієнт маневреності власних 
коштів 0,253 0,290 0,323 0,354 0,361 

Таблиця 4. Значення коефіцієнтів фінансової стійкості ДП "ДГ "Елітне" ІР НААН" за 2011—2014 роки
та прогноз на 2015 рік
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І
ФБ

 = (1/n) · Σ (A
i
 · P

i
) (1),

де І
ФБ

 — інтегральний показник фінансової безпеки
підприємства;

А
і
 — "ваговий" коефіцієнт, який вказує ступінь внеску

і�го показника в інтегральний індекс;
Р

і
 — нормоване значення і�го фінансового показника;

n — кількість фінансових показників;
Σ — сума n добутків "вагових" коефіцієнтів на відповідні

нормовані значення кожного фінансового показника, який
включено до індексу.

Вагові коефіцієнти Аі розраховуються за допомогою
регресійного аналізу на основі статистичних фінансових
даних підприємства за період, не менше, ніж 3 останні роки.

Нормовані значення і�го фінансового показника розра�
ховуються за формулами:

а) для показника стимулятора (який при збільшенні
підвищує фінансовий стан підприємства):

P+
i = (xi – min{xi}) / (max{xi} – min{xi}) 

де x
i
 — значення i �го показника для досліджуваного року;

min{x
i
} — мінімальне значення i�го показника для за всі

роки дослідження;
max{x

i
} — максимальне значення i�го показника за всі

роки дослідження;
а) для показника дестимулятора (який при збільшенні

знижує фінансовий стан підприємства):
Р–

i = (max{xi} – xi) / (max{xi} – min{xi}) 
i = 1, 2, ... , n — порядковий номер показника.
 "Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)"

(Кавт) та "Коефіцієнт фінансової залежності" (Кфз) є взає�
мозалежними, а саме:

Кфз = 1 � Кавт.
Тому у формулу (1) інтегральної оцінки фінансової без�

пеки підприємства включається лише один із них, наприк�
лад, перший.

"Коефіцієнт співвідношення залученого і власного кап�
італу (коефіцієнт фінансового ризику; фінансування)" (Кфр)
та "Коефіцієнт забезпечення оборотних коштів власними
оборотними коштами" (Квок) є взаємозалежними, а саме:

Квок = 1 / Кфр
Тому у формулу (1) інтегральної оцінки фінансової без�

пеки підприємства включається лише один із них, наприк�
лад, Кфр.

"Коефіцієнт поточних зобов'язань" (Кпз) та "Коефіцієнт
довгострокових зобов'язань" (Кдз) є взаємозалежними, а
саме:

Кдз = 1 � Кпз.
Тому у формулу (1) інтегральної оцінки фінансової без�

пеки підприємства включається лише один із них, наприк�
лад, Кпз.

Система показників для інтегральної оцінки фінансо�
вої безпеки підприємства наведена у таблиці 2.

Для наочності побудуємо графічне представлення да�
них для визначення інтегральної оцінки фінансової безпе�
ки підприємства (рис. 1).

Як видно із таблиці 2, та рисунка 1, усі 10 показників
фінансового стану підприємства є стимуляторами, тобто:
зі зростанням кожного із них, фінансовий стан підприєм�
ства підвищується.

Для практичної апробації розробленої формули інтег�
ральної оцінки фінансової безпеки використаємо фактичні
дані Форми № 1 "Баланс" з річних фінансових звітів Дер�
жавного підприємства "Дослідне господарство "Елітне"
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Рис. 3. Динаміка коефіцієнта маневреності власного капіталу ДП "ДГ "Елітне" ІР НААН" за 2011—2014 роки
та прогноз на 2015 рік
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Рис. 4. Динаміка коефіцієнта співвідношення власного і залученого капіталу (фінансової стійкості) ДП "ДГ "Елітне" ІР
НААН" за 2011—2014 роки та прогноз на 2015 рік
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Інституту рослинництва імені В. Я. Юр'єва Національної
академії аграрних наук" (в подальшому ДП "ДГ "Елітне" ІР
НААН" ) за 2011—2014 роки (табл. 3) [14].

Для дослідження динаміки фінансових показників на
основі проміжних звітів підприємства за перше півріччя 2015
року нами спрогнозовано розвиток фінансового стану
підприємства на весь 2015 рік.

Як видно із таблиці 3, протягом 2011—2014 років нео�
боротні активи підприємства зменшились із 13 651 тис. грн.
до 11 321 грн. (або на 17,1 %).

Оборотні активи підприємства протягом 2011—2014
років збільшились із 7 263 тис. грн. до 8 265 грн. (або на
13,8 %).

Загальний Баланс підприємства протягом 2011—2014
років зменшився із 20 914 тис. грн. до 19 586 грн. (або на
6,3 %).

Власний капітал підприємства протягом 2011—2014
років зменшився із 18 280 тис. грн. до 17 512 грн. (або на
4,2 %).

Поточні зобов'язання і забезпечення підприємства про�
тягом 2011—2014 років зменшились із 2 436 тис. грн. до 2
074 грн. (або на 14,9 %).

Розраховані за допомогою електронного табличного
процесора Excel значення коефіцієнтів фінансової стійкості
ДП "ДГ "Елітне" ІР НААН" за 2011—2014 роки та прогноз
на 2015 рік наведено у таблиці 4.

Динаміку коефіцієнтів фінансової незалежності ДП "ДГ
"Елітне" ІР НААН" за 2011—2014 роки та прогноз на 2015
рік наведено на рисунку 2.

Як видно із таблиці 4 та графіку на рисунку 2, із 2011 по
2014 рік значення коефіцієнта поточних зобов'язань посту�
пово зростало до 1.

Значення коефіцієнта довгострокової фінансової неза�
лежності також зростало із 2011 року і стало дорівнювати
майже 0,9 у 2014 році. Аналогічна тенденція спостерігалася
і у коефіцієнта фінансової незалежності (автономії).

Значення коефіцієнта забезпеченості власними оборот�
ними засобами підвищилось із 0,637 у 2011 році до 0,749 у
2014 році (або на 17,5 %).

Значення коефіцієнта забезпеченості оборотних коштів
власними оборотними коштами підвищилось із 0,665 у 2011
році до 0,749 у 2014 році (або на 12,7 %).

Значення коефіцієнта співвідношення необоротних і
власних коштів знизилось із 0,747 у 2011 році до 0,639 у 2014
році (або на 13,4 %).

Позначення Нормований коефіцієнт фінансової 
незалежності (автономії) 

Рік 

2011 2012 2013 2014 2015 
(прогноз) 

P+
1 

Нормований коефіцієнт фінансової 
незалежності (автономії) 0,001 0,725 0,752 0,950 0,999 

P+
2 

Нормований коефіцієнт маневреності 
власного капіталу 0,929 0,685 0,284 0,001 0,074 

P+
3 

 Нормований коефіцієнт забезпечення 
оборотних коштів власними оборотними 
коштами 

0,001 0,368 0,588 0,852 0,842 

P+
4 

Нормований коефіцієнт співвідношення 
власного і залученого капіталу (коефіцієнт 
фінансової стійкості) 

0,001 0,529 0,568 0,866 0,944 

P+
5 

Нормований коефіцієнт забезпеченості 
власними оборотними засобами 0,001 0,399 0,545 0,712 0,889 

P+
6 

Нормований коефіцієнт співвідношення 
реальних активів і вартості майна 0,312 0,294 0,000 0,853 0,514 

P+
7 Нормований коеф. поточних зобов'язань 0,001 0,385 0,552 0,552 0,552 

P+
8 

Нормований коефіцієнт співвідношення 
необоротних і власних коштів 0,872 0,574 0,312 0,062 0,001 

P+
9 

Нормований коефіцієнт довгострокової
фінансової незалежності 0,001 0,457 0,460 0,595 0,629 

P+
10 

Нормований коефіцієнт маневреності власних 
коштів 0,001 0,298 0,560 0,810 0,872 

ІФБ Індекс фінансової безпеки підприємства 0,212 0,471 0,462 0,625 0,631 

Таблиця 5. Розрахунки інтегральної оцінки фінансової безпеки підприємства
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Рис. 5. Динаміка оцінювання фінансової безпеки ДП "ДГ "Елітне" ІР НААН" за 2011—2014 роки та прогноз на 2015 рік
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Значення коефіцієнта співвідношення реальних активів
і вартості майна мало тенденцію до невеликого підвищення:
із 0,446 у 2011 році до 0,5 у 2014 році.

Значення коефіцієнта маневреності власних коштів
зросло із 0,253 у 2011 році до 0,361 у 2014 році (або на 39,6
%).

Динаміку коефіцієнта маневреності власного капіталу
ДП "ДГ "Елітне" ІР НААН" за 2011—2014 роки та прогноз
на 2015 рік наведено на рисунку 3.

Як видно із таблиці 4 та графіку на рисунку 3, із 2011 по
2014 рік значення коефіцієнта маневреності власного капі�
талу знизилось із 2,517 у 2011 році до 2,15 у 2014 році (або
на 15,8 %).

Динаміку коефіцієнта співвідношення власного і залу�
ченого капіталу (фінансової стійкості) ДП "ДГ "Елітне" ІР
НААН" за 2011—2014 роки та прогноз на 2015 рік наведено
на рисунку 4.

Як видно із таблиці 4 та графіку на рисунку 4, із 2011 по
2014 рік значення коефіцієнта співвідношення власного і за�
лученого капіталу (або коефіцієнта фінансової стійкості)
підвищилось із 7,4 у 2011 році до 8,54 у 2014 році (або на
14,1 %).

Як показує практика, із усіх 10 фінансових коефіцієнтів
за значимістю можна виділити коефіцієнт фінансової неза�
лежності (автономії). Тому ми можемо надати підвищену
"вагу" даному коефіцієнту до 1,05. Іншим 9�и коефіцієнтам
призначаємо "вагу", рівну 1. Підставивши А1 = 1,05 у фор�
мулу інтегральної оцінки фінансової безпеки підприємства
(1), отримаємо дані (табл. 5, рис. 5).

Як видно із табл. 5 та рис. 5, загальна тенденція стану
фінансової безпеки ДП "ДГ "Елітне" ІР НААН" за 2011—
2014 роки позитивна. Однак індекс фінансової безпеки дещо
знизився із 0,471 у 2012 році до 0,462 у 2013 році.

Таким чином, за допомогою індекса ІФБ оцінено
стан фінансової безпеки Державного підприємства
"Дослідне господарство "Елітне" Інституту рослинниц�
тва імені В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних
наук" на протязі 2011—2014 років і дано прогноз на 2015
рік.

На основі приведеної методики можна порівнювати стан
фінансової безпеки між собою у різних підприємств. При
цьому у розрахунки за формулою (1) потрібно брати мак�
симальні значення фінансових показників підприємств,
рівень фінансової безпеки яких порівнюють. На основі при�
веденої методики можна порівнювати стан фінансової без�
пеки підприємств навіть різних галузей народного госпо�
дарства України.

ВИСНОВКИ
Рівень фінансової безпеки підприємства залежить від

рівня його фінансових показників. Рівень фінансової без�
пеки пропонується оцінювати за допомогою розробленого
комплексного індексу фінансової безпеки.

На основі приведеної методики можна порівнювати стан
фінансової безпеки різних підприємств однієї галузі, і,
навіть, підприємств різних галузей.

Розроблена формула інтегральної оцінки фінансової
безпеки підприємства може бути застосована і для іншого
набору фінансових показників.
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ВСТУП
Податковий потенціал як об'єкт дослідження набу�

ло особливої популярності протягом останніх 20 років.
Це пов'язано як з необхідністю підвищення фіскальної
ефективності податків, так і посилення регулюючої
складової оподаткування у контексті стимулювання
економічного розвитку. Зважаючи на активний розви�
ток фінансового сектору та зростання його відриву від
реального сектору економіки, особливої актуальності
набуває проблема дослідження податкового потенціа�
лу ринку цінних паперів як однієї із сполучних ланок
між зазначеними секторами. Управління податковим
потенціалом вимагає його оцінки та дослідження його
змін у часі, що і обумовлює актуальність представлених
результатів дослідження.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питанням сутності і оцінки податкового потенціа�

лу присвячені праці С. Каламбет, О. Мірчева, Н. Каши�
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Стаття присвячена проблемам методики оцінки податкового потенціалу ринку цінних паперів в
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та регулюючих ефектів податкового потенціалу ринку цінних паперів в Україні.
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ної, Л. Тарангул та ін. Однак увага зазначених вчених
зосереджена переважно на проблемах оцінки податко�
вого потенціалу держави, регіону або окремого підприє�
мства. Проблема оцінки податкового потенціалу ринку
цінних паперів залишається недостатньо розробленою.
Тому метою статті є оцінка податкового потенціалу
ринку цінних паперів в Україні та обгрунтування на�
прямів реалізації його фіскальних та регулюючих
ефектів.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Оцінка податкового потенціалу ринку цінних па�
перів має проводитися кількома методами, результати
розрахунків за якими дадуть можливість виявити як
сильні, так і слабкі сторони у реалізації податкового
потенціалу ринку цінних паперів. Передусім зупинимо�
ся на кількісній оцінці податкового потенціалу ринку
цінних паперів.
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Кількісна оцінка податкового потенціалу ринку
цінних паперів грунтується на припущенні про мож�
ливість оподаткування більшості фінансових та інвес�
тиційних операцій, які здійснюються через посередниц�
тво ринку цінних паперів. У цьому контексті головними
податками, які формують податковий потенціал ринку
цінних паперів є податок на прибуток та податок на до�
ходи фізичних осіб. Податковий потенціал ринку цінних
паперів по податку на прибуток оцінимо за формулами
1—2, результати відображено у таблиці 1.

(1),
де    — фактичні надходження від податку на

прибуток підприємств за фінансовими та інвестиційни�
ми операціями;

  — прибуток підприємств не фінансового сек�
тору;

   — схильність до інвестиційної активності;
  — прибуток фінансових установ;

  — виключення з оподатковуваного прибутку;
  — поточна ставка податку на прибуток.

Схильність до інвестиційної активності визначаємо
наступним чином (2):

   (2),

де   — сукупні витрати підприємств на здійснен�
ня інвестицій;

  — загальний прибуток, отриманий підприєм�
ствами всіх секторів економіки.

Від'ємне значення величини податкового потенціа�
лу ринку цінних паперів по податку на прибуток пока�
зує, яку суму податку на прибуток можна було б мобіл�
ізувати за рахунок оподаткування фінансових та інвес�
тиційних операцій, які здійснюються через посередниц�
тво ринку цінних паперів. Наявність нереалізованого по�
даткового потенціалу пояснюється не тільки тим, що ре�
зультати не всіх операцій на ринку цінних паперів підпа�
дають під оподаткування, але і тим, що значна частина
операцій на ринку цінних паперів здійснюється за "сіри�
ми" (напівлегальними схемами), оскільки багато учас�
ників фінансових ринків використовуються у схемах
ухилення від сплати податків [1]. Як видно з таблиці 1,
податковий потенціал зменшується у період кризи (2009
р.), зростає у період відновлення економіки (2011—2012
рр.), зменшується при зростанні негативних очікувань
(2013—2014 рр.), оскільки ринок цінних паперів першим
реагує на невизначеність і зростаючі ризики. Така елас�
тичність податкового потенціалу ринку цінних паперів
є нормальним явищем. У даному контексті важливо
зростання податкового потенціалу у період піднесення
економіки спрямувати на користь її розвитку. Такі за�
ходи можна реалізувати фіскальними або регулюючи�
ми методами. Фіскальні методи передбачають розроб�

ку інструментарію, направленого на мобілізацію нереа�
лізованої частини податкового потенціалу ринку цінних
паперів по податку на прибуток в бюджет, та викорис�
тання зібраних коштів на розсуд держави. Такі заходи
є доцільними за високого рівня спекуляцій на ринку
цінних паперів. Регулятивні заходи передбачають сти�
мулювання платників податків спрямувати нереалізова�
ну частину податкового потенціалу ринку цінних па�
перів на збільшення обсягів фінансування інвестиційної
діяльності. Ефективна реалізація таких заходів можли�
ва за домінування інвестиційних тенденцій на ринку
цінних паперів порівняно зі спекулятивними, а також
за умови високої ефективності регулювання ринку
цінних паперів. Слід зазначити, що низька якість регу�
лювання обігу цінних паперів є не тільки однією з при�
чин провалів на фондовому ринку, падіння довіри інве�
сторів до нього, але і причиною зростання розриву між
фінансовим і реальним сектором економіки. У зростанні
фінансового сектору немає нічого поганого, якщо таке
зростання супроводжується зростанням фінансового
забезпечення реального сектору економіки. Зростання
ж фінансового сектору заради себе самого призводить
до формування "пухирів" на фінансових ринках, руйну�
вання яких спричиняє масштабні фінансові кризи. Ре�
гулювання процесів формування та реалізації податко�
вого потенціалу ринку цінних паперів має бути виваже�
ним і збалансованим. Жорсткі фіскальні важелі мають
застосовуватися тільки коли неможливо іншими мето�
дами зупинити спекуляції. Домінувати має регулятор�
ний інструментарій оподаткування, який має сприяти
зростанню вигоди від тривалого інвестування. Саме сти�
мулювання довгострокових інвестицій є основою зрос�
тання ефективності реалізації другої складової подат�
кового потенціалу ринку цінних паперів, яка формуєть�
ся за рахунок розширення податкової бази в реально�
му секторі економіки за рахунок збільшення обсягів
інвестицій, які здійснюються через ринок цінних паперів.

Не менш важливе значення має реалізація податко�
вого потенціалу ринку цінних паперів по податку на
доходи фізичних осіб. В Україні його величину оцінити
досить складно через високий рівень тінізації доходів
населення та недосконалість системи декларування до�
ходів від операцій з цінними паперами (наприклад, до�
ходи, отримані від операцій з цінними паперами за кор�
доном і отримані на електронні рахунки поза банками у
поле зору фіскальної служби не потрапляють). Інша
проблема реалізації податкового потенціалу ринку
цінних паперів по податку на доходи фізичних осіб —
це низькі доходи більшості частини населення та низь�
кий рівень довіри до ринку цінних паперів, особливо в
умовах економічної та політичної нестабільності. Це є
однією з причин, що податковий потенціалу по податку
на доходи фізичних осіб менший, від податкового по�

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Податок на прибуток від 
фінансової та 
інвестиційної діяльності, 
млрд грн.  

2,1 4,3 3,2 1,5 1,85 1,6 1,25 

Прибуток підприємств не 
фінансового сектору, 
млрд грн. 

118,2 126,3 173,6 242,13 229,26 195,97 215,12 

Схильність до інвестицій 0,85 0,5088 0,72473 0,9804 0,97234 0,80783 0,18096 
Прибуток фінансових 
установ, млрд грн. 17,1 17,38 38,4 30,6 48,67 38,53 121,94 

Ставка податку на 
прибуток 0,25 0,25 0,25 0,23 0,21 0,19 0,18 

Податковий потенціал 
ринку цінних паперів по 
податку на прибуток, 
млрд грн.  

-27,293 -16,11 -37,853 -60,136 -55,183 -35,8 -27,706 

Таблиця 1. Податковий потенціал ринку цінних паперів по податку на прибуток
в Україні у 2008—2014 рр.

Джерело: розраховано автором на основі інформації Державної служби статистики та Державної фіскальної служби України.
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тенціалу по податку на прибуток. Оцінка податкового
потенціалу ринку цінних паперів по податку на доходи
фізичних осіб здійснено за формулами 3—5, результа�
ти відображено в таблиці 2.

(3),
де   — фактичні надходження від податку з до�

ходів фізичних осіб, сплаченого за результатами опе�
рацій з цінними паперами;

 — загальний дохід, отриманий фізичними осо�
бами;

  — схильність до заощаджень;
  — середня ставка відсоткової ставки за вкладами

населення;
  — чинна ставка податку на доходи фізичних осіб;

D — сума дивідендів, виплачених на користь фізич�
них осіб;

0,20 — ставка податку з доходів фізичних осіб, яка
застосовується при виплаті дивідендів фізичним особам
(при внесенні змін у порядок оподаткування дивідендів
у формулу необхідно внести відповідні зміни).

Схильність до заощаджень визначаємо наступним
чином (4):

  (4),

де   — приріст заощаджень у поточному році;
  — приріст доходів у поточному році.

Отримана в результаті розрахунків величина буде
ілюструвати нереалізований потенціал податку на до�
ходи фізичних осіб без урахування рівня довіри насе�
лення до ринку цінних паперів. Виходячи із базових по�
ложень теорії Г. Марковіца [2], пропонуємо рівень дов�
іри населення до ринку цінних паперів визначати через
рівень ризику, який населення не бажає брати на себе.
Тоді рівень ризику можна визначити через дисперсію,
тобто як ступінь можливих відхилень від очікуваного
(середнього) значення доходності. Дисперсію варто виз�
начати з урахуванням таких факторів як рівень інфляції,
коливання валютних курсів головних валют валютного
кошика, зростання податкового навантаження на дохо�
ди тощо. Результуюча величина, яка приймається для
розрахунків у формулі приймається у якості середньої.

Тоді з урахуванням рівня довіри населення до опе�
рацій на ринку цінних паперів податковий потенціал
податку на доходи фізичних осіб можна визначити та�
ким чином (5):

(5),
  — рівень довіри населення до ринку цінних па�

перів.

Як видно з розрахунків, величина нереалізованого
податкового потенціалу ринку цінних паперів по подат�
ку на доходи фізичних осіб зростає у періоди зменшен�
ня довіри населення до ринку цінних паперів з ураху�
ванням загрози економічних та політичних криз.

У цілому з розрахунків видно, що обсяг податково�
го потенціалу ринку цінних паперів по податку на при�
буток та податку на доходи фізичних осіб є вагомим,
його реалізація може бути або додатковим джерелом
формування доходів бюджету, або додатковим інвести�
ційним ресурсом (залежно від обраної державою по�
літики). Слід зазначити, що вибір політики має бути
орієнтований не на короткострокові цілі держави (на�
приклад, запровадження додаткових податків на опе�
рації з цінними паперами для збільшення податкових
надходжень до бюджету), а орієнтуватися на довгост�
рокові наслідки. Тобто, якщо і запроваджуються додат�
кові податки на операції з цінними паперами або підви�
щуються ставки старих податків, то необхідно врахо�
вувати їх довгостроковий вплив на тенденції розвитку
ринку цінних паперів: обсяги купівлі цінних паперів зро�
статимуть, які це матиме наслідки для інвестування, чи
поглибиться рівень спекуляцій на ринку, чи сприятиме
це зростанню кількості цінних паперів, допущених до
лістингу тощо.

Зважаючи на високий рівень тінізації економіки,
який за оцінками різних фахівців коливається від 40 до
70% [3], розробка заходів щодо реалізації податкового
потенціалу ринку цінних паперів потребує виваженого
підходу. Необхідно враховувати не тільки потенційний
фіскальний ефект, але і реакцію платників податків на
дії держави та ризики, пов'язані із скороченням обігу
цінних паперів. На наш погляд, на сучасному етапі роз�
витку економіки України перевага має бути надана ре�
гулюючим заходам, застосування яких буде направле�
не на реалізацію потенціалу ринку цінних паперів та
зменшення рівня тіньової економіки, а також масштабів
ухилення від сплати податків. Необхідно враховувати
той факт, що частина операцій з цінними паперами в
Україні здійснюється з метою оптимізації податків або
легалізації коштів, зароблених злочинним шляхом. Такі
операції можливі завдяки різниці в оподаткуванні опе�
рацій окремих фінансових установ та підприємств
реального сектору економіки.

Оцінка податкового потенціалу ринку цінних па�
перів передбачає визначення його величини у взаємо�
зв'язку із розвитком реального сектору економіки. У
цьому контексті важливе значення має оцінка інтеграль�
ного податкового потенціалу ринку цінних паперів. Вона

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Надходження від податку з доходів 
фізичних осіб, сплаченого за 
результатами операцій з цінними 
паперами 

1,18 1,05 1,37 1,87 1,22 1,53 1,44 

Загальний дохід, отриманий 
фізичними особами, млрд грн.  366,4 365,3 449,6 529,1 609,4 630,7 908,9 

Схильність до заощаджень 0,11 0,12 0,11 0,31 0,27 0,16 0,11 
Середня відсоткова ставка за 
гривневими депозитами 0,25 0,22 0,22 0,21 0,195 0,22 0,255 

Сума дивідендів, виплачених 
фізичним особам, млрд грн.  121,14 116,8 140,1 161,2 188,3 185,4 201,3 

Податковий потенціал ринку цінних 
паперів по податку на доходи 
фізичних осіб, млрд грн.  

23,39 22,48 27,21 27,22 32,46 34,17 36,60 

Рівень довіри населення 0,81 0,67 0,73 0,78 0,85 0,82 0,67
Податковий потенціал ринку цінних 
паперів по податку на доходи 
фізичних осіб з урахуванням рівня 
довіри населення, млрд грн. 

18,95 15,06 19,87 21,23 27,59 28,02 24,52 

Різниця між потенціалами 4,44 7,42 7,35 5,99 4,87 6,15 12,08

Таблиця 2. Податковий потенціал ринку цінних паперів по податку на доходи фізичних осіб в Україні у 2008—2014 рр.

Джерело: розраховано автором на основі інформації Державної служби статистики та Державної фіскальної служби України,
finance.ua, bank.gov.ua
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дає можливість оцінити потенційну величину податко�
вих надходжень, які можна мобілізувати до бюджету за
рахунок розширення бази оподаткування у фінансово�
му та реальному секторах економіки. Інтегральний ме�
тод по суті дає можливість оцінити, як зростання ринку
цінних паперів може вплинути на реальний сектор еко�
номіки. Такий вплив буде позитивним за інвестиційно
орієнтованого розвитку ринку цінних паперів. Якщо ж
операції на ринку цінних паперів носять переважно спе�
кулятивний характер, або ж використовуються у схе�
мах ухилення від сплати податків, або легалізації коштів,
зароблених злочинним шляхом, то вплив буде негатив�
ним, оскільки зростатимуть диспропорції між фінансо�
вим та реальним секторами економіки.

Інтегральний метод базується на припущенні про
мультиплікативний вплив зростання ринку цінних па�
перів на формування фінансового забезпечення реаль�
ного сектору економіки, що, у свою чергу, позитивно
впливає на зростання його позитивної бази. Такі тен�
денції мають місце за умови домінування інвестиційних
тенденцій на ринку цінних паперів. У такому випадку
збільшення обсягів операцій з цінними паперами сприяє
збільшенню інвестиційних ресурсів в економіці. При
цьому збільшення відбувається не тільки завдяки номі�
нальному зростанню ринку цінних паперів, але і завдя�
ки зростанню довіри інвесторів до нього, які охочіше
починають вкладати кошти на фінансових ринках при
домінуванні тривалий час зростаючих тенденцій на рин�
ку цінних паперів. Результати розрахунків інтегрально�
го податкового потенціалу ринку цінних паперів за фор�
мулами 6—7 представлено в таблиці 3 та на рисунку 1.

  (6),

де   — інтегральна величина реалізованого по�
даткового потенціалу ринку цінних паперів;

TR — податкові надходження поточного року;
ASM

t
 — обсяг операцій на ринку цінних паперів у

поточному році;
ASM

t�1 
— обсяг операцій на ринку цінних паперів у

попередньому році.
Для оцінки нереалізованого податкового потенціа�

лу будемо використовувати формулу (7):

  (7),

TR
t
 — податкові надходження поточного року;

TR
t�1

 — податкові надходження минулого року.
Як видно з результатів розрахунків, представлених

у табл. 3, величина інтегрального податкового потенці�
алу є вагомою і має виражену тенденцію до зростання.
Це загальна величина податкового потенціалу, яка
включає реалізований і нереалізований податковий по�
тенціали. Оцінка нереалізованого податкового потенц�
іалу дає можливість визначитися в частині обгрунтуван�
ня напрямів удосконалення механізму реалізації подат�
кового потенціалу ринку цінних паперів. Стійка тенден�
ція до збільшення обсягів нереалізованого потенціалу
є однією з ознак зростання обсягів тіньового перероз�
поділу фінансових потоків за посередництва операцій з
цінними паперами. У такому випадку велике значення
має збалансування впливу адміністративних та економ�
ічних методів. Якщо ж видно тенденцію до зменшення
обсягів нереалізованого податкового потенціалу, то це
можна розцінювати як достатню ефективність функці�
онування механізму реалізації податкового потенціалу
ринку цінних паперів.

Результати розрахунків інтегрованої величини не�
реалізованого податкового потенціалу за формулою 7
представлено на рисунку 1.

Додатні значення на графіку свідчать про відсутність
нереалізованого податкового потенціалу ринку цінних

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Податкові надходження 227,16 208 234,45 334,69 360,57 353,97 367,51 
Обсяги операцій на ринку 
цінних паперів 883,39 1067,26 1541,38 2171,1 2530,87 1676,97 2331,94 

Інтегральна величина 
податкового потенціалу 
ринку цінних паперів 

- 274,44 300,40 330,23 390,15 238,91 492,22 

Таблиця 3. Інтегральна величина реалізованого податкового потенціалу ринку цінних паперів в Україні у 2008—2014 рр.

Джерело: розраховано автором на основі інформації Державної казначейської служби та Державної фіскальної служби Ук�
раїни.
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Рис. 1. Нереалізована частина інтегрального податкового потенціалу ринку цінних паперів в Україні у 2009—2014 рр.,
млрд грн.

Джерело: розраховано автором на основі інформації Державної казначейської служби та НКЦПФР.
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паперів у відповідні роки. Така ситуація могла бути обу�
мовлена різними чинниками, головними серед яких
зменшення обсягів тіньової економіки, посилення
фіскального тиску на платників податків, внаслідок чого
збільшилися обсяги переплат по податках (цей фактор
мав вагомий вплив як у 2009, так і у 2013 рр.), збільшен�
ня обсягів іноземних інвестицій, які надходять не через
посередництво ринку цінних паперів тощо. Від'ємне зна�
чення показує величину нереалізованого податкового
потенціалу ринку цінних паперів, яка у 2011 р. була най�
більшою. І саме на цей період припадають одні з найб�
ільших масштабів тіньової економіки. Слід зазначити,
що величина інтегрального податкового потенціалу рин�
ку цінних паперів розрахована з урахуванням чинних ме�
ханізмів і ставок оподаткування. Це робить її непорів�
нянною з величиною податкового потенціалу податку
на прибуток та податку на доходи фізичних осіб, роз�
рахованих у таблиці 1 та 2, оскільки там зроблено при�
пущення про розширення бази оподаткування зазначе�
ними податками операцій з цінними паперами та резуль�
татів від їх здійснення.

Як було зазначено вище, певний вплив на формуван�
ня і реалізацію податкового потенціалу ринку цінних
паперів має і тіньова економіка. Тенденції чітко видно
на прикладі податкового потенціалу по податку на при�
буток (рис. 2).

Більша еластичність податкового потенціалу ринку
цінних паперів по податку на прибуток пояснюється
тим, що прибуток для кожного платника є джерелом
зростання його добробуту. Тому зростанні ризику еко�
номічної нестабільності породжує мотиви приховуван�
ня прибутку (а значить і зменшення податкового потен�
ціалу по податку на прибуток). Виходячи з цього, на�
прями удосконалення механізму реалізації податково�
го потенціалу ринку цінних паперів мають враховувати
і аспекти розвитку тіньової економіки та особливості її
розвитку в Україні. Оскільки тіньова економіка досить
часто виступає блокуючим чинником для реалізації
будь�яких реформ, особливо якщо вони мають потен�
ційну загрозу для зменшення добробуту навіть у корот�
костроковому періоді.

ВИСНОВКИ
Таким чином, результати оцінки показали, що ри�

нок цінних паперів в Україні має потужний податковий
потенціал. Його використання можу мати фіскальний
характер (збільшення податкових надходжень у корот�
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Рис. 2. Інтегральний індекс тіньової економіки та частка нереалізованого податкового потенціалу ринку цінних паперів
по податку на прибуток у ВВП в Україні у 2009—2014 рр., %

Джерело: розраховано автором.

костроковому періоді) та регулюючий, який передбачає
трансформацію податкового потенціалу у інвестиції в
реальний сектор економіки. Ефективне використання
податкового потенціалу ринку цінних паперів передба�
чає зниження рівня тіньового сектору економіки, чітке
визначення та дотримання довгострокових пріоритетів
розвитку держави.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Акцизні податки є однією із найдавніших форм опо�

даткування. Однак, не зважаючи на це, їх фіскальний
та регуляторний потенціал трансформується разом із
розвитком економіки. Трансформація акцизного опо�
даткування має не тільки позитивні наслідки, але й ри�
зики виникнення фіскальних та регулюючих дисбалансів
внаслідок неефективної фіскальної політики. Такі ри�
зики посилюються, якщо держава намагається макси�
мізувати фіскальну ефективність таких податків, що не�
гативно позначається на їх регулюючому впливі на інве�
стиційний та споживчий попит.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам акцизного оподаткування присвячені

праці О. Данілова, Ю. Іванова, А. Крисоватого, А. Со�
коловської та ін. Увага вчених переважно зосереджена
на проблемах фіскальної ефективності акцизних по�
датків, ризиках ухилення від їх сплати. Проте питання
регулюючих ефектів акцизного оподаткування зали�
шається малодослідженим. Тому метою статті є оцінка
перспектив акцизного оподаткування в системі спожив�
чого та інвестиційного попиту.
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ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Необхідність регулювання інвестиційного та спо�

живчого попиту обумовлена наявністю деформацій у їх
динаміці та структурі, які негативно позначаються на
сукупному попиті в цілому. Основними деформаціями
у структурі та динаміці споживчого та інвестиційного
попиту є такі:

— домінуюча частка споживчого попиту у структурі
сукупного попиту з тенденцією до зростання;

— переважання у структурі споживчого попиту ви�
трат на продукти харчування;

— висока залежність від імпорту товарів і послуг;
— низькі темпи валового нагромадження;
— деформації у галузевій структурі капітальних

інвестицій.
Скорочення обсягів споживчого попиту в умовах

розгортання кризи (незалежно від причин її виникнен�
ня) є каталізатором, який негативно позначиться на ди�
наміці розвитку економіки. Зменшення споживчого по�
питу має наслідком ланцюгову реакцію, оскільки авто�
матично викликає зменшення пропозиції, а потім —
інвестиційного попиту (потреба в інвестиціях змен�
шується через згортання виробництва). У той же час
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стимулювання споживчого попиту має враховувати не�
обхідність дотримання паритету між темпами зростан�
ня реальної заробітної плати та реального ВВП. До того
ж не можна не враховувати ефекти для формування
дохідної частини бюджету, оскільки скорочення спо�
живчого попиту означає і зменшення обсягів надход�
жень до бюджету від акцизів. Таким чином, розробля�
ючи заходи, направлені на реалізацію регуляторного
потенціалу акцизного оподаткування у частині стиму�
лювання споживчого попиту необхідно враховувати
спіральний взаємозв'язок: скорочення попиту викликає
зменшення податкових надходжень до бюджету від ак�
цизних податків, підвищення ставок акцизів може спри�
чиняти подальше скорочення сукупного попиту.

Незважаючи на те, що рекомендації МВФ більше
направлені на стримування споживчого попиту, уряд
України не повинен бездумно наслідувати такі рекомен�
дації. Про подекуди деструктивний характер рекомен�
дацій МВФ у своїй праці писав відомий Нобелівський
лауреат Дж. Стігліц. Він зазначав, що окремі країни,
якщо і досягли економічного процвітання, то не завдя�
ки рекомендаціям МВФ, а всупереч ним [1]. Це пояс�
нюється тим, що падіння споживчого попиту спричиняє
ланцюгову реакцію у частині зменшення інвестиційно�
го попиту, що у подальшому звужує податкову базу та
зменшує обсяги державного попиту. У комплексі це
спричиняє падіння сукупного попиту у довгостроковій
перспективі. З цієї точки зору заходи стимулювання
споживчого попиту мають узгоджуватися із заходами
стимулювання інвестиційного попиту, їх координація є
передумовою забезпечення сталих темпів зростання
ВВП.

У частині стимулювання інвестиційного попиту з
боку державного регулювання необхідними є такі за�
ходи:

1. Сприяння зростанню прибутковості вітчизняних
підприємств та нагромадження ними коштів для
здійснення капітальних вкладень. Однак при цьому слід
взяти до уваги, що потреба у здійсненні капітальних
вкладень з метою розширення або модернізації вироб�
ництва виникає тільки за умови зростання споживчого
попиту. З цієї точки зору стимулювання інвестиційного
попиту за відсутності ринкової потреби не дасть очіку�
ваних результатів, оскільки динаміка інвестиційного
попиту доповнює динаміку споживчого попиту. У цьо�
му контексті позитивний регуляторний ефект акцизно�
го оподаткування проявляється через зменшення нега�
тивного впливу акцизних податків на обсяг власних
коштів підприємства. Негативний вплив проявляється,
передусім, через неефективні механізми бюджетного
відшкодування ПДВ, внаслідок чого суми відшкодуван�
ня підприємства отримують несвоєчасно, що спричиняє
вимиванню з обігу оборотних коштів.

2. Координація державної політики у сфері стиму�
лювання інвестиційного попиту, яка передбачає залу�
чення банківських ресурсів у сферу фінансування дов�
гострокових капітальних вкладень. Стимулюючі захо�
ди мають бути направлені на гармонізацію споживчого
кредитування та кредитування капітальних вкладень.
Бум споживчого кредитування, який спостерігався в
Україні перед кризою 2008 р., на жаль, не забезпечив
відповідного поштовху до розвитку національного ви�
робництва, оскільки стимулюючі важелі були направ�

лені на придбання імпортних товарів, а не вітчизняних.
3. Обмеження сфери надання пільгових кредитів

виключно на потреби структурної перебудови еконо�
міки України, керуючись, насамперед, законодавчо за�
твердженими державними та цільовими програмами.
Обов'язковою умовою при цьому має бути одночасне
стимулювання залучення банків до фінансування капі�
тальних вкладень, оскільки пільгові кредити повинні
лише доповнювати фінансування за рахунок власних та
залучених коштів підприємств [2, с. 49—51].

4. Визначення пріоритетних галузей економіки та
стимулювання інвестицій у їх розвиток, завдяки чому
буде створено стимулюючий ефект для інших галузей.
національної економіки.

У механізмі податкового регулювання споживчого
та інвестиційного попиту вагому роль відіграють як
прямі податки на доходи, так і непрямі (акцизи). На пер�
ший погляд, очевидним заходом збільшення частки до�
ходів фізичних осіб, які направляються на споживання,
є зниження податку на доходи фізичних осіб. Однак, як
свідчать результати досліджень вітчизняних вчених,
податок на доходи фізичних осіб тривалий час забезпе�
чує значну частку бюджетних надходжень, тому зни�
ження його ставки означає і зменшення податкових над�
ходжень, які складно компенсувати за рахунок інших
податків. Крім того, як зазначає Т. Паєнтко [3], знижен�
ня ставки податку на доходи фізичних осіб є недо�
цільним через високий рівень тінізації доходів грома�
дян. Зважаючи на обмежений потенціал застосування
податку на доходи фізичних осіб у цьому контексті зро�
стає роль акцизного оподаткування.

У країнах ЄС активно використовується як фіскаль�
ний, так і регуляторний потенціал акцизного оподатку�
вання. Протягом останніх двадцяти років спостерігаєть�
ся тенденція, коли фіскальна роль переважно закріп�
люється за специфічними акцизами, а регулятивна — за
ПДВ, хоча при цьому його фіскальна ефективність зро�
стає. В Україні ПДВ традиційно сприймається як пода�
ток, який має потужний фіскальний потенціал, здатний
наповнити бюджет навіть під час кризи. Однак при цьо�
му серед вчених та практиків точаться дискусії стосов�
но необхідності і напрямів реформування ПДВ: відміна
ПДВ і заміна його іншим податком; зміна ставки опо�
даткування; зміна механізмів адміністрування ПДВ, у
т.ч. механізму бюджетного відшкодування.

Стосовно першої ідеї (відміни ПДВ), то ми підтри�
муємо позицію вчених, які проти радикального рефор�
мування ПДВ [4, c. 4]. Відміна ПДВ негативно позначить�
ся на конкурентних позиціях України у відносинах з
країнами�партнерами, податковими системами яких
передбачено справляння ПДВ.

Ще одним полем для дискусій серед вчених є
доцільність диференціації ставок ПДВ. Про доцільність
диференціації ставок ПДВ зазначали А.М. Соколовсь�
ка, Т.І. Єфименко та І.О. Луніна. Звертаючись до зару�
біжного досвіду, вони зауважують, що диференційовані
ставки застосовують у 14 з 15 країн ЄС з моменту за�
провадження податку [5, с. 67]. Протягом останніх трьох
років тенденція до диференціації ставок ПДВ у країнах
ЄС зберігається, частина країн підвищили стандартну
ставку ПДВ, але при цьому зберегли диференційовані
ставки (на тому ж рівні або ж підвищивши пропорційно
до стандартної ставки).

Характер зміни у
% до бази 

Споживчі 
витрати 

Реальний 
ВВП 

Зайнятість 
(тис чол) 

2011 -0,2 -0,13 -38
2012 -0,17 -0,11 -32
2013 -0,12 -0,06 -17 
2014 -0,07 -0,03 -10
2015 -0,02 -0,01 -3

Таблиця 1. Оцінка макроекономічних ефектів підвищення ставки ПДВ до 20%

Джерело: [6, с. 33[.
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Запровадження диференційованих ставок ПДВ ви�
магає пошуку відповіді на два основні питання: до яких
товарних груп мають застосовуватися диференційовані
ставки та яким буде їх оптимальний розмір. Диферен�
ціювання ставок ПДВ має бути направлене на посилен�
ня регулюючих ефектів ПДВ щодо формування дина�
міки і структури сукупного попиту. Якщо вести мову про
споживчий попит, то тут ключовим аспектом регулю�
вання є стимулювання споживчого попиту на товари
вітчизняного виробництва. Вплив ПДВ на споживчий
попит проявляється за такими каналами: зростання спо�
живчих цін; обсяги роздрібного продажу; загальна ди�
наміка ВВП та зайнятості.

Являють науковий інтерес результати експеримен�
ту, який був проведений у Великобританії. Зміст експе�
рименту полягає у тому, що протягом визначеного пе�
ріоду часу (12 місяців) були запроваджені знижені став�
ки ПДВ на окремі групи товарів. Це призвело до того,
обсяги продажів непродовольчих товарів різко зросли
після зниження ставки, а потім різко впали після її по�
вернення до попереднього розміру. Обсяги продажу
продовольчих товарів зростали повільніше після зни�
ження ставки, а потім різко знизилися після її підви�
щення до попереднього рівня [6]. Такі ефекти поясню�
ються різною еластичністю попиту на товари, тому об�
грунтовуючи розмір оптимальної зниженої (підвище�
ної) ставки необхідно враховувати еластичність попиту
на відповідні товари по ціні. На наш погляд, у контексті
регулювання сукупного попиту необхідно враховувати
ще і перехресну еластичність, зокрема як буде вплива�
ти зміна ставок ПДВ на динаміку попиту на імпорті то�
вари.

Що стосується впливу зростання ПДВ на ВВП та
зайнятість, то ефекти, які мають місце у економічно
розвинених країнах Європи навряд чи будуть актуаль�
ними для України. У більшості європейських країн у
структурі експорту переважає кінцева продукція, паді�
ння попиту на яку на внутрішньому ринку може ком�

пенсуватися зростанням попиту на зовнішньому ринку.
В Україні ситуація набагато складніша, оскільки
більшість товарів широкого вжитку, які виробляються
в Україні, в Україні і споживаються, тому падіння на них
попиту в середині країни автоматично означає скоро�
чення обсягів виробництва (а значить і ВВП), і падіння
зайнятості. А це, у свою чергу, викличе циклічний ефект
падіння споживчого попиту. При цьому варто врахува�
ти, що негативні ефекти в частині падіння ВВП та зрос�
тання безробіття очікуються і в країнах ЄС, про що були
зроблені прогнозні розрахунки фахівцями PwC (табл.
1).

Як видно з таблиці, розрахунки свідчать, що нега�
тивні ефекти від підвищення ПДВ до 20% нівелюються
протягом п'яти років, найбільш відчутними вони є по�
тягом двох років після підвищення ставки. Зважаючи на
те, що основна ставка ПДВ в Україні встановлена на рівні
20%, то фіскальний потенціал у цій частині вже вичер�
пано, подальше зростання податкових надходжень має
досягатися за рахунок розширення бази оподаткуван�
ня та підвищення якості адміністрування.

Що стосується впливу ПДВ на споживчий попит у
незаможних країнах, то у цій сфері опубліковано бага�
то результатів досліджень, проведених на прикладі аф�
риканських та азійських країн. Зокрема показовим є
приклад Ботсвани, де замість податку з обороту у 2002
р. було запроваджено ПДВ за ставкою 20% [7]. Як
свідчать результати дослідження, внаслідок регресив�
ного ефекту ПДВ (ставка 20% без знижених ставок)
обсяги сукупного попиту домогосподарств скоротили�
ся більше як на 10%. Як результат ПДВ було встановле�
но на рівні 10%, а у 2010 р. ставку було підвищено до
12%. Це дало можливість зменшити негативний вплив
ПДВ на доходи незаможних домогосподарств та не до�
пустити падіння споживчого попиту.

Виходячи з викладеного вище, Україна має вибір в
частині регулювання споживчого попиту: або радикаль�
но знизити основну ставку ПДВ, або запровадити при

Показники 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Продукти харчування 
та безалкогольні напої  1,067 1,264 1,029 0,947 0,978 1,041 0,987 1,132 0,934 0,781 

Відхилення 0 0,19 -0,23 -0,08 0,03 0,06 -0,05 0,14 -0,19 -0,15
Алкогольні напої та 
тютюнові вироби 1,154 1,188 1,130 1,081 0,788 0,927 1,103 1,038 0,969 0,775 

Відхилення 0 0,03 -0,05 -0,05 -0,29 0,14 0,18 -0,07 -0,07 -0,19 
Одяг і взуття 0,981 0,972 0,984 0,964 0,873 0,991 1,013 0,997 1,05 0,862
Відхилення 0 -0,01 0,01 -0,02 -0,09 0,12 0,02 -0,02 0,05 -0,19
Предмети домашнього 
вжитку та побутова 
техніка 

0982 0,972 0,974 0,869 0,822 1,002 0,989 0,969 1,021 0,771 

Відхилення 0 -0,01 0,01 -0,11 -0,05 0,18 -0,01 -0,02 0,052 -0,25

Таблиця 2. Еластичність попиту по ціні по основних товарних групах

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики та Державної інспекції по цінах.

Показники 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Продукти 
харчування та 
безалкогольні 
напої  

1,15 1,37 1,11 1,02 1,06 1,13 1,07 1,23 1,01 0,85 

Відхилення 0,12 0,22 -0,26 -0,09 0,04 0,07 -0,06 0,16 -0,22 -0,16 
Алкогольні напої 
та тютюнові 
вироби 

1,667 1,716 1,632 1,561 1,138 1,339 1,593 1,499 1,399 1,119 

Відхилення 0,048 0,049 -0,084 -0,071 -0,423 0,201 0,254 -0,094 -0,1 -0,28 
Одяг і взуття 1,297 1,285 1,301 1,275 1,154 1,311 1,340 1,318 1,389 1,140 
Відхилення 0,014 -0,012 0,016 -0,026 -0,121 0,157 0,029 -0,022 0,071 -0,249
Предмети 
домашнього 
вжитку та 
побутова техніка 

0,951 0,941 0,943 0,842 0,796 0,970 0,958 0,938 0,989 0,747 

Відхилення 0,01 -0,01 0,002 -0,101 -0,046 0,174 -0,012 -0,02 0,051 -0,242

Таблиця 3. Перехресна еластичність попиту по основних товарних групах

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики та Державної інспекції по цінах.
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збереженні стандартної ставки 20% знижені ставки на
окремі групи товарів. Зважаючи на те, що радикально�
го зниження ПДВ (навіть до 15%) не витримає держав�
ний бюджет, оскільки падіння обсягів надходжень від
ПДВ не буде чим компенсувати, єдиним виходом ли�
шається диференціація ставок ПДВ. Для цього, як було
зазначено вище, необхідно визначитися з групами то�
варів, до яких будуть застосовуватися диференційовані
ставки ПДВ, а також визначити оптимальний розмір
таких ставок. Для вибору груп товарів були розрахо�
вані коефіцієнти еластичності попиту (табл. 2).

Як видно з таблиці 2, попит на продукти харчування
є еластичним (в основному перевищує одиницю), це оз�
начає, що при зміні ставки ПДВ (збільшення чи змен�
шення), яка буде спричиняти зміну ціни, буде змінюва�
тися і попит. Нееластичним є попит по ціні на одяг та
взуття, а також на предмети домашнього вжитку та по�
бутову техніку. Попит на алкогольні напої та тютюнові
вироби також є еластичним по ціні, цю властивість мож�
на використовувати з метою регулювання товарообо�
роту підакцизних товарів. А саме підвищувати ставки
специфічних активів, якщо необхідно скоротити обся�
ги споживання певної групи підакцизних товарів.

Показники перехресної еластичності відображені в
таблиці 3.

Як видно з розрахунків, попит є еластичним по всіх
групах товарів, крім предметів домашнього вжитку та
побутової техніки. Швидше за все це можна пояснити
відсутністю якісної вітчизняної продукції, яка може
замінити аналогічні імпорті товари. Висока перехресна
еластичність характерна для алкогольних товарів та
тютюнових виробів, що свідчить про недоцільність
підвищення (або зниження) ставки універсального ак�
цизу для цієї групи товарів. Більш раціональним є вико�
ристання специфічних акцизів для регулювання попиту
на ці товари та для забезпечення збільшення надход�
жень до бюджету.

Виходячи із результатів розрахунків цінової та пе�
рехресної еластичності, диференційовані ставки ПДВ
доцільно застосовувати до продуктів харчування та бе�
залкогольних напоїв та одягу і взуття вітчизняного ви�

робництва. Оскільки виробництво продуктів харчуван�
ня тісно пов'язане із сільським господарством, то про�
понуємо застосувати знижену ставку ПДВ до операцій
постачання сільськогосподарської продукції, скасував�
ши при цьому спрощену систему оподаткування для
сільськогосподарських виробників. Враховуючи показ�
ники еластичності попиту на сільськогосподарську про�
дукцію, запровадження зниженої ставки ПДВ буде
ефективнішим, порівняно із спеціальним режимом опо�
даткування (рис. 1).

Як видно з графіків, представлених на рисунку 2,
попит на сільськогосподарську продукцію є еластичним
, тому застосування зниженої ставки ПДВ дасть мож�
ливість стримувати зростання цін на цю продукцію та
стимулювати попит. Оскільки перехресна еластичність
також часто перевищує одиницю, то державна підтрим�
ка сільгоспвиробників має важливе значення у контексті
попередження заміщення вітчизняної сільськогоспо�
дарської продукції імпортною.

Також знижену ставку доцільно застосовувати до
групи товарів одяг і взуття, оскільки попит на цю групу
товарів є чутливим до збільшення обсягів імпорту. За�
провадження зниженої ставки ПДВ на цю групу товарів
сприятиме зростанню рівня її конкурентоспроможності
по ціні на вітчизняному ринку, що дасть можливість ча�
стково зменшити обсяги імпорту та створити переду�
мови для відновлення вітчизняної легкої промисловості.

Розмір оптимальної зниженої ставки розрахуємо,
виходячи із показників еластичності. Для цього розра�
хуємо середньоквадратичне відхилення по показниках
еластичності та визначимо медіанне значення для ко�
ригування основної ставки, яку пропонуємо залишити
на рівні 20 % (табл. 4).

У контексті нашого дослідження оптимальна став�
ка могла б бути визначена і як модальне значення (ве�
личина, яка повторюється найбільшу кількість разів),
однак через великий діапазон варіації точніше значен�
ня отримаємо через медіану. Медіанні ряди представ�
лені в таблиці 5.

Таким чином, величина, на яку має бути знижена
стандартна ставка для групи товарів продукти харчу�

Показники 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Продукти 
харчування та 
безалкогольні напої, 
сільськогосподарська 
продукція 

0,61 0,87 0,57 0,48 0,52 0,59 0,53 0,70 0,47 0,33 

Одяг і взуття 0,64 0,62 0,64 0,61 0,50 0,65 0,68 0,66 0,73 0,49

Таблиця 4. Середньоквадратичне відхилення показників еластичності для продуктів харчування,
безалкогольних напоїв, одягу та взуття

Джерело: розраховано автором на основі даних таблиць 2 та 3.

Рис. 1. Цінова і перехресна еластичність на сільськогосподарську продукцію в Україні у 2005—2014 рр.

Джерело: побудовано автором.
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вання, безалкогольні напої та сільськогосподарська
продукція становить (0,53+0,57)÷2 = 0,55, а для групи
товарів одяг і взуття 0,64. Розрахункові знижені ставки
становитимуть для першої групи 9%, а для другої — 7,2%
≈ 7%.

Далі необхідно дати оцінку тому, як зниження ста�
вок ПДВ на визначені групи товари вплине на рівень цін
та, відповідно, позначиться на попиті. Оцінка прогноз�
ної зміни цін здійснювалась на основі інформації Дер�
жавної служби статистики та Державної інспекції по
контролю за цінами. Спочатку була оцінена величина
середньої мінімальної частки ПДВ в ціні. Далі було зроб�
лено припущення про можливість розвитку подій за
двома сценаріями при зниженні ставки ПДВ. Відповід�
но до першого (оптимістичного) сценарію робиться при�
пущення про незмінність граничних витрат та гранич�
ного прибутку. Це означає, що знижка, яку отримують
продавці, у вигляді зменшення ставки ПДВ, прямо впли�
не на зменшення цін на продукцію практично у тій самій
величині. Другий сценарій (песимістичний) передбачає,
що граничні витрати не зміняться, однак продавці захо�
чуть збільшити норму граничного прибутку, тоді змен�
шення цін відбудеться не прямо пропорційно. З цієї точ�
ки зору досить важко врахувати всі фактори, які можуть

вплинути на рішення продавців у частині зниження ціни.
Зважаючи на велику кількість факторів, використову�
вати кореляційно�регресійний аналіз у цьому контексті
некоректно. Для визначення прогнозного рівня зміни
цін скористаємося припущеннями, викладеними у статті
М. Далік [8]:

1. Оскільки кінцевим платником універсального ак�
цизу виступають споживачі, то важливо визначити, яка
частка податкового навантаження припадає на кожну
групу товарів.

2. Структура ціни є базовою: витрати виробника
плюс прибуток, а для посередника — ціна закупівлі плюс
маржинальний прибуток, тобто вплив специфічних ак�
цизів не враховуємо.

3. Продаж кінцевому споживачу здійснюється че�
рез одного посередника.

4. Для розрахунків використано інформацію про
місячні зміни цін у 2013 р., оскільки у 2014 р. зміни цін
були спричинені різкими коливаннями валютного кур�
су.

Результати розрахунків для основних видів про�
дуктів харчування, ціни на які враховуються при виз�
наченні індексу споживчих цін, представлено у таб�
лиці 6.

Упорядковані значення середньоквадратичного відхилення
Продукти 
харчування та 
безалкогольні напої, 
сільськогосподарська 
продукція (1-ша 
група) 

0,33 0,47 0,48 0,52 0,53 0,57 0,59 0,61 0,7 0,87 

Одяг і взуття (2-га 
група) 0,49 0,5 0,61 0,62 0,64 0,64 0,65 0,66 0,68 0,73 

Таблиця 5. Медіанні ряди середньоквадратичного відхилення

Джерело: побудовано автором на основі таблиці 4.
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Рис 28,95 23,45 19,00 25,56 25,45 
Хліб пшеничний вищого гатунку 8,33 6,88 17,41 7,50 7,42 
Хліб житній, житньо-пшеничний 9,53 7,88 17,31 8,59 8,49 
Батон 7,52 6,21 17,42 6,77 6,70 
Макаронні вироби з твердих сортів 
пшениці 18,48 15,01 18,78 16,36 16,28 

Макаронні вироби з м’яких сортів 
пшениці 10,35 8,55 17,39 9,32 9,22 

Здобні вироби 21,85 18,06 17,35 19,69 19,47 
Борошно пшеничне 8,98 7,42 17,37 8,09 8,00 
Крупи манні 12,84 10,02 21,96 10,92 11,01 
Крупи гречані 28,75 21,54 25,08 23,48 23,97 
 Крупи перлові, ячні 14,12 10,14 28,19 11,05 11,43 
Яловичина 68,75 52,45 23,71 57,17 58,05 
Свинина 79,40 61,12 23,02 66,62 67,45 
Птиця (тушки курячі) 48,11 34,45 28,39 37,55 38,85 
Окремі порційні частини курячі 38,17 31,55 17,34 34,39 34,01 
Філе куряче 56,11 43,33 22,78 47,23 47,77 
Молоко пастеризоване жирністю 
до 2,5% включно 10,50 8,12 22,67 8,85 8,95 

Кефір 12,68 10,01 21,06 10,91 10,96 
Яйця, 10 шт 18,35 15,01 18,20 16,36 16,24 
Олія соняшникова рафінована 28,30 22,14 21,77 24,13 24,31 
Масло вершкове 68,78 53,15 22,72 57,93 58,58 

Таблиця 6. Середні ціни та податкове навантаження на одиницю товару, які продаються через роздрібну мережу,
01.02.2014 р.

Джерело: розраховано автором.
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Рис. 2. КореляційноLрегресійна залежність між динамікою
інвестиційного та спожичого попиту в Україні у 2005—2014 рр.

Як видно з розрахунків, по окремих групах то�
варів податкове навантаження нижче, ніж стан�
дартна ставка ПДВ. Для окремих товарних груп це
можна пояснити державним регулюванням цін
(хліб), для інших товарів намаганнями виробників
реагувати на зменшення попиту та не підвищува�
ти ціни, не збільшуючи в них частку ПДВ. Для то�
варних груп, де розрахункове податкове наванта�
ження вище, існує ризик зловживання з боку про�
давців, які при зниженні ставок ПДВ намагати�
муться не знижувати ціни (або знижувати їх мен�
шою мірою, ніж знижені ставки ПДВ), щоб
збільшити граничну норму прибутку. Для таких
товарних груп (особливо в період кризи) доцільно
запровадити заходи державного регулювання цін
з метою попередження таких зловживань.

У колонці 5 представлено варіант зміни ціни за
умови, що всі виробники продавці однаково відре�
агують на зниження ПДВ та знизять ціни. У колонці
6 розрахунок здійснено з урахуванням поточних
тенденцій, тобто з урахуванням відхилення реаль�
ного податкового навантаження, яке формує ПДВ,
від номінального. Як видно з розрахунків, навіть з ура�
хуванням не абсолютно еластичної реакції продавців на
зниження ставок ПДВ ціни на досліджувані групи товарів
знизяться, що призведе до збільшення споживчого по�
питу на зазначені досліджувані товарні групи.

Зменшення ставок ПДВ на зазначені групи товарів ви�
ходячи з показників еластичності сприятиме зростанню
попиту на них у середньому на 14% (середнє відхилення
по еластичності) для першої групи товарів, та на 7% для
другої групи товарів. Збільшення попиту відповідно вик�
личе аналогічне збільшення пропозиції, що сприятиме
зростанню інвестиційного попиту у галузях, зайнятих ви�
робництвом товарів першої та другої групи.

Виходячи із показників динаміки споживчого та інвес�
тиційного попиту було розраховано кореляційно�регрес�
ійну залежність між досліджуваними показниками (рис. 2).

Як видно з графіків, представлених на рисунку 3, між
досліджуваними показниками існує поліноміальний
зв'язок другого порядку. Модель є достовірною і зна�
чимою. Коефіцієнт при х показує, що при зростанні спо�
живчого попиту на 1% відбудеться зростання інвести�
ційного попиту на 10,49% (песимістичне значення дові�
рчого інтервалу — 9,57%, оптимістичне — 1,46%). Це
дасть можливість поліпшити структуру сукупного по�
питу за рахунок збільшення частки інвестиційного по�
питу. Крім того, зростання обсягів виробництав і спо�
живання на внутрішньому ринку вітчизняної продукції
зазначених товарних груп позитивно позначиться і на
такій складовій сукупного попиту як чистий експорт,
оскільки поступово відбуватиметься заміщення імпор�
тної продукції зазначених товарних груп товарами
вітчизняного виробництва.

ВИСНОВКИ
Результати проведеного дослідження засвідчили,

що акцизне оподаткування має потужний регуляторний
потенціал у частині стимулювання інвестиційного та
споживчого попиту. Регулюючі ефекти акцизного опо�
даткування можна використати шляхом диференціації
ставок податків на окремі групи товарів. Це дасть мож�
ливість зменшити обсяги імпорту, підвищити конкурен�
тоспроможність продукції вітчизняних товаровироб�
ників, що у перспективі сприятиме збільшеню обсягів
експорту та зростанню інвестиційного попиту.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний стан економіки України характерний знижен�

ням темпів розвитку важкої промисловості та високих тех�
нологій, кризою банківської системи та спадом темпів роз�
витку малого та середнього бізнесу, що виводить на перші
місця розвиток аграрного сектору. Сергій Рибалка, голова
комітету ВР з питань фінансової політики і банківської діяль�
ності, під час одного з виступів заявив: "…сільське господар�
ство — одна з небагатьох галузей, здатних забезпечити над�
ходження валюти в країну. Вона чи не єдина в умовах війни
показала невелике зростання, але аграрно�сировинний ком�
плекс слід розглядати не як мету, а як засіб акумулювання
ресурсів для розвитку нових галузей з високою доданою вар�
тістю". Але зважаючи на ризиковий характер виробництва в
сільському господарстві та обмеженість у доступі до банкі�
вського кредитування зумовлює необхідність пошуку нових
джерел фінансування. Одним із таких джерел в Європі та
США виступає венчурний капітал.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДЖЕРЕЛ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню економічної сутності венчурного фінан�

сування та венчурного капіталу присвячено багато праць у
вітчизняній літературі, але можливість фінансування агар�
ного сектору за рахунок венчурного капіталу розглядаєть�
ся вкрай рідко [2; 5]. Обмеженість теоретичних досліджень
зумовлює затримку в розвитку практичного фінансування
та використання механізмів венчурного фінансування для
розвитку сільського господарства.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження можливості фінансування

аграрного сектору за рахунок венчурного капіталу на ос�
нові вивчення зарубіжного досвіду.

Венчурне фінансування здійснюється на принципах до�
льової участі, а засоби фірм венчурного капіталу функціо�
нують як акціонерний капітал [7]. Слід відмітити, що не�
від'ємною частиною венчурного фінансування є безпосеред�
ня участь венчурного інвестора в управлінні компанією, а
також перетворення приватного підприємства в акціонер�
не. Венчурне фінансування не можливе без основної його
складової — венчурного капіталу. Провівши дослідження
ми прийшли до висновків, що венчурний капітал це — підвид
акціонерного капіталу, що направляється на фінансування
ризикових інноваційних високодохідних проектів у перспек�
тивних галузях терміном в середньому від 3 до 5 років.

З точки зору привабливості всі сектори економіки вен�
чурні капіталісти розподіляють на привабливі, непривабливі
та нейтральні. До привабливих належать високі технології
та виробництво продукції для промисловості. В світі майже
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не існує венчурних інвесторів, які б інвестували кошти в
роздрібну та оптову торгівлю, оскільки ці напрями вважа�
ються непривабливими. Місце сільського господарства —
так званий нейтральний сектор, до якого часто ще відно�
сять добувну промисловість, індустрію розваг та інвестиції
в нерухомість. Тобто інвестиції в нейтральні сектори розг�
лядаються, але запропоновані проекти мають бути револю�
ційними, інноваційними, еволюційними чи пропонується ви�
робництво дешевих продуктів�замінників.

Статистичні дані MoneyTreeTM, що проводить до�
слідження венчурної активності для NVCA (National Venture
Capital Association), свідчать про те, що навіть у США, де
венчурна індустрія розвинена досить добре, в сільське гос�
подарство направляється 15—16,5% загальних інвестицій,
що становили 4,65 млрд дол. із загальних 29,69 млрд дол. у
2013 році. У 2014 році фінансування сектору біотехнологій
(в т.ч. сільське господарство) збільшилось до 6,059 млрд дол.,
а за перше півріччя 2015 р. в аграрний сектор залучив уже
3,9 млрд [8].

В ЄС ситуація з фінансуванням аграрного сектору за ра�
хунок венчурного капіталу гірша ніж у США, так зокрема у
2013 р. за рахунок венчурного капіталу було профінансова�
но 16 компаній. Загальна сума інвестицій становила 9,05 млн
євро, що складає лише 0,3% ринку венчурного капіталу. У 2014
р. в сільськогосподарським виробникам вдалось залучити уже
12 млн євро і профінансувати 19 компаній. За даними Євро�
пейської асоціації венчурного капіталу найбільше венчурно�
го капіталу направляється в сільське господарство Нідерлан�
ди — 8 компаній, Франція — 2 компанії, Фінляндія — 1 ком�
панія. В Україні за рахунок саме венчурних фондів за дани�
ми Європейської асоціації венчурного капіталу (EVCA), а
саме: PEREP_Analytics, яка є некомерційною загальноєвро�
пейською базою даних приватного акціонерного капіталу, за
рахунок венчурного капіталу не було профінансовано жод�
ної компанії АПК. Єдиною галуззю, якій за результатами
2014 р. вдалось залучити венчурний капітал стала галузь ІТ в
яку було інвестовано 2,1 млн євро [9].

 У 2015 р. за словами головного виконавчого директора
фонду Horizon Capital, фонд має намір інвестувати близько
50 млн дол. в українську економіку. Найбільш перспектив�
ними галузями в Україні з точки зору інвестування, на дум�
ку виконавчого директора, є IT�технології, харчова промис�
ловість та інші галузі, орієнтовані на експорт. Конкретні
проекти та компанії, в які будуть спрямовані інвестиції поки
не називаються.

Ми не можемо порівняти дані EVCA з українськими
джерелами, тому що статистика по венчурному фінансу�
ванні та венчурному капіталу в Україні відсутня як така.
Державна служба статистики оприлюднює дані лише по
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капітальних інвестиціях за видами економічної діяльності
та за джерелами фінансування. У 2014 р. було здійснено
капітальних інвестицій на суму 204 млрд грн. Найбільшу
частку інвестували підприємства та організації — 71,5% та
банки (у вигляді кредитів) — 8,8%. Капітальних інвестицій
сільським господарством було освоєно 8,7%, тобто 3,98 млрд
грн. Сільське господарство поступається таким галузям як
Інформація та телекомунікація — 18%, будівництво — 16%
та переробній промисловості — 17,6 %.

Як зазначають ряд дослідників, в Україні таких венчур�
них підприємств, які діють у високо розвинутих країнах,
немає У нашій економіці існують лише деякі форми діяль�
ності, що наближаються за своїм характером до венчурних
[7]. Окремо слід відзначити слабкий розвиток ринку вен�
чурних інвестицій, про що в одному з інтерв'ю заявив Сергій
Квіт: "Ринку венчурних інвестицій в нас немає. Венчурних
фондів — десятки. Але навіть за присутності українських
засновників,вони реєструються за межами України, в тих
країнах, де менші податки і краще захищена інтелектуаль�
на власність". Можливість створення фондів венчурного
капіталу в Україні досить проблематична. Основні поста�
чальники венчурного капіталу за даними EVCA, які б тео�
ретично могли працювати в Україні, це пенсійні фонди на
долю яких у 2014 р. припало 12% (504,8 млн євро), банки —
2,6% (106 млн євро) та страхові компанії — 2,2% (91,2 млн
євро). Але як зазначає О.М.Петрук багато комерційних про�
ектів починають приносити результати у вигляді прибутків
лише через 3—5 років, і в такому випадку вони погіршують
баланс банку. Кетрин Кемпбелл відзначає, що цікавість
банків до фінансування венчурних проектів знизилась ос�
таннім часом через нерівномірність надходжень від реалі�
зації проектів та надмірних ризиків, тому банківський сек�
тор поволі покидає дану нішу [4]. Що ж до пенсійних фондів,
то в Україні пенсійним фондам дозволено інвестувати лише
в обмежені фінансові інструменти. Страхові компанії, яких
в нашій державі достатньо багато, також могли б виступи�
ти інвестором, але хоча їх і велика кількість дослідники по�
рівнюють їх сумарний акціонерний капітал з акціонерним
капіталом рентабельної європейської страхової компанії.

Роль держави у розвитку венчурного фінансування по�
винна грунтуватись на програмах розвитку, так зокрема на
сайті Міністерства агрополітики розміщено "План заходів
із виконання Мінагрополітики України та центральними
органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується
і координується КМУ через Міністра аграрної політики та
продовольства України, Програми діяльності КМУ і Коалі�
ційної угоди у 2015", п. 6.18. р. якого передбачає "Сприян�
ню залученню інвестицій міжнародних фінансових установ
та країн�стратегічних партнерів України (зокрема, Євро�
пейський Союз, США, Китай) для реалізації проектів в аг�
ропромисловому комплексі, т.ч. залучення у 2015 році кре�
дитних ресурсів розміром до 1 млрд доларів США від міжна�
родних інституцій" [6]. Як бачимо мова іде лише про креди�
ти, а не про венчурний капітал. Хоча якщо порівнювати 1
млрд кредитних коштів та 1 млрд венчурного капіталу, то
відмітимо, що венчурний капітал має ще і додаткову вартість,
яка полягає у досвіді та зв'язках венчурного капіталіста, що
виражається в інтелектуальному капіталі, як додаткової
складової венчурного капіталу.

Венчурне фінансування в розвинутих країнах на шляху
свого розвитку подолало і продовжує долати цілий ряд пере�
шкод. В Україні, на нашу думку, основними перешкодами, з
якими зіштовхується венчурний інвестор, який хоче інвесту�
вати в сільське господарство є відсутність чіткої політики спри�
яння розвитку венчурного бізнесу з боку держави, високий
рівень ризику та низький розвиток законодавства в сфері вен�
чурних інвестицій, низький рівень розвитку біржових інсти�
тутів, сезонність виробництва (рослинництво) та мала кількість
підприємців в аграрному секторі, які претендують на венчур�
ний капітал, недостатній розвиток інфраструктури. Також
однією з проблем сучасної України виступає брак спеціалістів
венчурного середовища, які б налагодили співпрацю між вен�
чурними капіталістами та підприємцями.

У 2015 р. був проведений Agri Invest Forum, на якому
представники європейських інвестиційних компаній сфор�
мували 3 основні кроки, які потрібно зробити урядові для
залучення інвестицій. Це по�перше, урегулювання ситуації
в країні, по�друге, прийняття ефективних законодавчих
актів, по�третє, це проведення економічних реформ. Але
найбільше міжнародних інвесторів відлякує велика кількість
фіскальних органів та незрозуміла ситуація з орендою землі
[3].

У той же час, віце�президент інвестиційної компанії
"Адамант Капітал" Юрій Шейко відмічає також і очевидні
переваги вкладення коштів в українське сільське господар�
ство. Зокрема мова йде про стабільному рівні споживання
та можливості направляти надлишок виробленої продукції
на експорт, високий потенціал для зростання врожайності
вирощуваних культур, а також низькі витрати на оплату
праці в галузі.

ВИСНОВКИ
Венчурний капітал розглядається як реальне джерело

для фінансування АПК ряду європейських країн та США. В
той час, за даними PEREP_Analytics, в Україні за рахунок
венчурного капіталу не було профінансовано жодної ком�
панії в галузі сільського господарства. Вітчизняні статис�
тичні джерела ж не дають ніяких відомостей про венчурний
капітал взагалі. Традиційні венчурні інвестори, такі як бан�
ки, страхові фірми та пенсійні фонди, мають ряд економіч�
них чи законодавчих обмежень і не можуть працювати в
Україні за європейськими чи американськими схемами. Ок�
ремо слід виділити бар'єри на шляху венчурного фінансу�
вання, основними з яких є: високий рівень ризику та низь�
кий розвиток законодавства в сфері венчурних інвестицій,
низький рівень розвитку біржових інститутів, брак спец�
іалістів венчурного середовища, які б налагодили співпра�
цю між венчурними капіталістами та підприємцями.
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ВСТУП
Функціонування підприємства в умовах економічної

нестабільності та посиленої конкуренції на споживчому
ринку зумовлюють їх до активізації інноваційної діяльності.
За таких умов ефективне управління інноваційною діяльні�
стю залежить від періодичності та якості інформаційного
забезпечення, тобто від моніторингу інноваційної діяльності
та системи управління нею.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обгрунтування методичних рекомен�

дацій з формування і реалізації механізму моніторингу па�
раметрів системи управління інноваційною діяльністю.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Щодо сутності моніторингу зазначимо, що моніторинг

походить від "monitor" (лат.) — той, що нагадує, спостері�
гає, а в англійській мові "monitor" — контролювати, пере�
віряти. На сьогодні немає єдиного визначення цього термі�
ну. Моніторинг подають як: безперервне стеження за яким�
небудь процесом з метою виявлення його відповідності ба�
жаному результату [1,  с. 538]; система постійного спосте�
реження за ситуацією на ринку, за виробничою і фінансо�
вою діяльністю підприємства, банку, біржі тощо, а також
за реалізацією окремих проектів, зокрема інвестиційних [3,
с. 436]; вид управлінської діяльності, який передбачає спо�
стереження за станом, параметрами та характеристиками
певного об'єкта з метою формування інформаційної бази
щодо його поведінки та прийняття обгрунтованих управлі�
нських рішень [5, с. 150].

За дослідженнями О. Оболенського та В. Сороко [4],
"моніторинг організується і здійснюється лише тоді, коли,
з одного боку, постійно змінюються параметри деякого об�
'єкта, а з іншого — є можливість цілеспрямованого впливу
на цей об'єкт та необхідність утримувати його параметри у
певному значенні". Також автори зазначають, що система
моніторингу повинна створюватись і функціонувати на ос�
нові таких принципів, як законність, системність, єдність,
відкритість. Натомість, В. Галіцин, О. Суслов та Н. Самчен�
ко виділяє такі принципи: точність і достовірність, неза�
лежність та об'єктивність, неперервність і систематичність,
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комплексність, відповідність, інтегрованість, результа�
тивність, зворотного зв'язку, економічність, прозорість і
відкритість та співпраця [2].

Основним завданням моніторингу параметрів, які ха�
рактеризують систему управління інноваційною діяльністю
підприємства, є постійний аналіз змін та прогноз динаміки
основних показників параметрів системи. Інформація от�
римана у результаті моніторингу необхідна для визначення
даних про об'єкт. Тобто, моніторинг забезпечує своєчасне
виявлення розбіжностей фактичних показників від очіку�
ваних, невідповідність визначених цілей заходам, які пла�
нують реалізувати або реалізовують керівники системи уп�
равління інноваційною діяльністю. Моніторинг є необхід�
ною умовою для забезпечення інформаційної бази щодо
прийняття регулюючих рішень (рис. 1).

Першим етапом моніторингу є визначення мети його
здійснення. Метою моніторингу є забезпечення повної, до�
стовірної, всебічної інформації про об'єкти, що контролю�
ються, їх характеристики, властивості та реальний стан, що
грунтується на періодичному відстеженні параметрів сис�
теми управління інноваційною діяльністю [5, с. 153]. Для
контролювання інноваційної діяльності підприємства необ�
хідно слідкувати за параметрами системи управління інно�
ваційною діяльністю, тобто за тими показниками, з допо�
могою яких можна отримати інформацію про стан функці�
онування системи управління інноваційною діяльністю. У
даному дослідженні доцільним і виправданим є здійснення
моніторингу за параметрами системи управління іннова�
ційною діяльністю [6]:

— показник ефективності функціонування системи уп�
равління інноваційною діяльністю;

— показник економічності праці в системі управління
інноваційною діяльністю;

— показник реалізації цілей системи управління інно�
ваційною діяльністю;

— показник надійності управління в системі управлін�
ня інноваційною діяльністю;

— показник зайнятості персоналу в апараті управління
системи управління інноваційною діяльністю;

— показник ефективності праці управлінського персо�
налу системи управління інноваційною діяльністю;
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— показник освітнього�кваліфі�
каційного рівня працівників системи
управління інноваційною діяльністю;

— показник корисності викорис�
товуваної інформації в системі управ�
ління інноваційною діяльністю;

— показник успішності висуну�
тих і реалізованих системою управл�
іння інноваційною діяльністю нови�
нок;

— показник ефективності фран�
чайзингу системи управління іннова�
ційною діяльністю.

 Дані параметри системи управл�
іння інноваційної діяльності підприє�
мства можна поєднати у певні групи:
фінансово�економічні характеристи�
ки системи управління інноваційною
діяльністю, успішність функціонуван�
ня системи управління інноваційною
діяльністю, кадрове забезпечення си�
стеми управління інноваційною діяль�
ністю, інформаційне забезпечення
системи управління інноваційною
діяльністю, наукова діяльність систе�
ми управління інноваційною діяльні�
стю.

Під час моніторингу фінансово�
економічних характеристик системи
управління інноваційною діяльністю
об'єктами виступають такі парамет�
ри, як ефективність функціонування
даної системи та економічність праці, а також відстеження
всіх угод по франчайзингу. Показники надійності управлі�
ння та реалізації цілей системи управління інноваційною
діяльністю відстежуються під час моніторингу успішності
функціонування системи управління інноваційною діяльні�
стю. До групи кадрового забезпечення системи управління
інноваційною діяльністю відносяться показники зайнятості
персоналу в апараті управління, ефективності праці управ�
лінського персоналу та освітнього�кваліфікаційного рівня
працівників системи управління інноваційною діяльністю.
Під час моніторингу інформаційного забезпечення об'єктом
контролю виступають всі інформаційні потоки в системі уп�
равління інноваційною діяльністю. Об'єктом моніторингу
наукової діяльності системи управління інноваційною діяль�
ністю є новинки, які розробляються і впроваджуються.

Отримання інформації про стан системи управління
інноваційною діяльністю, а також про операції та процеси
в ній, є основним завданням моніторингу. Інформація по�
винна бути повною, достовірною та оперативною, а також
повинна бути у вільному доступі для осіб, що здійснюють
контролювання. Зібрана інформація про об'єкти моніторин�
гу повинна оброблятись, тобто проходити жорстке фільтру�
вання та відбір достовірних, актуальних, об'єктивних даних.
Таким чином відкидаються дані, які є неважливими для по�
точного контролювання, залишаючи тільки необхідну
інформацію. Систематизація інформації передбачає її пе�
ретворення у зручні для використання форми, зрозумілі та
наочні, надає їй завершеного вигляду для застосування з
метою формування певних регулюючих рішень.

Теперішні мінливі і нестабільні умови ведення економі�
чної діяльності зумовлюють апарат управління підприємства
до постійного вдосконалення інноваційної діяльності. В да�
ному випадку досить важливим є відстеження всіх змін, що
відбуваються, та ефективне і своєчасне реагування на них.
Саме це і зумовлює необхідність вдосконалення моніторингу
інноваційної діяльності підприємства та системи управлін�
ня нею.

ВИСНОВОК
Моніторинг параметрів системи управління інновацій�

ною діяльністю підприємства повинен включати: сукупність
показників, які є результатом аналізу параметрів системи
управління інноваційної діяльності; прогнозування можли�
вої зміни визначених показників; обгрунтування заходів
спрямованих на підвищення тих досягнутих показників, які
позитивно характеризують систему управління інновацій�
ною діяльністю. Також система моніторингу параметрів, які
характеризують систему управління інноваційною діяльні�
стю, має бути гнучкою і адаптованою до будь�якого впливу
зовнішніх і внутрішніх факторів.
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прийняття регулюючих рішень 

Рис. 1. Етапи здійснення моніторингу системи управління інноваційною
діяльністю підприємства
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ВСТУП
Питання вирівнювання рівнів соціально�економіч�

ного розвитку регіонів вирішуються, в основному, за
допомогою міжбюджетних відносин на шкоду іншим
регуляторам впливу на динаміку соціально�економіч�
ного розвитку регіонів. Як показує світова практика,
така схема регіонального регулювання розрахована на
використання значних бюджетних коштів, дефіцит
яких знижує можливості управління регіональними
ресурсами і може бути ефективно використана тільки
при стабільному характері розвитку економічних про�
цесів [1].

Сформована ситуація веде до необхідності перегля�
ду підходів до вирішення регіональних проблем як з
боку державних органів влади — формування адекват�
ної державної регіональної політики, так і з боку ре�
гіонів — розробка та реалізація механізму згладжуван�
ня соціально�економічної поляризації регіонів, що доз�
воляє провести економічно ефективну регіональну по�
літику, спрямовану на реконструкцію і реформування
економіки, залучення інвестицій, розробку і здійснен�
ня планів розвитку регіонів, що спираються не на дер�
жавні ресурси, а на використання місцевого потенціа�
лу.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розробка науково�методич�

них основ формування механізмів розвитку соціально�
економічного потенціалу регіону.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Обгрунтування стратегії економічного розвитку

регіонів є достатньо вивченим науково�практичним ас�
пектом державної регіональної політики, що відобра�
жено у працях учених, серед яких О.М. Алімов, О.А. Амо�
ша, О.О. Бакаєв, З.С. Варналій, В.В. Волошин, В.М. Ге�
єць, Б.М. Данилишин, М.І. Долішній, В.В. Дорофієнко,
С.І. Дорогунцов, В.С. Кравцов, А.С. Лисецький, І.І. Лукі�
нов, Л.Г. Мельник, А.І. Мокій, Я.Б. Олійник, Н.В. Тан�
чук, М.А. Хвесик, Л.Г. Чернюк, М.Г. Чумаченко,
Л.Б. Шостак та ін.

Незважаючи на достатній рівень вивченості пробле�
ми формування та реалізації стратегії регіонального
розвитку, наявність чималої кількості нормативно�пра�
вових актів, і досі залишаються невирішеними багато
питань. До цього часу наявна територіальна диферен�
ціація регіонів України, не завершено реформування ад�
міністративно�територіального устрою, не сформовані
механізми стимулювання місцевих громад до приско�
рення розвитку регіонів, не оптимізовано процеси цен�
тралізованого регіонального регулювання та підтрим�
ки місцевих ініціатив, у т. ч. співвідношення їх інтересів
тощо. Усе це засвідчує необхідність постійного вдоско�
налення існуючих концепцій соціально�економічного
розвитку регіонів України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На нашу думку, регіон слід розглядати як синерге�

тичну економічну систему з нерівноважною матричною
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структурою функціонування. Нерівноважна структура
регіону на відміну від рівноважної дозволяє підвищити
ефективність розвитку регіону за рахунок системної
взаємодії його внутрішнього і зовнішнього середовища,
наявності біфуркації — переломної точки в ефектив�
ності його розвитку.

Згладжування соціально�економічної поляризації
регіонів також дозволяє збільшити ефективність роз�
витку регіонів. Для відображення соціально�економіч�
ної поляризації регіонів вводиться поняття "регіональ�
на поляризація", розглянута як відмінність у рівнях роз�
витку регіонів, кількісно вимірна, пов'язана з відмітни�
ми особливостями функціонування самих регіонів, а
також ступенем реалізації принципів регіональної еко�
номіки [2].

У силу існуючих об'єктивних причин неможливе аб�
солютне усунення регіональних нерівностей. Проте над�
мірна регіональна поляризація загострює економічну і
політичну ситуацію в країні.

Тому виникає гостра необхідність саме в "згладжу�
ванні" регіональних диспропорцій.

У даному контексті термін "згладжування" означає
вирівнювання економічних умов функціонування сукуп�
ності регіональних систем і умов життя населення, тоб�
то зменшення надмірних відмінностей у рівнях розвит�
ку регіонів.

Для проведення ефективної політики згладжуван�
ня нерівності необхідно використовувати методику
оцінки рівня соціально�економічної нерівності розвит�
ку регіонів. Методика повинна грунтуватися на визнанні
необхідності врахування регіональної специфіки при
формуванні економічної, соціальної, фінансової політи�
ки держави, на прийнятті обгрунтованих заходів
підтримки різних типів регіонів, що мають спільні про�
блеми і схожі особливості соціально�економічного роз�
витку, що безпосередньо впливають на характер і ре�
зультати господарської діяльності.

Основним результатом застосування методики є
визначення ефективних інструментів, що роблять пози�
тивний вплив на соціально�економічний розвиток регі�
ону, підвищення його конкурентоспроможності і, як на�
слідок, зниження регіональної нерівності [5].

Методика оцінки регіональної соціально�економі�
чної диференціації передбачає послідовну реалізацію 4
етапів (табл. 1).

1. Статистичний аналіз регіональної соціально�еко�
номічної диференціації, основне завдання даного ета�

пу — визначення динаміки не�
рівності. Для дослідження не�
рівності використовуються статис�
тичні характеристики: співвідно�
шення максимального та мінімаль�
ного значень, величина дисперсії,
відносне відхилення від середнього
значення, коефіцієнти варіації, по�
казники асиметрії, куртозіса.

2. Кластеризація регіонів по
групах показників, що характеризу�
ють соціально�економічний розви�
ток. Основним завданням даного
етапу є оцінка однорідності регіо�
нальних одиниць по досліджуваним
ознакам.

Проведення класифікації роз�
бито на кілька етапів. На першому
етапі по всій сукупності показників
проводиться ієрархічний аналіз, та�
ким чином, визначається оптималь�
на кількість кластерів. В якості ме�
тоду ієрархічного об'єднання оди�
ниць досліджуваної сукупності в
кластери використовується метод
Варда. Це обумовлюється тим, що
цей метод дозволяє отримати

найбільш однорідні в статистичному контексті класте�
ри. На другому етапі проводиться класифікація мето�
дом к�середніх, порівнюються результати, отримані
різними методами [6].

3. Моделювання економічного зростання для ре�
гіонів в цілому і для однотипних груп регіонів. Основ�
ним завданням даного етапу є формування економет�
ричних моделей оцінювання валового регіонального
продукту (як основного показника економічного зрос�
тання), що враховують розбиття регіонів на кластери,
що дає можливість визначити відмінності в факторах
економічного зростання для регіонів з різним рівнем
розвитку.

При розробці даного напрямку за основу може бути
обрана модель лінійної регресії виду:

yx = a + b1 x1 + b2 x2 + ... + bm xm (1),
де — yx — результуюча ознака; x1 …, xm — фак�

торні ознаки; b1,…, bm — коефіцієнти регресії; a —
вільний член рівняння.

4. Побудова прогнозних моделей економічного зро�
стання на короткострокову перспективу. Основне зав�
дання даного етапу — прогнозування регіонального
розвитку на короткострокову перспективу.

При розробці даного напряму за основу обрано мо�
дель експоненціального згладжування:

~y t = αy + (1− α )~y ,t−1 (2),
де ~yt — елементи згладженого ряду (значення екс�

поненційної середньої в момент часу t ); t );  α ∈ (0 , 1) —
параметр згладжування.

Для дослідження регіональної диференціації необ�
хідно визначити показники соціально�економічного
розвитку регіону, по яких спостерігається нерівність. На
вибір показників, що беруть участь у дослідженні, впли�
вають три причини: по�перше, на деякі показники вка�
зує економічна теорія, по�друге, проведений аналіз
вітчизняних досліджень дозволив виділити набір необ�
хідних показників, по�третє — доступність статистич�
них даних по українським регіонам. Використовувані
показники, були об'єднані в кілька груп, склад і харак�
теристика груп наведені в таблиці 2.

Основні показники, повинні бути представлені
тільки кількісними. Вони можуть бути проаналізовані
як у статиці (для порівняльної характеристики рівнів
розвитку у певній сфері), так і в динаміці (у випадку
більш глибокого аналізу). Усі кількісні показники роз�
раховуються на душу населення, оскільки регіони сут�

Таблиця 1. Етапи реалізації методики оцінки регіональної соціальноL
економічної диференціації

Назва етапу Зміст Результати 
1. Статистичний аналіз 
регіональної соціально-
економічної диференціації 

Відбір статистичних показників, що 
відображають рівень розвитку за 
ключовими напрямами. Розрахунок 
статистичних коефіцієнтів по кожному 
показнику соціально-економічного 
розвитку регіону 

Перелік актуальних проблем 
територіальної 
неоднорідності 

2. Кластеризація регіонів по 
групах показників, що 
характеризують соціально-
економічний розвиток 

Кластерний аналіз сукупності регіонів 
по групах показників, що 
характеризують соціально-економічний 
розвиток 

Перелік кластерів регіонів, 
визначення характерних 
особливостей розвитку 
регіонів, складових кластери

3. Моделювання економічного 
зростання для регіонів у 
цілому і для однотипних груп 
регіонів 

Формування економетричних моделей 
оцінювання валового регіонального 
продукту для всієї сукупності регіонів, 
для однотипних груп регіонів за рівнем 
соціально-економічного розвитку, 
отриманих в результаті кластерного 
аналізу 

Загальна модель 
економічного зростання 
регіонів, приватні моделі 
економічного зростання. 
Встановлення залежності між 
рівнем розвитку регіонів та 
факторами економічного 
зростання 

4. Побудова прогнозних 
моделей динаміки 
економічного зростання на 
короткострокову перспективу 

Побудова прогнозних моделей 
економічного зростання, факторів 
економічного зростання 

Прогноз соціально-
економічного розвитку 
регіонів. Прогноз динаміки 
факторів економічного 
зростання 
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тєво відрізняються за кіль�
кістю жителів.

Моделювання економічно�
го зростання регіонів прово�
диться за наступними даними:
узагальнюючим показником
соціально�економічного роз�
витку регіону може бути виб�
раний валовий регіональний
продукт (ВРП), доцільність ви�
бору цього показника в якості
результативного пояснюється
тим, що рівень соціально�еко�
номічного розвитку регіонів
залежить від економічного
зростання, одним з показників
кількісно характеризуючим
економічне зростання, є ВРП;
в якості факторних показ�
ників, що впливають на еконо�
мічне зростання, можуть вис�
тупати: Х1 — середньодушо�
вий щомісячний дохід на душу
населення, грн.; Х2 — середня
заробітна плата одного працю�
ючого, грн.; Х3 — середній
розмір пенсії на душу населен�
ня, грн.; Х4 — вартість основ�
них фондів на душу населення,
грн.; Х5 — інвестиції в основ�
ний капітал на душу населен�
ня, грн.; Х6 — число органі�
зацій, що виконують дослід�
ження і розробки чол.; Х7 —
інвестиції в науково�дослідні
розробки, грн. (внутрішні вит�
рати на інновації на душу на�
селення, грн.); Х8 — оборот
роздрібної торгівлі на душу на�
селення, грн.; Х9 — оборот платних послуг на душу на�
селення, грн.; Х10 — чисельність економічно активного
населення, чол.

При оцінці диференціації регіонального розвитку
необхідно враховувати три аспекти: базу оцінки, еталон
(ідеал) розвитку і масштаби диференціації [4].

На практиці, найбільш використовуваним підходом
є методика, заснована на складанні рейтингу розвитку
регіонів. Даний рейтинг складається на основі статис�
тичних показників, що характеризують регіональний
розвиток за трьома напрямками: економіка, інфраст�
руктура (соціальна і економічна), соціальна сфера.

При цьому, може бути використана ентропійна ха�
рактеристика Шеннона:

 
i

n

i
i ppН ∑

=

−=
1

log (3),

де n — загальне число подій;
p

i
 — частка i�го компонента в сукупності ( 1

1

=∑
=

n

i
ip );

за підставу логарифма береться число 2.
Головними властивостями ентропійної характери�

стики, які визначили її використання, є порогові зна�
чення: при максимальній однорідності H

min
=0; при мак�

симальній неоднорідності H
max

=log n.
Так само поряд з абсолютним значенням ентропій�

ної характеристики (Н) обчислюється відносна ентро�
пійна характеристика Н

от
:

Н
от

=H 
i
/H

max
(4).

Даний показник більш зручний при порівнянні нео�
днорідності розподілу, інтервал зміни в межах [0; 1].

Вартий уваги ще один метод вимірювання регіональ�
ної асиметрії використання декількох груп показників.
На макрорівні використовуються "індикатори розвитку
соціальної сфери". Рівень розвитку соціальної сфери, а
також її галузей у державному та регіональному розрі�

зах, відбивається в системі національних рахунків. На
основі цих показників проводиться розрахунок сукупно�
го обсягу виробництва соціальних благ і послуг по регіо�
нах і країні в цілому. Більше того, на їх основі можна виз�
начити показники обсягу виготовлених благ і послуг ко�
мерційного та некомерційного секторів соціальної сфе�
ри. Для оцінки ступеня соціальної асиметрії розрахову�
ються показники, що показують структуру надаваних по�
слуг у розрізі галузей соціальної сфери. Для цих цілей
використовується модель "середній стандарт", в якій оц�
інюються відхилення від середньої величини:

RrIigg i
r
i

r
i ∈∈−=Δ ,, (5),

де i — ознака (галузь послуг, обсяг послуг на душу
населення);

r — регіон, для якого виконуються розрахунки (або
район регіону);

r
ig  — обсяг або питома вага показника для регіону

(або його району);
ig  — об'єм або питома вага показника для країни

(або регіону) в цілому.
Ще однією групою показників є набір "індикаторів

розподілу повноважень у бюджетній сфері між різни�
ми рівнями влади по вертикалі". У дану групу включені
показники розподілу соціальних витрат по вертикалі
влади, а також показники, відображаючі виділення бюд�
жетних коштів у різні галузі соціальної сфери на різні
рівні влади.

У наступну групу показників входять "індикатори
соціально�економічної асиметрії регіонального розвит�
ку". З назви випливає, що дана група показників пока�
зує відхилення і розриви в рівнях регіонального соціаль�
но�економічного розвитку. У розрахунках використо�
вуються дані про бюджетні витрати і доходи, а також
дані про виробництво ВРП. При виявленні асиметрії на

Таблиця 2. Показники соціальноLекономічного розвитку регіону

Найменування
показника Склад Характеристика 

Перша група показників 
характеризує загальну ситуацію з 
розподілом доходів 

Грошовий дохід на душу населення, 
грн. Середня заробітна плата одного 
працюючого (без урахування виплат 
соціального характеру), грн. Середній 
розмір пенсій, грн. 

Показники характеризують рівень 
життя населення регіону 

Друга група показників 
характеризує споживання 
населенням товарів і послуг 

Обсяг роздрібної торгівлі на душу 
населення, грн. Обсяг платних послуг 
на душу населення, грн. 

Показники характеризують рівень 
життя населення регіону 

Третя група - накопичення 
населення 

Середній розмір банківського вкладу 
на гривневих рахунках в Ощадбанку, 
грн. Середні ціни на ринку житла, 
грн. 

Накопичення населення - так звана 
вільна частина доходу, що 
залишається після вирахування з 
нього обов'язкових платежів і 
засобів, необхідних для 
задоволення мінімальних потреб і 
потреб розширеного кола 

Четверта група - демографічні
показники, є непрямим 
показником соціально 
економічної нерівності 

Рівень народжуваності, проміле.
Рівень смертності, проміле 

Демографічні показники є 
непрямим показником соціально- 
економічного розвитку. 
Демографічна ситуація в регіоні 
залежить від великої кількості 
факторів, у тому числі, від 
соціальних та економічних 

П'ята група - характеризує 
інноваційний потенціал регіону 

Чисельність організацій,
виконують дослідження і розробки, 
чол. Внутрішні витрати на інновації 
на душу населення, грн. 

Передбачається, що показники 
роблять позитивний вплив на темпи 
зростання BPII, так як розвиток 
НДДКР має сприяти прискореним 
темпам розвитку регіону 

Шоста група - показники, що 
характеризують економічний 
розвиток регіону 

ВРП на душу населення, грн. Обсяг 
інвестицій в основний капітал на 
душу населення, грн. Вартість 
основних фондів на душу населення, 
грн. Чисельність економічно 
активного населення, тис. чол. 

ВРП - є основним індикатором 
розвитку регіону. Інвестиції 
роблять позитивний вплив на 
розвиток регіону. Вартість 
основних фондів на душу населення 
безпосередньо характеризує рівень 
промислового багатства регіону. 
Чисельність економічно активного 
населення - характеризує трудовий 
потенціал регіону 
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основі згаданих показників можливе застосування мо�
делей "середнього" і "мінімального" стандарту [3].

До цієї групи входить також і підгрупа "індикаторів
економічної забезпеченості соціальних витрат". Показ�
ники цієї підгрупи грунтуються на даних про соціальні
видатки і виробництві ВРП. Алгоритм витрат наступний:

— розраховується рівень соціальних витрат (загаль�
ний обсяг видатків мінус витрати на цілі розвитку еко�
номіки для кожного регіону);

— на цій основі розраховується обсяг бюджетних
видатків на душу населення.

Наведені вище методики найбільш поширені для
підрахунку індикаторів соціальної та економічної аси�
метрії, а також для характеристики розвитку регіональ�
них соціально�економічних систем.

На практиці при аналізі регіонального розвитку,
нерідко виникають ситуації, коли дані в загальному ма�
сиві інформації мають різну розмірність. Для приведен�
ня їх у співрозмірний вид застосовується коефіцієнт
варіації (процентне відношення середньоквадратично�
го відхилення до середнього значення показника):
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(6),

де Kt — коефіцієнт варіації в році, t;
  tk  — середнє значення показника по Україні на душу

населення в році, t;
t
ik  — значення показника в регіоні i на душу насе�

лення в році, t;
N — число регіонів.
Однак дана методика не дає можливості висловити

масштаб розшарування в натуральних величинах.
Суть запропонованої методики полягає не в тих по�

казниках, які фіксують числові значення диференціації
в статистичних показниках, а в тому, щоб відібрані по�
казники відображали сутність і природу відмінностей.

Перший блок включає базові або економічні показни�
ки. До таких належать: ВРП; обсяг випуску промислової,
сільськогосподарської продукції; інвестиції в основний
капітал; оборот роздрібної торгівлі; обсяг платних послуг.

Дані показники дають можливість оцінити об'єк�
тивні відмінності в базових економічних показниках. Від
них залежать загальні умови проживання та господарсь�
ка діяльність. Саме дані показники відображають потен�
ціал саморозвитку і повинні застосовуватися при фор�
муванні стратегії розвитку регіону.

Другий блок включає цільові показники або соціаль�
но�економічні. До таких належать: рівень безробіття;
реальні доходи на душу населення; показники розвине�
ності соціальної інфраструктури (кількість медустанов,
освітніх та культурно�масових установ і.т.д.). Дані по�
казники є цільовими і відображають бажані рівні со�
ціально�економічного розвитку регіону.

Третій блок включає оціночні показники. До таких
належать: частка прибуткових підприємств; обсяг по�
даткових надходжень до бюджетів; кількість очисних
споруд; використання свіжої води (м3); відновлення лісо�
вого масиву (га) і т.д. Дані показники є індикаторами
еколого�економічної ситуації в регіоні на даний момент
часу. Показники, що входять до третього блоку є най�
більш динамічними, характеризують поточні процеси і
змінюються в короткий відрізок часу.

Типовим недоліком методик визначення ступеня ди�
ференціації є невизначеність ідеального або цільового
показника. В умовах, коли територіальне розшарування
дуже велике, даний "ідеальний" показник повинен вирі�
шувати дві проблеми: давати оцінку розмаху диференці�
ації; не повинен сприяти зниженню зацікавленості кері�
вництва регіонів у високих індикаторах розвитку.

Відповідно до закону нормального розподілу, "ета�
лоном" виступає величина середня арифметична. Але
внаслідок того, що варіація ознак, які показують рівень
соціально�економічного розвитку територій, досить
велика, і ряд показників аномально високі, необхідно:

1. Як еталон повинна виступати нижня межа допус�
тимого інтервалу (середня — середньоквадратичне
відхилення). Тоді близько 50% показників будуть пере�
бувати в межах рівня нормального розвитку.

2. Сильне позитивне відхилення від середнього зна�
чення не слід вважати аномальним, оскільки високий
рівень розвитку, хоч і говорить про високий ступінь ди�
ференціації, але, в цілому, за своєю природою є пози�
тивним моментом.

ВИСНОВОК
Аналіз більшості сучасних методик використання

систем показників, відображаючих соціально�економіч�
ний розвиток для різних цілей, показав, що порівняння
регіонів є не простим методичним завданням. На сьо�
годнішній день, згідно з різними концепціями, сформо�
вані різні системи показників по оцінці рівня соціально�
економічної диференціації. Проведено систематизацію
статистичних методів багатомірного порівняльного ана�
лізу. Виявлено та визначено недоліки і переваги тієї чи
іншої методики кількісної оцінки стійкості розвитку ре�
гіонів. Різноманіття методів говорить про те, що жоден
метод, на сьогодні, не може претендувати на універ�
сальність і вважатися єдино вірним. Удосконалення цих
методів є завданням для широкого спектру фахівців, які
займаються вивченням питань сталого розвитку.
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У періоди несприятливої кон'юнктури світового
ринку авіабудування потребують подальшого розвитку
питання вдосконалення управління державними під�
приємствами стратегічно важливих галузей економіки
України. Актуалізуються дослідження ефективності
державно�приватного партнерства за рахунок корпо�
ратизації державних підприємств та трансформації на�
явної форми капіталу, формування публічних акціонер�
них компаній з урахуванням забезпечення конкурент�
них переваг на основі прямого субсидіювання та держ�
замовлень, використовуючи фінансові механізми й мо�
делі провідних корпоративних структур світу.
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У статті проаналізовано ефективність державного регулювання розвитку авіабудівної галузі Україb

ни. Автором досліджено чинники, які можуть впливати на ефективність управління вітчизняними

підприємствами авіабудування та їх конкурентоспроможність, виокремивши сильні, слабкі сторони,

загрози та можливості розвитку підприємств авіабудування України, розроблено SWOTbаналіз. Запроb

поновано трансформацію наявної форми консолідації капіталу ДП "Антонов" у державноbприватну корb

порацію з метою підвищення ефективності корпоративного управління підприємств авіабудування. Авb
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ви ефективної експансії ПАТ "Антонов" у глобальне середовище.

The article analyzes the effectiveness of state regulation of aircraft industry of Ukraine. The author researched

the factors that may affect the efficiency of governing the national aircraft enterprises and their competitiveness,

outlined the strengths, weaknesses, threats and opportunities of aircraft industry in Ukraine, developed a SWOTb

analysis. A transformation of existing forms of capital consolidation "Antonov" in publicbprivate corporation in

order to improve corporate governance in aircraft industry. Mentioned the ways of improving the publicbprivate

partnership through corporatization State Enterprise "Antonov" on the microb, mesob, macro levels of economic
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Суттєвий внесок у дослідження теоретичних питань
ефективного функціонування системи та механізмів
державно�приватного партнерства в розрізі різних га�
лезей економіки, визначення сучасних практичних форм
партнерства держави і приватних компаній, ефектив�
ності управління підприємствами, у т.ч. державними,
внесли такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як Е. Альт�
ман, О. Астаф'єва, В. Афанасьєв, Д. Баюра, І. Бланк,
А. Головчук, О. Пригара, А. Шевцов тощо.

Очевидним є той факт, що вітчизняне літакобуду�
вання є однією з тих високотехнологічних галузей про�
мисловості, яка за сучасних умов здатна забезпечити
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швидкий перехід України до інноваційної концепції роз�
витку.

Аналізуючи авіабудівну галузь України, варто ок�
ремо зупинитися на чинниках, які можуть впливати на
ефективність управління вітчизняними підприємствами
авіабудування та їх конкурентоспроможність, виокре�
мивши сильні, слабкі сторони, загрози та можливості
розвитку підприємств авіабудування України (SWOT�
аналіз) (табл. 1).

Розглянемо детальніше деякі з виокремлених у
SWOT�аналізі факторів, що впливають на ефективність
корпоративного управління підприємствами авіабудів�
ної галузі.

Однією з основних диспропорцій економіки Украї�
ни, яка ускладнює її розвиток, є низький рівень дода�
ної вартості товарів, що виробляються вітчизняною
промисловістю. Наслідки світової фінансово�економ�
ічної кризи, яка розпочалась у 2008—2009 рр. проде�
монстрували, що економічна система, зорієнтована на
виробництво таких товарів, є більш вразливою до не�
гативних чинників. Більше того, розвиток авіабудуван�
ня в Україні гальмується значною ємністю світового
ринку, а також внутрішніми політико�економічними
бар'єрами, — насамперед необхідністю оновлення аві�
апарків.

Розвиток авіабудівної галузі України має важливе
соціальне значення для економіки (розвиток суміжних
галузей, інфраструктури, збільшення робочих місць
тощо). Економічний стан машинобудування та промис�
ловості України багато в чому залежить від кон'юнкту�
ри зовнішніх ринків. Нестабільні, внаслідок кризових
явищ останніх років, показники відновлення ділової
активності та економіки в ряді країн, які є основними
споживачами української продукції авіабудування, за�
лишались ключовими факторами, що негативно вплива�
ли на галузь. Основними ринками збуту української
продукції є країни СНД, Індія, Ірак, Іран, Лівія, Єги�
пет.

Вітчизняна літакобудівна галузь довгий час зали�
шається у системному кризовому стані, спостерігаєть�
ся зниження науково�технічного та технологічного по�
тенціалу, зростає науково�технологічна відсталість від
розвинених держав. Для підприємств галузі характер�
ним є високий рівень зношеності основних фондів
(більше 70%), дефіцит молодого покоління кваліфіко�
ваних кадрів, відсутність механізму державної підтрим�
ки, а також системи стимулювання продажів виробле�

ної продукції як на внутрішньому, так і на зовнішніх
ринках.

Незважаючи на вкрай важку фінансову ситуацію,
що склалася у вітчизняній авіаційній промисловості,
ще 3—5 років в Україні може зберегтись конструк�
торський потенціал у сфері розробки пасажирських
і транспортних літаків. Залишилися поки що і вироб�
ничі потужності, хоча рівень їх зносу є дуже висо�
ким. Крім того, на українські літаки поки що збері�
гається потенційних попит, за умови виконання ук�
раїнською стороною затверджених графіків поста�
вок.

У середньостроковій перспективі світовий ринок
авіаперевезень військових та цивільних вантажів
може відчути нестачу літаків відповідного призначен�
ня, оскільки наявний парк літаків (у тому числі марки
"АН") країн СНД, Близького Сходу, Африки та
Південно�Східної Азії через значний рівень зноше�
ності потребує оновлення. Проте системна криза
вітчизняної авіабудівної галузі ставить під сумнів ви�
конання навіть вже наявних контрактів на будівницт�
во літаків.

Відповідно до Стратегії розвитку вітчизняної аві�
аційної промисловості на період до 2020 року [2], схва�
леної Розпорядженням Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2008 року №1656�р, було заплановано про�
ведення структурних перетворень шляхом привати�
зації підприємств авіаційної промисловості з урахуван�
ням особливостей галузі та збереженням державного
впливу на прийняття стратегічних рішень. На думку
розробників стратегії, такий підхід повинен був нада�
ти змогу залучити позабюджетні ресурси для фінан�
сування, реформування вітчизняної авіаційної промис�
ловості (стратегічні інвестиції) і значно скоротити не�
ефективне витрачання бюджетних коштів на розвиток
галузі.

Необхідно зазначити негативний тренд, який
спостерігався у 2012—2013 роках, а саме: скорочен�
ня обсягів замовлень на українські літаки з боку
Росії, яка на сьогодні активно просуває свою про�
дукцію як на внутрішньому, так і на зовнішніх рин�
ках (зокрема, "Суперджет 100", який був розробле�
ний Компанією "Гражданские самолеты Сухого").
Крім Росії, потенційний попит на українську продук�
цію авіабудування поки що зберігається з боку та�
ких країн, як: Індія, Південна Америка, Туреччина,
країни СНД та інші.

Таблиця 1. SWOTLаналіз авіабудівної галузі України

Джерело: адаптовано автором за даними [1, c. 55].

Сильні сторони Слабкі сторони
− вигідне географічне положення у просторі 
європейських та світових ринків;  
− достатньо розвинута та диверсифікована 
транспортна інфраструктура;  
− наявність галузевих науково-дослідних 
інститутів;  
− кваліфіковані трудові ресурси;  
− конкурентна ціна, враховуючи вплив значної 
девальвації;  
− наявність підприємств, які випускають 
унікальну продукцію 

− застарілі основні фонди виробництва;  
− високі вхідні бар’єри на світових ринках;  
− низький рівень використання нових технологій;  
− низький рівень інноваційної активності; 
− залежність від постачань вузлів, деталей та 
комплектуючих виробів з інших країн;  
− відтік кваліфікованих кадрів за кордон;  
− експорт переважно в країни СНД; 
− низька ефективність просування на закордонні ринки;  
− невисокий рівень конкурентоспроможності порівняно з 
продукцією розвинутих країн 

Можливості Загрози
− можливість пожвавлення внутрішнього ринку 
України, шляхом переорієнтації попиту з-боку 
військового комплексу;  
− високі ціни на продукцію машинобудування на 
ринках розвинутих країн;  
− висока інноваційна активність галузі і поява 
нових технологій на світовому ринку;  
− можливість часткового освоєння ринків Азії, 
Африки та Південної Америки;  
− відносно стабільний попит на ринку Росії, 
Китаю, Індії, Іраку, Ірану, Лівії, Єгипту 

− скорочення зовнішнього попиту на продукцію 
авіабудування;  
− низький рівень доданої вартості продукції 
авіабудування;  
− недостатня розвиненість вітчизняного фондового 
ринку;  
− недосконалість державних заходів для розвитку галузі;  
− відсутність стабільного фінансування урядових 
програм за термінами і обсягами;  
− зростання цін на продукти і послуги природних 
монополій 
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У цілому слід зазначити, що боротьба на світовому
ринку цивільного авіабудування загострюється. За про�
гнозами експертів до 2030 року світовий повітряний
флот може збільшитись удвічі (з 18 до 37 тис. одиниць).
Стратегічним ринком для "Boeing" та "Airbus" є також
Східна Азія. За прогнозами фахівців, у найближчі п'ят�
надцять років тільки Китай збільшить повітряний флот
на п'ять тисяч літаків (частка КНР на світовому авіарин�
ку може зрости з 10% до 17%). Експерти переконані, що
рано чи пізно суперництво Boeing і Airbus завершиться
та можуть з'явитися нові потужні гравці. Так, Китайсь�
ка корпорація комерційних літаків "Comac", заснована
у 2009 році, дуже стрімко розвивається. До 2020 року
компанія планує завоювати 10—15% світового ринку.
Китай все більше претендує на роль "технологічної су�
пердержави" і вважає створення авіабудівної компанії,
яка могла б на рівних конкурувати з західними лідера�
ми, державним пріоритетом.

Як зазначалось раніше, авіаційна галузь належить
до базових, стратегічно важливих секторів економі�
ки України, а НДДКР із створення нової авіаційної
техніки включено до категорії критичних технологій.
У свій час радянська авіабудівна галузь формувалась
у складі проектно�конструкторських бюро з розроб�
ки документації та технології виробництва літаків,
вертольотів і двигунів до них, а також відповідних
заводів з їх дослідних і серійних випусків, які працю�
вали на кінцевий результат. Ліквідація СРСР з наступ�
ним формуванням нових держав призвела до руйну�
вання встановлених коопераційних відносин у про�
мисловості.

Щодо сучасної ситуації: у вітчизняному авіабуду�
ванні проектні та виробничі потужності не працюють
на кінцевий результат. Не досягнуто необхідної про�
зорості в економічній та фінансовій діяльності дер�
жавних підприємств авіаційної галузі. Досі не впро�
ваджено світову практику державно�приватного
співробітництва, що продемонструвала ефективне
підтвердження у розвинутих країнах світу. Таким чи�
ном, літакобудування України на сьогодні, особливо
з огляду на сучасні вимоги до параметрів економіч�
ності, надійності та екологічності авіаційної техніки
(наприклад, основні вимоги сучасного авіабудування
до 2020 року: скорочення на 20% споживання палива,
більше 50% ваги — композиційні матеріали тощо),
принципово нового запропонувати вітчизняним та
іноземним авіакомпаніям з власного серійного вироб�
ництва не може.

Фактично, після розпаду Радянського Союзу, авіа�
ційна галузь України опинилася у скрутному становищі,
що зумовлювалося в першу чергу стрімким зростанням
впливу науки та новітніх технологій на соціально�еко�
номічний розвиток країн протягом останніх десятиліть.
Це визначало необхідність переходу до інноваційної
концепції розвитку авіабудівної галузі.

На сучасному етапі світова авіаційна промисловість
розвивається шляхом укрупнення виробничих об�
'єднань та створення великих акціонерних компаній.
Водночас авіаційна промисловість України тривалий
час залишалася осторонь цих процесів. Тому вагомою
подією в рамках даної концепції стало створення у бе�
резні 2007 році на базі окремих авіаремонтних і авіац�
ійних підприємств державного авіабудівного концер�
ну "Авіація України".

Концерн провадив діяльність спрямовану на залу�
чення інвесторів, в першу чергу іноземних, розробляв
інвестиційні проекти та здійснював контроль їх реалі�
зації, сприяв залученню коштів міжнародних фінансо�
вих ринків. Крім того, управлінням концерну було
здійснено ряд заходів для розвитку науково�технічно�
го співробітництва з іноземними підприємствами та
організаціями, зокрема забезпечення виконання
спільних науково�дослідних, проектно�конструкторсь�
ких та експериментальних робіт, організація навчання

та стажування спеціалістів за кордоном, обмін в уста�
новленому порядку науково�технічною інформацією
тощо.

Проте діяльність концерну виявилась неефектив�
ною. І тільки в 2008 р. відповідно до Указу Президента
України від 27 червня 2008 р. № 597 "Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 30 травня
2008 року "Про стан виконання Державної комплекс�
ної програми розвитку авіаційної промисловості Украї�
ни на період до 2010 року та першочергові завдання роз�
витку вітчизняного авіабудування" та Постановою Ка�
бінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 1014
"Питання державного авіабудівного концерну "Авіація
України" з метою створення сприятливих умов для
ефективного використання виробничої, науково�тех�
нічної потужності авіаційних підприємств Кабінет
Міністрів України постановив утворити Державний
авіабудівний концерн "Антонов".

До концерну увійшли чотири авіабудівних підприє�
мства — АНТК імені Антонова, Харківське державне
авіаційне виробниче підприємство, державне підприєм�
ство "Київський авіаційний завод "Авіант" і державне
підприємство "Завод 410 цивільної авіаці".

Слід зазначити, що АНТК "Антонов" є основопо�
ложником створення сучасної транспортної авіації.
Підприємство виконує повний цикл робіт від створення
до експлуатації літальних апаратів, включаючи проек�
тування, конструювання дослідних зразків, проведен�
ня льотних випробувань та сертифікацію, а також суп�
ровід їх в експлуатації.

У 2009 році Кабінет Міністрів України, за пропо�
зицією колишнього Міністерства промислової політи�
ки України, ухвалив близько 20 нормативних актів
щодо забезпечення пріоритетного розвитку виробниц�
тва літаків Ан�148 (158), Ан�74 та покращення ситуації
на провідних підприємствах країни із серійного вироб�
ництва та ремонту літаків, зокрема на Харківському
державному авіаційному виробничому підприємстві,
Київському авіаційному заводі "Авіант", заводі 410ЦА
[3].

Однак, слід зазначити, що програма розвитку авіа�
ційної промисловості до 2010 року була профінансова�
на лише на 19% від реальних потреб (950 млн грн.) [4].
Результатом дефіциту інвестицій стала відсутність
обігових коштів, що призвело до зростання боргів та за�
боргованості з виплати заробітної плати.

Отже, навіть після вагомих перетворень у струк�
турі концерну та певної підтримки розвитку авіабуді�
вної промисловості з боку держави, оцінка результатів
реалізації концепції не увінчалася запланованим успі�
хом.

Як результат та міжнародному ринку авіаційної про�
дукції вітчизняна літакобудівна галузь представлена у
сегменті регіональної, транспортної авіації та двигуно�
будування, тоді як, з результатами досліджень, найп�
рибутковішою вважається ніша магістральних паса�
жирських лайнерів.

У 2015 р. у результаті військово�політичного конф�
лікту на території України виникла об'єктивна не�
обхідність підпорядкування ДП "Антонов" ДК "Укро�
боронпром", що й було закріплено у відповідній Поста�
нові Кабінету Міністрів України № 269 від 31.03.2015 р.
[5].

Органи управлiння ДП "Антонов". Пiдприємство
пiдпорядковано Мiнiстерству економiчного розвитку i
торгiвлi України. Президент — генеральний конструк�
тор — орган, який здiйснює поточне (оперативне)
керiвництво пiдприємством, органiзовує його виробни�
чо�господарську, соцiально�побутову та iншу
дiяльнiсть, забезпечує виконання завдань пiдприємства,
передбачених законодавством, статутом пiдприємства
та трудовим контрактом. Призначається на посаду та є
пiдзвiтним Мiнiстерству економiчного розвитку i
торгiвлi України.
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Перший вiце�президент — генеральний директор дiє
без довiреностi вiд iменi пiдприємства представляє його
iнтереси у всiх вiтчизняних та iноземних пiдприємствах,
фiрмах та органiзацiях, розпоряджається майном та
грошовими коштами пiдприємства, укладає договори
(угоди, контракти), у тому числi трудовi угоди, зовнiш�
ньоекономiчнi контракти, видає довiреностi, вiдкриває
в банках розрахунковi та iншi рахунки, затверджує
штатний розклад пiдприємства, здiйснює прийом та
звiльнення працiвникiв, застосовує заходи заохочення
та стягнення, видає накази та розпорядження, якi
обов'язковi для всiх працiвникiв пiдприємства.

Як бачимо, структура залишається вертикально�
інтегрованою, що може негативно впливати на якість
управління. Тому, питання вдосконалення підходів до
управління державним підприємством залишається ак�
туальним.

Теперішня організаційна форма державного
підприємства є низькоефективною.

Раніше, генеральний директор ДП "Антонов" за�
явив: "Як держпідприємство, ми сьогодні маємо масу
обмежень. Наприклад, ускладнена процедура ство�
рення спільних підприємств, певні національні зако�
ни ускладнюють ефективну кооперацію з виготовлен�

ня нових літаків. Це ставить нас не в однакові умови з
конкурентами на світових ринках…" [6]. Однак при�
ватизація ДП "Антонов" не вирішить проблеми, а
інтеграція з іноземною компанією — складний про�
цес, що потребує обгрунтування обмінних, розподіль�
чих тощо аспектів діяльності та вибору відповідних
партнерів.

Доцільною видається трансформація наявної фор�
ми консолідації капіталу ДП "Антонов" у публічне ак�
ціонерне товариство "Антонов". Для цього потрібно пе�
ретворити державне, централізовано кероване підприє�
мство в державно�приватну корпорацію з істотною ча�
сткою держави в управлінні капіталом.

У вітчизняній моделі корпоративного управління, де
держава є активним власником при вирішенні питання
ефективності управління державними корпоративними
правами, вона повинна ставити наступні цілі [7, c. 74—
75]:

— отримувати вигоди від ефективного управління
корпоративними правами, стимулювати інвестиційні
шляхи розвитку державного корпоративного сектору
економіки;

— проводити управління корпоративним сектором
у рамках реалізації переважно соціальних функцій

Джерело: розроблено автором.

 

Рис. 1. Напрями вдосконалення державноLприватного партнерства шляхом корпоратизації ДП "Антонов"
(на прикладі авіабудівної галузі)
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держави, підвищити роль господарських товариств з
державною часткою у вирішенні нагальних соціальних
потреб;

— забезпечити стабільність та передбачуваність
управління державними корпоративними правами,
для цього запровадити системний підхід до управлін�
ня державними корпоративними правами, який би за�
безпечував підвищення ефективності використання
державного майна при управлінні державними кор�
поративними правами, що в свою чергу повинно при�
звести до суттєвого збільшення бюджетних надход�
жень та захисту прав держави як власника корпора�
тивних прав.

Нині господарські товариства з часткою держави у
статутному фонді потребують системного підходу до
управління результативністю та ефективністю своєї
діяльності, адже на сьогодні діяльність з управління
державними підприємствами загалом є низькоефектив�
ною.

Пропонуємо проаналізувати вигоди від державно�
приватного партнерства, що передбачає корпоратиза�
цію ДП "Антонов" зі збереженням істотної участі дер�
жави в управлінні капіталом (рис. 1).

На мікрорівні економічної системи України от�
римуємо ПАТ "Антонов", що передбачає форму�
вання ефективної системи корпоративного управ�
ління із використанням успішного досвіду міжна�
родних підприємств, насамперед авіабудівної га�
лузі, а саме:

— залучення іноземних фахівців з успішним досві�
дом управління підприємствами авіабудування (чи ок�
ремими проектами);

— визначення місії та цілей підприємства, затверд�
ження їх на загальних зборах акціонерів;

— перепідготовка персоналу та запровадження
гнучкої системи мотивації спеціалістів різних рівнів;

— залучення інвестицій в науково�дослідні розроб�
ки;

— вдосконалення корпоративної соціальної відпо�
відальності, що сприяє формуванню позитивного іміджу
підприємства для потенційних інвесторів;

— розробка інвестиційної стратегії, що передбачає
безперебійне фінансування проектів корпорації.

На мезорівні економічної системи України необхі�
дним є стимулювання розвитку вітчизняної авіабудів�
ної галузі, а саме:

— розробка та затвердження стратегії розвитку
вітчизняної авіабудівної галузі органами центральної
виконавчої влади, з урахуванням стратегічного харак�
теру даної галузі;

— закріплення на законодавчому рівні характеру
участі держави в управлінні господарськими товари�
ствами з часткою держави в статутному фонді;

— вдосконалення механізмів контролю держави че�
рез інститут наглядової ради — закріплення частки
членів наглядової ради, що делегуються державою;

— контроль за реалізацією програми приватизації
— корпоратизація ДП "Антонов".

Макрорівень економічної системи України має
відповідати міжнародним принципам та стандартам за�
безпечення розвитку всіх галузей економіки, насампе�
ред:

— розвиток інституційно�правового поля: про�
зорість приватизаційних процесів, захист прав влас�
ності;

— розвиток фондового ринку;
— непряма державна підтримка, фіскальні стимули

та прозора бюджетна політика;
— покращення інвестиційного клімату, гарантуван�

ня державою прав інвесторів у стратегічно важливі га�
лузі економіки України.

Всі вищезазначені заходи сприятимуть виходу
вітчизняних підприємств авіабудівної галузі на гло�
бальний рівень, що автоматично покращить позиції

держави в міжнародних рейтингах конкурентоспро�
можності, відкриє можливості долучитися до міждер�
жавних програм розвитку та успішної реалізації
міжурядових договорів, міжнаціональних проектів
тощо.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Складні та динамічні зв'язки, які виникають внаслідок

взаємодії інноваційної економіки та податкової системи в
Україні обумовлюють вирішення питань ефективності інсти�
туційного забезпечення. З огляду на особливість інновац�
ійної економіки реагувати на зміни у державній політиці
країни, період становлення може бути тривалим. Зміни в
нормативно�правовому руслі миттєво і напряму не призво�
дить до змін в інноваційній економіці. Саме тому питання
ефективного законодавчого забезпечення в сфері інновацій
особливо актуалізувалися.

Інноваційна економіка характеризуються певними обо�
в'язковими принциповими ознаками: високий рівень розвит�
ку освіти та науки [1]; велика частка інноваційних
підприємств (понад 60—80%) та інноваційної продукції ви�
сокий індекс економічної свободи [2]; 4—6�ті технологічні
уклади економіки; висока вартість та якість людського кап�
італу; заміщення капіталів; висока конкурентоздатність то�
варі та послуг у сфері інновацій; висока і конкурентоспро�
можна якість життя.

За вищепереліченими принциповими ознаками іннова�
ційної економіки, українську економіку не можна віднести
до такої. В Україні частка підприємств, що займалися інно�
ваціями у 2014 році становила 16,1% [3]. У промислово роз�
винутих країнах видатки на освіту на всіх рівнях державно�
го сектору, як правило, становлять від 4,5 до 7 % ВВП.
Відносний показник України відповідає загально — світовій
тенденції та складає 5,3 % [4]. В Україні переважають третій
і четвертий технологічні уклади, а це означає що економіка
залишається на індустріальному етапі, а тому відстає від
розвинених країн на технологічну епоху. На розвиток осв�
іти, науки, медицини в Україні спрямовуються обмежені
обсяги фінансових ресурсів, що не сприяє накопиченню
людського капіталу

Є лише певні зрушення та початкові елементи станов�
лення інноваційної економіки України. Саме тому, необхі�
дно зосередити увагу на тих заходах державного регулю�
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вання, які матимуть не лише тактичні, але й стратегічні зна�
чення для становлення інноваційної економіки.

Перешкодами сталого економічного розвитку та фор�
мування інноваційної економіки в Україні є:

— неспроможність ринкової економіки ефективно про�
тидіяти екстерналіям (відсутність ринкового саморегулю�
ючого механізму);

— нелегальне та непропорційне нагромадження капі�
талів;

— відсутність прозорості у веденні господарської діяль�
ності, яка спричинена поглибленим процесом корумпова�
ності більшості прошарків суспільства;

— відсутність реальних стимулів працювати "по�біло�
му".

Потягом останніх десяти років податкова політика Ук�
раїни була спрямована на вирішення конкретних економіч�
них завдань та проблем. Це, зокрема, обмеження росту цін
та інфляції, подолання кризи платежів, укріплення грошо�
вого обігу. Ці заходи повинні були забезпечити захист внут�
рішнього ринку, створення умов для розвитку здорової кон�
куренції, здійснити реальну допомогу в становленні та роз�
витку малого бізнесу, підвищити рівень правової свідомості
та культури суспільства. З огляду на нинішню складне пол�
ітичне, соціально�економічне становище в Україні пробле�
ми досі є невирішеними, а ситуація із стабілізації економіки
тільки погіршується.

Таким чином, податкова система потребує реформуван�
ня. Класифікувати домінанти змін податкової системи мож�
на за такими ознаками: в залежності від встановлених дер�
жавних пріоритетів; з використання економічних, соціаль�
них, політичних та культурно�історичних особливостей; за
рівнем та структурою оподаткування; за напрямом оптимі�
зації податкового регулювання; в залежності від специфіки
сфер діяльності галузей та регіонів.

Будь�які реформи мають бути адаптованими не лише до
загальносвітових тенденцій, але й гармонізуватися з внутр�
ішніми особливостями країни, історичний шлях якої пови�
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нен прийматися до уваги. Україна є постсоціалістичною
країною, яка йде шляхом ринкових перетворень. За період
незалежності процес становлення ринкової економіки йде
досить складно. Кризові явища в економіці змушують вирі�
шувати першочергові завдання із стабілізації економіки, яка
є лише тимчасовими. Реформування це тривалий і складний
процес, результатом якого мають бути: підвищення основ�
них макроекономічних показників, зростання соціально�
економічного розвитку та підвищення параметрів якості
життя населення.

Домінанти змін податкової системи визначаються
деякими її особливостями. Так, в Україні податкова си�
стема характеризується: середнім, в порівнянні з краї�
нами ЄС та світовими лідерами, рівнем податкового тя�
гаря суб'єктів господарювання; структура податкових

надходжень до бюджету характеризується більшою
питомою вагою непрямих податків над прямими; надход�
ження соціальних відрахувань; висока (близько 70%)
частка податкових надходжень у бюджету, що свідчить
про високий рівень податкового навантаження на еко�
номіку. Перш ніж збалансувати співвідношення прямих
та непрямих податків у доході державного бюджету не�
обхідно вирішити питання відшкодування податку на
додану вартість (ПДВ). При цьому, підвищення ставки
податку на прибуток та податок з доходів фізичних осіб
(ПДФО) може стати значним антистимулюючим факто�
ром. Необхідно визначити оптимальне співвідношення
прямих та непрямих податків, і очевидним кроком має
бути зменшення податкового навантаження на непрямі
податки: ПДВ, акцизи, мито.

Таблиця 1. Законодавче забезпечення України у сфері інновацій

Джерело: складено автором за [5].

Назва нормативно - правового 
документа 

Дата прийняття 
та номер Зміст 

Закон України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність» 

13.12.1991р. № 
1977-ХІІ 

Визначення правових, організаційних та фінансових засад функціонування і 
розвитку науково-технічної сфери, створення умов для наукової та науково-
технічної діяльності, забезпечення потреб суспільства й держави в 
технологічному розвитку  

Постанова ВРУ «Про концепцію 
науково-технологічного та 
інноваційного розвитку України» 

13.07.1999р. № 
916-ХІV 

Визначення головних цілей, пріоритетних напрямів й механізмів науково-
технологічного та інноваційного розвитку України 

Закон України «Про пріоритетні 
напрями розвитку науки і техніки» 

11.07.2001р. № 
2623-ІІІ 

Визначення правових та організаційних засад цілісної системи формування та 
реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки й техніки в Україні 

Закон України «Про інноваційну 
діяльність» 

4.07.2002р. № 40-
ІV 

Визначення правових, економічних та організаційних засад державного 
регулювання інноваційної діяльності в Україні 

Закон України «Про державне 
регулювання діяльності у сфері 
трансферу технологій» 

14.09.2006р. № 
143-V 

Визначення правових, економічних, організаційних та фінансових засад 
державного регулювання діяльності у сфері трансферу технологій 

Розпорядження КМУ «Про 
схвалення концепції розвитку 
національної інноваційної 
системи» 

17.06.2009р. № 
680-р 

Визначення основних засад формування та реалізації збалансованої державної 
політики з питань забезпечення розвитку національної інноваційної системи, 
спрямованої на підвищення конкурентоспроможності національної економіки 

Закон України «Про пріоритетні 
напрями інноваційної діяльності і 
Україні» 

8.09.2011р. № 
3715-VІ 

Визначення правових, економічних та організаційних засад формування 
цілісної системи пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та їх реалізації 
в Україні 

Постанова КМУ «Деякі питання 
визначення середньострокових 
пріоритетних напрямів 
інноваційної діяльності 
загальнодержавного рівня на 
2012-2016 роки» 

12.03.2012р. № 
294 

Визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 
загальнодержавного рівня 

Постанова КМУ «Деякі питання 
визначення середньострокових 
пріоритетних напрямів 
інноваційної діяльності галузевого 
рівня на 2012-2016 роки» 

17.05.2012р № 
397 

Визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 
галузевого рівня 

Розпорядження КМУ «Про 
схвалення Концепції 
реформування державної політики 
в інноваційній сфері» 

10.09.2012р. № 
691-р 

Визначення концептуальних засад державного регулювання в інноваційній 
сфері, формування економічних структурних і організаційних основ 
інноваційної діяльності, створення належної інституційної бази, створення 
сучасного ринку інновацій та технологій, визначення механізму оперативного 
реагування на зміни в інноваційній сфері  

«Про спеціальний режим 
інноваційної діяльності 
технологічних парків» 

16.07.1999 № 
991-XIV 

Визначення правових та економічних засад запровадження та функціонування 
спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних 
парків «Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна 
техніка» (м. Київ), «Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона» (м. Київ), 
«Інститут монокристалів» (м. Харків), «Вуглемаш» (м. Донецьк), «Інститут 
технічної теплофізики» (м. Київ), «Київська політехніка» (м. Київ), 
«Інтелектуальні інформаційні технології» (м. Київ), «Укрінфотех» (м. Київ) 

«Про наукові парки» 25.06.2009 № 
1563-VI 

Закон регулює правові, економічні, організаційні відносини, пов'язані із 
створенням та функціонуванням наукових парків, і спрямований на 
інтенсифікацію процесів розроблення, впровадження, виробництва 
інноваційних продуктів та інноваційної продукції на внутрішньому та 
зовнішньому ринках 

Постанова КМУ «Про 
затвердження Державної цільової 
економічної програми «Створення 
в Україні інноваційної 
інфраструктури» 

14.05.2008 № 447 Метою Програми є створення у 2009-2013 роках в Україні інноваційної 
інфраструктури, здатної забезпечити ефективне використання вітчизняного 
науково-технічного потенціалу, підвищення рівня інноваційності та 
конкурентоспроможності національної економіки 

Податковий Кодекс України 02.12.2010 
№2755-VI 

Регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, 
зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в 
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права 
та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх 
посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також 
відповідальність за порушення податкового законодавства 
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Напрями оптимізації податкового стимулювання інно�
ваційної економіки стосуються: врегулювання податково�
го, фінансового та бухгалтерського обліку суб'єктів госпо�
дарювання; протидія тінізації та відмиванню доходів насе�
лення; зменшення податкового тиску з боку контролюючих
органів; зниження вартості адміністрування податків
(кількісна та якісна оптимізація кадрового складу та струк�
тури органів ДПС України); зміна процентних ставок основ�
них бюджетоутворюючих податків; зменшення кількості по�
датків та зборів; адаптація податкового законодавства до
умов ЄС; розробка ефективного інструментарію податко�
вого регулювання (податкових стимулів, а не пільг).

Враховуючи те, що в Україні досить високий потенціал
ресурсного забезпечення та вигідні географічні й геополі�
тичні переваги, необхідно працювати над реформами, які
піднімуть загальний соціально�економічний стан на якісно
новий рівень. Перспективним є розвиток не лише промис�
ловості та сільського господарства, але й актуалізація сфе�
ри послуг за вектором загальносвітового науково�техніч�
ного прогресу. Сфера інновацій є домінантною складовою
у податковому реформуванні.

Законодавче забезпечення стимулювання інноваційної
економіки України представлене у таблиці 1.

Розвиток найважливіших напрямів інноваційної діяль�
ності має забезпечуватися завдяки реалізації відповідних
державних програм. На сьогодні в Україні реалізовується
низка державних програм у сфері інноваційного розвитку,
наведених у таблиці 2.

На сьогоднішній день, в Україні закріплена законодав�
чо реалізація державних програм у сфері інновацій, які вик�
ладено у таблиці.

Постановою Кабінету Міністрів України "Деякі питан�
ня оптимізації державних цільових програм і національних
проектів, економії бюджетних коштів та визнання такими,
що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів Ук�
раїни" від 5 березня 2014 р. № 71 затверджений перелік дер�
жавних цільових програм, які припиняються достроково, у
тому числі зазначені у таблиці(*). Реалізація державних
програм у сфері інноваційної діяльності у промисловості
унеможливлюється через відсутність державного фінансу�
вання та ефективних механізмів залучення коштів приват�
них інвесторів.

З огляду на чинне законодавство України у сфері дер�
жавного, і в тому числі податкового регулювання інновац�
ійного розвитку, можна стверджувати, що є певні кроки на
шляху становлення інноваційної економіки. Єдиною пробле�
мою є недостатня реалізація формально встановленого за�
конодавчого забезпечення. З цією думкою погоджуються і
міжнародні експерти [6] .

ВИСНОВКИ
Інституційне забезпечення змін податкової системи у

становленні інноваційної економіки України не має стиму�
люючого впливу. Реалізації ключових напрямів інновацій�
ного розвитку, визначених у низці законодавчих та норма�
тивно�правових документів у сфері інноваційного розвит�

ку перешкоджають: неузгодженість та фрагментарність дер�
жавної політики; недостатнє фінансування відповідних дер�
жавних програм, наукової та науково�технічної діяльності
в Україні; відсутність організаційної та фінансової підтрим�
ки інноваційних підприємств; відсутність ефективної сис�
теми контролю за інноваційною діяльністю та коригування
інноваційної політики. Загалом всі ці процеси не можуть
відбуватися самостійно без подолання корупційної складо�
вої, яка є основною перешкодою.

Формування інституційного середовища для реалізації
інноваційної моделі розвитку України має охоплювати сис�
тематизацію законодавства у сферах науково�технічної та
інноваційної діяльності, розроблення та реалізацію науко�
во�технічних, інноваційних цільових програм і програм мо�
дернізації виробництва, а також забезпечення виконання
законодавства у сферах науково�технічної та інноваційної
діяльності.
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Таблиця 2. Законодавче забезпечення реалізації програм у сфері інновацій

Джерело: складено автором за [5].

Назва програми Документ, яким затверджено 
програму Термін виконання програми 

Державна цільова науково-технічна програма 
«Нанотехнології та наноматеріали»  

Постанова КМУ від 28 жовтня 2009 
року № 1231 (із змінами) 2010-2014 роки 

Програма розвитку інвестиційної та інноваційної 
діяльності в Україні 

Постанова КМУ від 02.02.2011 року 
№ 389 2011-2015 роки 

*Державна цільова науково-технічна програма 
розроблення новітніх технологій створення 
вітчизняних лікарських засобів для забезпечення 
охорони здоров’я людини та задоволення потреб 
ветеринарної медицини 

Постанова КМУ від 22.06.2011 року 
№ 725 

2011 – 2015 роки 

*Державна цільова науково-технічна програма 
"Розробка і впровадження енергозберігаючих 
світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем 
на їх основі" 

Постанова КМУ
від 9 липня 2008 р. № 632 2009 -2015 роки 

*Державна цільова науково-технічна та соціальна 
програма «Наука в університетах»  

Постанова Кабінету Міністрів 
України від 19 вересня 2007 р.  
№ 1155 

2008-2017 роки 

 «Про схвалення Концепцiї Державної цiльової 
програми бiобезпеки та бiологiчного захисту на 2015–
2020 роки» 

Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв 
України вiд 25 червня 2012 р. № 466 2015 – 2020 роки 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах суспільно�політичної та фінансово�еконо�

мічної нестабільності сьогодення особливої актуаль�
ності набувають механізми трансформації фінансової
діяльності вітчизняних корпорацій з метою підвищення
її ефективності та забезпечення стабільного функціо�
нування корпорацій в довгостроковій перспективі.

При формуванні механізму трансформації фінансової
діяльності вітчизняних корпорацій важливим є пошук
фінансової моделі, що базується на основі інтегрованої
взаємодії структурних компонентів корпорації, які детер�
мінують її внутрішню будову. Така фінансова модель по�
винна забезпечити інтегрований підхід до оцінки фінансо�
вих рішень корпорації та враховувати взаємодію структур�
них компонентів, що визначають характер її фінансових
відносин, які виникають в процесі фінансової діяльності.

Фінансові відносини в значній мірі детермінуються
такими структурними характеристиками корпорації як
структура власності, структура капіталу, структура кор�

УДК 658.141

В. О. Семенюк,
аспірант, асистент кафедри фінансів і кредиту,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ФІНАНСОВА АРХІТЕКТУРА ЯК МЕХАНІЗМ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЇ

V. Semenyuk,

graduate student, assistant of finance and credit department Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

FINANCIAL ARCHITECTURE AS A MECHANISM OF PROVIDING EFFECTIVENESS
CORPORATION'S FINANCIAL ACTIVITY

Стаття присвячена пошуку теоретичної моделі, яка відображає особливості організації фінансів корпоb
рації та враховує її основні структурні характеристики. Основними структурними характеристиками корпоb
рації виступають: структура власності, структура капіталу, структура корпоративного управління та контроb
лю. Інтеграція структурних характеристик корпорації в єдину систему та виявлення взаємозв'язків між ними
дає можливість корпорації в процесі прийняття фінансових рішень швидше адаптуватись до змін внутрішньb
ого і зовнішнього середовища, здійснити трансформацію окремих елементів цієї системи з метою досягнення
цілей та завдань, визначених фінансовою стратегією.

Формування єдиної системи, що враховує особливості організації фінансової діяльності та взаємодію струкb
турних компонентів, які її детермінують, стає можливим у межах застосування концепції фінансової архітекb
тури корпорації, запропонованої С. Маєрсом. Дана концепція є інтегрованим підходом до оцінки ефективності
фінансової діяльності корпорації, який дозволяє враховувати взаємозв'язки та взаємозалежності між основb
ними компонентами фінансової архітектури, визначати характер і напрям їх впливу на показники ефективb
ності функціонування корпорації.

The article is devoted to the theoretical model that reflects the particular organization of corporations financial
activity and considers its basic structural characteristics. The main structural characteristics of the corporation are:
ownership structure, capital structure, corporate governance structure and control. Integrating structural
characteristics of the corporation into a single system and identify relationships between them enables corporations
in making financial decisions quickly adapt to changing internal and external environment, to carry out the
transformation of the individual elements of the system to achieve the goals and objectives defined financial strategy.

Forming a unified system that takes into account the financial activities of the organization and interaction of
structural components that it is possible to determine within the concept of corporate financial architecture proposed
S. Myers. This concept is an integrated approach to evaluating the effectiveness of corporations financial activity,
which takes into account the relationships and interdependencies between the major components of the financial
architecture, determine the nature and direction of their impact on the performance efficiency of the corporation.

Ключові слова: фінансова архітектура, структура власності, структура капіталу, корпоративний кон�
троль, стейкхолдери, фінансові відносини, стилізовані моделі, корпоративне управління.

Key words: financial architecture, ownership structure, capital structure, corporate control, stakeholders, financial
relations, slylized models, corporate governance.

поративного управління та контролю. Вказані струк�
турні характеристики визначають особливості фінансо�
вої діяльності корпорації та здійснюють вплив на її
ефективність.

Критичний огляд останніх досліджень вітчизняних
та зарубіжних науковців у сфері корпоративних
фінансів засвідчує той факт, що дослідники у своїх ро�
ботах, як правило, концентрують свою увагу лише на
одній із структурних характеристик корпорації, дослі�
джуючи вплив на ті чи інші показники ефективності
функціонування корпорації.

Інтеграція структурних характеристик корпорації
в єдину систему та виявлення взаємозв'язків між ними
дає можливість корпорації в процесі прийняття фінан�
сових рішень швидше адаптуватись до змін внутрішньо�
го і зовнішнього середовища, здійснити трансформацію
окремих елементів цієї системи з метою досягнення
цілей та завдань, визначених фінансовою стратегією.
Формування єдиної системи, що враховує особливості
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організації фінансової діяльності та взаємодію струк�
турних компонентів, які її детермінують стає можли�
вим у межах застосування концепції фінансової архі�
тектури корпорації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика фінансової архітектури корпорацій

є недостатньо висвітленою у працях вітчизняних та за�
рубіжних науковців, оскільки більшість праць у даній
сфері присвячені дослідженням окремих компонентів
фінансової архітектури та особливостей організації
фінансів корпорацій. Серед зарубіжних науковців мож�
на виділити праці: М. Барклі, Р. Брейлі, С. Брігхема,
Р. Вишни, Г. Демсеца, Т. Долгоп'ятової, Р. Ентова, І. Іваш�
ковської, Р. Капелюшникова, М. Кокорєвої, Б. Коласа,
Р. Ла Порта, Ч. Лі, Ф. Лопес де Силанеса, С. Маєрса,
О. Радигіна, М. Рудика, К. Сміта, А. Степанової, Д. Фі�
нерті, Дж. Ван Хорна, А. Шляйфера та ін.

Серед вітчизняних науковців, які досліджували про�
блематику організації фінансової діяльності корпорацій
можна відзначити праці: Н. Бичкової, М. Білик, І. Блан�
ка, І. Зятковського, В. Мельника, О. Лактіонової, А. Лу�
к'янєнко, О. Терещенка, А. Поддєрьогіна, В. Федосова,
Л. Федулової, С. Юрія та ін.

Віддаючи належне проведеним науковим досліджен�
ням варто зазначити, що концепція фінансової архітек�
тури потребує подальшого розвитку з метою побудови
фінансової моделі вітчизняних корпорацій та формуван�
ня на цій основі механізму трансформації фінансової
діяльності задля підвищення ефективності функ�
ціонування та стабільності в довгостроковій перспективі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основною метою даної статті є дослідження фінан�

сової архітектури корпорації, детермінація її основних
структурних компонентів, виявлення взаємозв'язку між
ними та визначення характеру впливу на ефективність
фінансової діяльності корпорації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вперше термін "корпоративна фінансова архітекту�

ра" вжив С. Маєрс у своїй промові на конференції Євро�
пейської асоціації фінансового менеджменту (EFMA) в
Лісабоні в червні 1998 року. На думку С. Маєрса, фінан�
сова архітектура (financial architecture) ширша за кор�
поративний контроль чи корпоративне управління ок�
ремо взяті, під фінансовою архітектурою мається на
увазі суцільний фінансовий дизайн бізнесу, який вклю�
чає власність (концентровану чи розпорошену), органі�
заційно�правову форму (корпорація чи товариство),
стимули, способи фінансування та розподіл ризиків між
інвесторами [1, с. 138].

Категорія "корпоративна фінансова архітектура" є
синтезом базових властивостей категорії "архітектура"
та фінансів корпорації, що виражаються через фінан�
сові відносини між стейкхолдерами в процесі кругообі�
гу капіталу корпорації. Для виявлення ключових харак�
теристик категорії "архітектура" дамо визначення цій
категорії. Згідно зі словником української мови архі�
тектура (від лат., грец. аrchitecture — будівничий) — ми�
стецтво проектування, спорудження та художнього оз�
доблення будов, будівельне мистецтво, характер та
стиль будови [2, с. 65]. Як бачимо з наведеного визна�
чення, базовими властивостями категорії "архітектура"
є спосіб, характер та стиль певної будови. В контексті
"корпоративної фінансової архітектури" — це спосіб і
характер побудови та організації фінансових відносин
корпорації.

З точки зору теорії фінансів, фінансові відносини —
це розподільні відносини, які виникають у відтворюваль�
ному циклі на стадії розподілу, безпосередньо пов'язані
з розподілом і перерозподілом валового внутрішнього
продукту та за допомогою розподілу впливають на всі
інші стадії відтворювального циклу (виробництво,

обмін, споживання) [3]. З позиції корпоративних
фінансів фінансові відносини — це розподільні відно�
сини, які виникають в процесі кругообігу капіталу, вкла�
деного в корпорацію; вони пов'язані з рухом вартості,
який відображається в грошових потоках та виражений
в грошовій формі. Фінансова архітектура по суті є інсти�
туціональною структурою корпорації, в межах якої
будуються її фінансові відносини.

Специфіка трактування фінансової архітектури, що
запропонована С. Маєрсом, на наш погляд дозволяє під
іншим кутом оцінювати якість фінансових рішень та
ефективність функціонування корпорації, оскільки пе�
редбачає відмову від використання фрагментарних сти�
лізованих моделей (slylized models) фінансових рішень.
Стилізовані моделі фінансових рішень, як правило, ви�
окремлюють лише один окремий вид структурних ха�
рактеристик корпорації та визначають характер його
впливу на показники її ефективності.

Проте в реальності даний підхід є обмеженим до
практичного застосування, оскільки передбачає побу�
дову безлічі різних моделей в залежності від характеру
виявленого взаємозв'язку між відповідними структур�
ними характеристиками корпорації та показниками
ефективності її функціонування. Крім того, втратили
актуальність підходи, що базуються на пошуку критеріїв
оптимізації щодо окремих фінансових аспектів діяль�
ності корпорації. У зв'язку з цим зростає значення і роль
концепції "фінансової архітектури" С. Маєрса, як особ�
ливої системної конструкції, що дозволяє врахувати
взаємозалежності та взаємозв'язки між основними її
компонентами та виявити їх індивідуальний та комплек�
сний вплив на ефективність функціонування корпорації.
Концепція фінансової архітектури С. Маєрса є інтегро�
ваним підходом до оцінки ефективності діяльності кор�
порації

На думку Івашковської І.В., Степанової А.Н., Ко�
корєвої М.С., є декілька причин того, що архітектура
компанії і її бізнесу є фінансовою. По�перше, вона охоп�
лює три ключові структури — капіталу, власності та
корпоративного управління. Саме вони здійснюють сут�
тєвий вплив на інвестиційні ризики, формуючи як уні�
кальні ризики компанії, так і її схильність до система�
тичних (ринкових) ризиків.

Останні дві характеристики (структура власності і
корпоративне управління) визначають методи узгод�
ження інтересів різних видів власників, регулюють кон�
флікти інтересів між власниками і менеджментом, при
цьому від структури капіталу напряму залежить ризик
неплатоспроможності і наростання витрат фінансової
неспроможності.

По�друге, відмічені вище компоненти фінансової
архітектури (структура власності та корпоративного
управління) визначають процедури і механізми прийнят�
тя рішень стратегічного спрямування і механізмів його
реалізації через стратегічну програму компанії. Саме
тому вони визначають характер розподілу потоків
вільних грошових коштів в компанії [4, с. 14].

Фінансова архітектура залежить від адекватності
інформації (включаючи фінансові звіти і аналіз цінних
паперів), захищеності інвесторів, людського капіталу,
який займається питаннями фінансів, юридичної сили
контрактів та законодавчого регулювання загалом.
Фінансова архітектура адаптується для підтримки спів�
інвестування людського та фінансового капіталу, вона
формує об'єктивні стимули для обох типів інвестицій і
забезпечує адекватний розподіл доходів. Фінансова ар�
хітектура призначена для максимізації вартості віднос�
но зовнішніх фінансових інвесторів [1, с. 139—140].

Концепція фінансової архітектури С. Маєрса доз�
воляє простежувати взаємозв'язок та виявляти взаємов�
плив між фінансовим та інтелектуальним (людським)
капіталом, вибудовувати адекватне конкретним умовам
співвідношення між ними. Вона акцентує особливу ува�
гу на динамічний характер процесів, що відбуваються в
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сучасній корпорації, при цьому сама фінансова архітек�
тура та її структурні елементи є адаптивними до впливу
внутрішніх та зовнішніх чинників.

На думку С. Маєрса, пріоритетного значення набу�
ває вивчення фінансової організації корпорації, дослі�
дження методів, які використовуються для адаптації до
змін, що відбуваються в конкурентному середовищі та
на ринках капіталу [1, с. 140]. Фінансова архітектура ча�
стково пов'язана з корпоративним управлінням (хто
керує бізнесом?), частково з корпоративним контролем
(як досягти того, щоб менеджери діяли в інтересах акц�
іонерів?). Але попри це вона також пов'язана з право�
вою формою організації компанії (корпорація чи това�
риство), джерелами фінансування (акціонерний чи при�
ватний власний капітал), взаємовідносинами із фінан�
совими інститутами [5, с. 895].

Варто зазначити, що існують і інші погляди на
сутність категорії "корпоративна фінансова архітекту�
ра". Наприклад, М. Барклі і К. Сміт ототожнюють термін
"фінансова архітектура" з структурою фінансування і
розглядають його в контексті залучення позикового
капіталу, при цьому доходять висновку, що основною
детермінантою, яка визначає особливості фінансової
архітектури корпорації, є її інвестиційні можливості [6,
с. 8—9]. На основі проведених досліджень автори заз�
начають, що компанії з вищим коефіцієнтом співвідно�
шення ринкової до балансової вартості (компанії, які
ростуть) менше використовують позикового капіталу
ніж компанії з низьким коефіцієнтом (зрілі компанії).

Крім цього, вони доходять до висновку, що розмір
компанії має систематичний ефект на її фінансову ар�
хітектуру, оскільки у великих та малих компаній різні
можливості щодо доступу до ринку позикового капіта�
лу, при цьому невеликі компанії мають доступ до ко�
роткострокового банківського кредитування, в той час
як великі мають можливість залучати державні креди�
ти і довгостроковий борг.

Вітчизняні науковці Лактіонова О.А. та Лук'янєн�
ко А.С. визначають фінансову архітектуру як динаміч�
ну систему (інтегровану цілісність) взаємопов'язаних ха�
рактеристик, що втілюють фундаментальні законо�
мірності та визначають якісну своєрідність реалізації
фінансової діяльності суб'єкта господарювання (з боку
її структури, обсягів та потенціалу відтворення), її ефек�
тивність та вплив на ринкову вартість бізнесу [7, с. 72].

У дисертаційному дослідженні Бичкової Н.В. об�
грунтовано дефініцію фінансової архітектури корпо�

рації як сукупності взаємопо�
в'язаних компонентів — струк�
турних характеристик корпо�
рації таких, як організаційно�
правова форма, структура ка�
піталу, структура власності,
корпоративне управління, що
визначають будову фінансів
корпорації і є інструментом
підвищення ефективності
фінансової діяльності суб'єкта
господарювання у контексті
розробки відповідної фінансо�
вої політики щодо досягнення
стратегічних цілей такої діяль�
ності з урахуванням сукуп�
ності зовнішніх та внутрішніх
чинників розвитку корпорації
[8].

Особлива цінність визна�
чення фінансової архітектури
корпорації як основи органі�
зації її фінансів виявляється у
процесі побудови комплексної
моделі взаємозв'язку основних
структурних характеристик
компанії із ефективністю її

фінансової діяльності. Використання такого інтегрова�
ного підходу дозволяє оцінити сукупний вплив окремих
системо�утворюючих компонентів організації на ре�
зультати її фінансової діяльності та виявити найбільш
суттєві чинники, що забезпечують досягнення стратег�
ічних фі�нансових цілей компанії [9, с. 15].

З метою наочного відображення взаємозв'язків між
основними структурними компонентами фінансової ар�
хітектури побудуємо рисунок 1, на якому схематично
відобразимо взаємозв'язок між базовими структурни�
ми характеристиками та їх вплив на ефективність фінан�
сової діяльності корпорації. Як було зазначено вище
основними структурними компонентами фінансової ар�
хітектури є структура власності, структура корпоратив�
ного управління та контролю і організаційно�правова
форма. Крім цього, до системи фінансової архітектури
входять стимули та ризики, які виступають індикатора�
ми, що визначають якість фінансової архітектури. Для
повнішого розуміння сутності "фінансової архітектури
корпорацій" розглянемо детальніше компоненти фінан�
сової архітектури, визначимо, які взаємозв'язки та взає�
мовпливи між ними існують.

Від організаційно�правової форми залежить спе�
цифіка організації фінансів корпорації, що обумов�
люється відмінностями, які існують між різними орга�
нізаційно�правовими формами в процесі формування
статутного капіталу та реалізації прав власності і конт�
ролю щодо корпорації.

Структура власності — компонент фінансової
архітектури, який детермінує відносини власності сто�
совно корпорації та визначає розподіл власності між ок�
ремими групами інвесторів корпорації. Теоретико�ем�
піричні дослідження структури власності присвячені як
правило впливу концентрації власності, пропорцій її
розподілу між окремими категоріями інвесторів (при�
ватні інвестори, інституційні інвестори, менеджери дер�
жава та ін.) на ефективність функціонування корпорації.

Структура капіталу — компонент фінансової архі�
тектури корпорації, який детермінує співвідношення
між окремими складовими капіталу корпорації. В ме�
жах теорій та концепцій структури капіталу дослід�
жується вплив різних комбінацій джерел фінансування
корпорації на ефективність її функціонування.
Більшість досліджень присвячені пошуку рішень щодо
оптимізації структури капіталу та виявленню факторів,
що визначають різну комбінацію власного та позиково�
го капіталу і дозволяють максимізувати ринкову вар�

Рис. 1. Взаємозв'язки між основними компонентами фінансової архітектури
корпорації згідно з концепцією С. Маєрса

Джерело: побудовано автором на основі [1; 4; 5].
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тість корпорації. Від структури капіталу напряму зале�
жать ризики неплатоспроможності та особливості роз�
поділу фінансових ризиків між окремими категоріями
інвесторів корпорації.

Структура управління — компонент фінансової ар�
хітектури, який детермінує розподіл повноважень
у сфері прийняття фінансових рішень корпорації. Р.
Брейлі та С. Маєрс у книзі "Принципи корпоративних
фінансів" визначають корпоративне управління як
владні повноваження здійснювати інвестиції та прийма�
ти рішення щодо фінансування [5, с. 895].

Ще одним важливим компонентом фінансової архі�
тектури корпорації, який пов'язаний із структурою уп�
равління та реалізацією прав власності інвесторів, є кор�
поративний контроль. Під корпоративним контролем
розуміється роль ради директорів, право акціонерів на
голосування, боротьба за голоси акціонерів та всі інші
засоби, якими власники можуть впливати на прийняття
важливих рішень в корпорації.

Проте економісти використовують термін "конт�
роль" у більш широкому сенсі, включаючи в це поняття
будь�які механізми, які спонукають менеджерів працю�
вати в інтересах корпоративних власників. Досконала
система корпоративного контролю створює для менед�
жерів всі необхідні стимули для максимізації вартості.
Така система повинна гарантувати, що у випадку, коли
компанія реалізує інвестиційні можливості з позитив�
ною чистою теперішньою вартістю, інвесторам будуть
виплачені належні їм гроші. Така система наділяє ме�
неджерів та інших задіяних осіб справедливою винаго�
родою за працю, проте виключає необгрунтовані при�
вілеї та пільги.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Визначивши зміст основних компонентів "фінансо�

вої архітектури корпорації" на основі критичного ана�
лізу підходів, що сформовані вітчизняними та зарубіж�
ними науковцями, можна виділити наступні її власти�
вості:

— категорія фінансової архітектури визначає особ�
ливості побудови фінансових відносин, що виникають
між різними групами стейкхолдерів в процесі функціо�
нування корпорації;

— фінансова архітектура є фінансовою моделлю
бізнесу корпорації, що поєднує різні структурні харак�
теристики в єдину систему;

— характер взаємозв'язків між окремими елемен�
тами фінансової архітектури корпорації впливає на її
якість та ефективність прийняття і реалізації фінансо�
вих управлінських рішень;

— між фінансової політикою і фінансовою струк�
турою корпорації є двосторонній взаємозв'язок: з од�
ного боку, фінансова архітектура визначає фінансову
стратегію і тактику та формує фінансову політику кор�
порації, а з іншого — сама фінансова політика, що реа�
лізується через прийняття фінансових рішень, в значній
мірі детермінує фінансову архітектуру корпорації та
визначає траєкторію її трансформації;

— фінансова архітектура є динамічною і адаптивною
системою, яка трансформується відповідно до змін
внутрішнього і зовнішнього середовища.

Базуючись на результатах проведеного досліджен�
ня можна сформулювати наступне визначення: "фінан�
сова архітектура корпорації — це інтегрована динаміч�
на система, що детермінує характер фінансових відно�
син корпорації на основі взаємодії та взаємозв'язку ос�
новних структурних компонентів, що формують її внут�
рішню будову та впливають на ефективність фінансо�
вої діяльності через фінансові рішення, які приймають�
ся в корпорації". У наведеному визначенні враховані
основні характеристики та властивості, що притаманні
фінансовій архітектурі корпорації.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день у науко�
вих працях немає однозначного трактування характеру

впливу фінансової архітектури на ефективність фінан�
сової діяльності корпорації, оскільки результати про�
ведених досліджень досить часто носять суперечливий
характер. Разом з тим існує потреба у вивченні впливу
та взаємозв'язків окремих компонентів фінансової ар�
хітектури корпорації, що обумовлює необхідність по�
дальших досліджень в даному напрямку.
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ЦІЛЬ СТАТТІ
Стан соціального та економічного життя Украї�

ни залежить від безпеки всіх сфер життєдіяльності
держави. Дисбаланси у фінансовій системі України
пов'язані з високими ризиками та загрозами у подат�
ковій системі. Основними ризиками є значне подат�
кове навантаження на суб'єктів господарювання, де�
фіцит місцевих бюджетів, низький рівень податко�
вих надходжень, проблеми при формуванні податко�
вого боргу тощо. Для вирішення цих та інших про�
блем податкової системи слід дослідити сутність
поняття "податкова безпека" та основних її харак�
теристик.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значна частина вітчизняних та зарубіжних нау�
ковців займаються досліджуванням трансформацій�
них процесів в економіці, що пов'язані з податковою
політикою держави [1, c. 85—86]. Вивчення суті та
фундаментальних характеристик податкової безпе�
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ки викликають немалий інтерес, адже по рівню по�
даткової безпеки можна судити про податкову сис�
тему в цілому, аналізувати чи відповідає сума над�
ходжень до бюджету інтересам держави, суб'єктів
господарювання та суспільства загалом. Слід відчиз�
няних нацковців слід відзначити О. Барановського,
Ю. Бережну, В. Білостоцьку, В. Іщенка, В. Задорож�
нього, В. Мартинюка, Ю. Полянської, А. Соколовької,
серед зарубіжних авторів — О. Ареф'єва, В. Кашин,
В. Пономарьова, І. Тимофєєву та Д. Тихонова.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Проте, не зважаючи на значні дослідження по�

даткової безпеки держави, все ж слід свернути
більшу увагу на дослідження її фундаментальних ха�
рактеристик: загроз, ризиків, інтересів та захисту,
дізнатися, як держава спроможня забезпечувати їх.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Провівши дослідження сутності "податкової без�

пеки" можна помітити, що у науковці розуміють її
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як таку форму безпеки, яка має забезпечувати такі
умови взаємодії держави, підприємницьких структур
та особи, щоб був досягнутий принцип взаємної
відповідальності  суб'єктів господарювання.
Складність достідження даного терміну полягає в
тому, що автори по різному визначають властивості
даної категорії [4, c. 3—40]. По�перше, податкова
безпека характеризує стан захисту інтересів плат�
ників та тих, хто розподіляє валовий внутрішній про�
дукт через систему оподаткування. По�друге, це
здатність системи вчасно виконувати свої функції та
вчасно реагувати на будь�які зміни. По�третє, вміння
та спроможність реагувати на ризики та небезпеки,
ліквідовувати, мінімізувати, приймати чи ігнорувати
їх вплив на учасників податкової безпеки. З цього
видно, що єдиного підходу поки що не існує на тлу�
мачення поняття "податкова безпека".

Необхідно всесторонньо досліджувати даний
економічний термін, а саме проаналізувати економ�
ічну, соціальну та правову природу його існування.
Це дозволить грунтовніше да ти характеристику по�
няття "податкова безпека", її характеристик та прин�
ципів функціонування.

Економічний аспект податкової безпеки полягає
у ступені наповненості бюджету фінансовими ресур�
сами, на який впливає низка факторів: рівень розвит�
ку економіки, приріст валового внутрішнього про�
дукту, рівень інфляції, податкове навантаження на
суб'єктів економіки, що залучені у відтворенні. Для
більшого розуміння даного аспекту необхідно розі�
братися що означає ефективність податків, як виз�
начається його рівень.

Теоретично система оподаткування не повинна
заважати людям розподіляти свій час та свої ресур�
си так, щоб це приносило їм максимальну вигоду. По�
датки, які задовольняють даній умові, називають
нейтральними податками — тобто податками, що не
підривають структуру споживчих витрат, виробниц�
тво в фірмах, що не штовхають індивідів і фірми до
ухилення від сплати податків, не створюють зайвого
податкового тягаря. Нейтральний податок не штов�
хає людину витрачати більше своїх ресурсів на ділові

відрядження, на медичну допомогу, зменшувати вит�
рати на харчування та одяг тільки тому, що відряд�
ження або медичні послуги, наприклад, не обклада�
ються податками, а одяг і продовольчі товари обкла�
даються. Податки не повинні змушувати людей і
фірми витрачати більше часу і грошей на пошуки
інвестиційного докладання своїх ресурсів, що начеб�
то знижує тягар податків.

Ефективність податків може бути розрахована
шляхом співвіднесення витрат та результатів. Ре�
зультатами можна вважати обсяг зібраних податків
державою до бюджету, витратами — кошти на стя�
гування цих податків. З іншої сторони, якщо плат�
ник сплатив велику суму податків, то це може спри�
чинити зменшення активності у підприємців та інве�
торів, або ж перехід бізнесу в тінь, що в подальшому
призведе до зменшення податкових надходжень до
бюджету [5, c. 6—8].

Правовий аспект полягає у процесі контролю за
податковою системою, створивши умови для спра�
ведливого оподаткування суб'єктів суспільного
відтворення та декларації умов у законах. Крім того,
за допомогою регламентованих положень можна
мінімізувати зловживання при процесі росподілу
коштів бюджету. Проте через політично�економічні
кризові явища важко уникнути зловживань в на�
слідок того, що в українському законодавстві існує
низка розбіжностей та складностей. Основними
складностями є: суперечність двох видів обліку —
бухгалтерського та податкового, різностороннє
трактування розподілу на витрати та доходи об'єктів
оподаткування, неясність схем підрахунку фінансо�
вого результату, ЄСВ, податку на прибуток, подат�
ку на додану вартість тощо. Як результат вищепере�
рахованих складностей, ускладнюється процес дек�
ларування фінансових результатів суб'єктів госпо�
дарської діяльності, з'являються шляхи умисного та
так званого легального ухилення сплати окремих по�
датків та зменшення загального обсягу надходжень
до бюджету держави.

Соціальний аспект податкової безпеки полягає
у ступені захищеності інтересів усіх суб'єктів гос�

Таблиця 1. Основні ризики, загрози, очікування та результати
при ефективній побудові податкової безпеки

Джерело: авторська розробка.

Ризики Загрози 
Для держави: 
1. Неможливість отримати запланований обсяг податкових доходів. 
2. Неможливість виконання своїх функцій. 
3. Збільшення дефіциту бюджету внаслідок недоотримання 
податкових платежів. 
4. Збільшення податкових правопорушень та зловживань. 
Для платників: 
1. Посилення податкового тиску. 
2. Складність сплати податків. 
3. Штрафні санкції за несвоєчасну сплату податків через заплутаність 
податкової системи 
4. Припинення господарської діяльності 

Для держави:
1. Ухилення від сплати податків. 
2. Неефективне використання стягнених податків. 
3. Збільшення витрат на аппарат. 
4. Відсутність податкової культури. 
5. Постійні зміни законодавства. 
Для платників: 
1. Надмірний нагляд контролюючих органів. 
2. Несправидливий розмір податкового навантадення серед суб’єктів 
господарювання різного рівня. 
3. Зростання суб’єктів господарювання тільової економіки 
4. Перетік капіталу за кордон  

Очікування Результати 
Для держави: 
1. Своєчасна та в повній мірі сплата суб’єктами господарювання 
податків. 
2. Створення умов для стимулювання домогосподарств. 
3. Ефективне існування податкової системи та розподілу податків. 
4. Впорядкування механізму стягнення податків та вироблення 
ефективних методі боротьби з ухиленням від оподаткування. 
Для платників: 
1. Здатність платити податки вчасно, в повній мірі. 
2. Прозорий та ефективний росподіл зібраних бюджетних коштів. 
3. Підвищення податкової культури у суб’єктів господарювання та 
споживачами їх господарських продуктів. 
4. Створення стимулів для малого підприємництва 

Для держави:
1. Зменшення витрат на управління та стягнення податків. 
2. Визначиння оптимальних умов оподаткування господарських 
суб’єктів. 
3. Розробити ефективне співвідношення між розміром податків та 
величиною податкових пільг. 
4. Недопущення регулярних змін до законодавства. 
Для платників: 
1. Прозорість і ясність податкової звітності підприємницьких 
структур. 
2. Справедливість при врегулюванні спорів та суперечностей між 
державними органами та суб’єктами господарювання. 
3. Спрощення податкового контролю суб’єктів господарювання 
шляхом зниження кількості перевірок та тиску. 
4. Можливість бути проінформованими про суттєві зміни у 
законодавстві (створення певних онлайн ресурсів) 
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подарювання — держави, підприємницьких струк�
тур та населення, шляхом справедливого оподат�
кування, податкових преференцій, сплати податків
та розподілу родаткових надходжень між суб'єкта�
ми фінансової системи. Має бути сформована так
звана "податкова культура" та норми дисципліни,
які забезпечить необхідний рівень податкової без�
пеки. Соціальна направленість податків має про�
являтися через співвідношення прямого та непря�
мого оподаткування. При чому, пряме оподатку�
вання має переважати, що знизить навантаження
на самих споживачів, а в разі ефективних ставок
податків ще й активізує виробництво в державі.
Крім того, зібрані податки мають ефективно реал�
ізовуватися для вирішення соціально�економічних
завдань для задоволення інтересів як держави, так
і населення.

Таким чином, лише завдяки стабільному розвит�
ку економіки, суспільства та раціонального викори�
стання бюджетних коштів можна досягти необхід�
ного рівня податкової безпеки, який задовольнить
інтереси всіх економічних суб'єктів. Проте все це
лише можливе при функціонуванні ефективної,
дієвої та раціональної податкової системи [3, c. 10].

Для визначення сутності та поняття, мети та зав�
дання, методів та принципів побудови економічної
природи податковою безпеки слід визначити основні
ризики, загрози, очікування та результати при її
ефективній побудові. Для уникнення двоякості слід
визначити вищеперераховані параметри як для дер�
жави (суб'єкта, який стягує податки), так і для плат�
ників податків (суб'єктів, з діяльності яких ці подат�
ки стягуються).

Під ризиками слід вважити імовірність появи не�
гативних явищ для податкової безпеки через неефек�
тивність податкової системи, дію загроз, які вже
існують, та впливу на неї зовнішніх та внутрішніх
чинників. Тобто передумовою появи ризиків є заг�
рози. Основна різниця між цими поняттями наступ�
на: ризик є імовірним, їх появу можно виміряти, а
загроза є вже сформованою небезпекою, яка під
впливом чинників спонукає до настання певного ри�
зику. Їх взаємозалежність сприяє появі втрат яе дер�
жаві, так і суб'єктам господарювання.

Розглянемо основні ризики, загрози, очікування
та результати при ефективній побудові податкової
безпеки (табл. 1).

Податкова безпека характеризується можливі�
стю зберегти суб'єктами результатів їх діяльності під
впливом різноманітних як зовнішніх, так і внутрішніх
загроз та ризиків. Основною метою держави є

мінімізація податкових ризиків, шляхом зменшення
кількості ситуацій, які спричиняють загрози подат�
ковій безпеці економічним суб'єктам, суспільству та
економіці загалом. У свою чергу самі ж суб'єкти гос�
подарювання мають враховувати небезпеки та заг�
рози їх діяльності, та будуть вести лише господарсь�
ку діяльність доти, доки у співвідношенні результа�
ти�витрати будуть перевищувати результати. В про�
тивному разі вони будуть змушені припинити їх
діяльність, провести певні зміни для підвищення
ефективності  або піти у тінь, що негативно
відіб'ється для держави, адже суб'єкти господарю�
вання у своїй сукупності є найбільшим джерелом по�
даткових платежів [2, c. 75—77].

Для забезпечення достатньо високого рівня соц�
іального та економічного життя необхідно врахову�
вати податкові недоліки, яки спричинені неефектив�
ним та неадекватним відношенням держави до плат�
ників податків, що створюють дестабілізуючі явища
у податковій системі, а саме: податкові зловживан�
ня та правопорушення, численні ухилення від спла�
ти податків та використання заплутаних схем їх
справляння [7,  с. 281—283]. Усі податкові ризики
мають бути ретельно вивчені, проаналізовані та за�
ходи щодо їх усування мають бути проведені, адже
в рахі несерйозного відношення до них мають виник�
нути загрози вже для фінансової зокрема та націо�
нальної безпеки в цілому.

Таким чином, під податковою безпекою слід ро�
зуміти такий стан податкової системи, який досво�
ляє гармонізувати процеси оподаткування та спла�
ти податків при умові ефективного податкового ме�
неджменту ризиками та загрозами, які можуть ви�
никати в економіці, зі сторони виконавчих органів
для того, щоб задовольнити інтереси економічних
суб'єктів господарювання.

Податкова політика виступає єдним з головних
інструментів подудови ефективної та дієвої системи
оподаткування, основним завданням якої є напов�
нення бюджету достатнім обсягом платежів у виг�
ляді податків, ефективне їх використання, створен�
ня умов для входження у світове співтовариство [8,
c. 149—152]. Державі завжди нелегко приямати пра�
вильні рішення, тому необхідне активне використан�
ня індикаторів податкової безпеки, що полягає у їх
розрахунках, подальшому аналізі та використання
цих даних для побудови прогнозів основних показ�
ників податкової системи. Правильно та своєчасно
розраховані індикатори дадуть можливість мати на
руках реальні цифри по економічному розвитку краї�
ни.

Таблиця 2. Основні індикатори податкової безпеки України

Джерело: авторська розробка.

Категорії податкової 
безпеки Основні індикатори 

Міжнародна податкова 
безпека 

1.Ступінь гармонізації податкових систем інших країн. 
2. Чіткість та зрозумілість системи оподаткуваня іноземцю  

Державна податкова 
безпека  

1. Рівень тінізації економіки.
2. Рівень перетоку капіталу за кордон. 
3. Рівень податкової культури. 
4. Простота податкового контролю. 
5. Ефективність розподілу зібраних бюджетних коштів. 
6. Обсяг штрафних санкції за несвоєчасну сплату податків. 
7. Стабільність податкового законодавства. 
8. Рівень дотацій платникам податків. 
9. Співвідношення витрат на збір податків та фактичних 
надходжень від них. 
10. Ефективність реалізації функції податків. 
11. Рівень довіри до державних органів 

Податкова безпека 
суб’єкта господарювання 

1. Рівень податкового навантаження.
2. Рівень податкового прогнозування. 
3. Кількість перевірок підприємств на рік. 
4. Дієвість податкового менеджменту. 
5. Зрозумілість законодавства 
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Досі не існую юридичних норм до визначення
індикаторів податкової безпеки, тому доцільно ско�
ристатися Методикою розрахунку рівня економічної
безпеки. Також слід розділити індикатори для дея�
ких категорій суб'єктів податкової системи: міжна�
родна податкова безпека, державна податкова без�
пека та податкова безпека суб'єкта господарюван�
ня. Запропоновані індикатори податкової безпеки
залежно від категорії податкової безпеки подані у
таблиці 2.

Таким чином, в таблиці можемо побачити основні
індикатори податкової безпеки, основними з яких є
ефективність реалізації функції податків, юридичний
характер відносин з оподаткування, рівень тінізації
економіки та податкової культури. Одним з про�
відних індикаторів є рівень податкового навантажен�
ня на платників податків, який показує як вплива�
ють податки та збори як окремих суб'єктів господа�
рювання, так і на економічний стан держави.

Податкова безпека тісно пов'язана з рівнем по�
даткової культури, яка проявлеється у дотриманні
всіма суб'єктами податкових правовідносин законів
та інших нормативно�правових актів, вчасність та
правильність сплати податків, знання законів, своїх
прав та обов'язків, довіра до держави та у її ефек�
тивному перерозподілі зібраних податків та зборів
[6, c. 13—17]. Саме довіра та взаємна співпраця між
усіма суб'єктами податкових правовідносин дасть
поштовх до розвитку податкової культури , що є за�
садою докорінних змін у податковій політиці держа�
ви, побудові ефективної національної економіки та
забезпеченні надійної податкової безпеки України.

Проте, не дивлячись на проведення реформ у по�
датковій системі, стан податкової юезпеки ще пере�
буває нестабільним через дію певних ризиків, зоо�
крема основними з яких слід вважати:

1. Нестійке зростання економіки, надмірно висо�
ка чутливість від зовнішніх факторів.

2. Низка недоліків у податковій системі, неефек�
тивне одміністрування податків та контроль за ви�
користанням бюджетних коштів.

3. Високий рівень тінізації економіки, у 2015 році
рівень тінізації сягнув 47%.

4. Монопольна власність над стратегічними
підприємствами у стратегічних галузях економіки
іноземними компаніями.

5. Малоефективність захисту національного рин�
ку від іноземної недобросовісної конкуренції продук�
цією.

6. Відсутність науково�технічного прогресу та
достатнього інвестування в економіку.

ВИСНОВОК
Формування ефективної податкової політики,

шляхом вибору найефективнішого варіанта сплати по�
даткових платежів може зміцнити податкову безпе�
ку. Для забезпечення ефективного розвитку українсь�
кої економіки необхідно дотримуватися вимог відпо�
відності елементів податкової безпеки вимогам націо�
нальної безпеки. В умовах мінливості політико�еко�
номічної ситуації в країні, необхідно на регулярній
основі досліджувати ефективність методів, способів
та інструментів забезпечення податкової безпеки дер�
жави.

Крім того, досить відчутною є відсутність необ�
хідного прийняття концепції податкової безпеки, що
буде містити пріоритети, цілі та завдання, щляхи за�
безпечення податкової безпеки держави. Без неї
важко буде реалізовувати ефективний соціальний та
економічний розвиток держави. Тому перспективою
у подальших дослідженнях з цієї тематики має бути
саме побудова ефективної концепції податкової без�
пеки, що допоможе зв'язати інтереси держави та
су'бєктів господарювання.
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ВСТУП
Витрати виробництва, як економічна категорія, мають

особливе значення, оскільки одним з найважливіших кри�
теріїв діяльності підприємства є їх зниження на виробниц�
тво одиниці продукції. Зменшення витрат при незмінному
розмірі виручки від реалізації продукції забезпечує
збільшення прибутку та можливості підприємства для роз�
ширеного відтворення. Ринкова стратегія, яка сформувалася
в 80�ті роки XX сторіччя в економічно розвинених країнах
світу, і вважалася головною умовою розвитку підприємства,
сьогодні змінюється ресурсною орієнтацією, або концеп�
цією обмеженості ресурсного потенціалу. Згідно з нею для
ефективного функціонування підприємство повинно вміти
обирати та комбінувати виробничі ресурси. Зазначені по�
ложення зумовлюють важливість управління витратами на
сучасному етапі розвитку економічних відносин.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Концептуальною основою дослідження витрат вироб�

ництва продукції є чітке розуміння сутності цієї категорії.
Питання витрат виробництва знайшло своє відображення у
працях науковців більшості наукових шкіл, представника�
ми яких були Е. Бем�Баверк, П. Буагільбер, Ф. Візер, І. фон
Тюнен, К. Маркс, Т. Мальтус, В. Парето, В. Петті, А. Пігу,
Д. Рікардо, Ж.�Б. Сей, А. Сміт, Г. Фандель, Й. Шумпетер та
інші.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Метою статті є дослідження та узагальнення поглядів

представників різних наукових шкіл щодо сутності витрат в
економічній теорії.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Проблема оцінки витрат виникла одночасно з розвит�
ком виробництва, становленням товарно�грошових відно�
син. Ще з давнини, а саме — V—IV ст. до н.е., з'являються
перші загадки про витрати виробництва. Вони асоціюються
з такими філософами, як Аристотель, Ксенофонт та Демос�
фен. У праці "Історія економічного аналізу" Й. Шумпетер
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звертав увагу, що Аристотелем виділялися такі види вар�
тості, як споживча та мінова, при цьому останню можливо
отримати із споживчої [8].

У Стародавньому світі виникала необхідність розрахун�
ку та реєстрації витрат для ведення господарства. Перші
письмові звіти про витрати були знайдені в Єгипті, які дату�
ються 3623 рр. до н.е. Пізніше, у 2200—2150 рр. до н.е., у
Вавилоні зароджувались планування та контроль витрат на
оплату праці. У Греції почалося зародження аналогів сучас�
ної фінансової звітності, де відображалось нормування вит�
рат і доходів. В Афінах працювали спеціальні контролери,
обов'язком яких було ведення обліку й складання звітів про
доходи й видатки держави. Але не зважаючи на зароджен�
ня обліку витрат, чіткого визначення цієї категорії не існу�
вало, так як і спеціально призначених рахунків та повноцін�
них узагальнюючих відомостей, звітів. Науковий зміст по�
няття почав формуватися значно пізніше, лише у ХVІІ ст.

Аналіз еволюції поглядів на сутність категорії "витра�
ти" та наукових досліджень з даної проблематики дозволяє
виділити наступні етапи та напрямки її розвитку: витрати у
вченнях класичної школи економічної теорії; витрати ви�
робництва в теорії трудової вартості; неокласичні й сучасні
концепції витрат виробництва.

Питання витрат виробництва знайшло своє відоб�
раження у працях В. Петті, П. Буагільбера, А. Сміта і Д.
Рікардо, які були прибічниками чистої теорії вартості. Вони
першими започаткували ідею абстрактної праці, обгрунту�
вали питання поділу праці й виявили регіональну диферен�
ціацію витрат виробництва. Даний науковий напрям отри�
мав назву теорії абсолютних переваг або абсолютних вит�
рат. Згідно даної теорії величина вартості визначається зат�
ратами праці на виробництво продукції, адже під витрата�
ми виробництва А. Сміт розумів заробітну плату за витра�
чену працю, а також прибуток і ренту. Але з ним не погод�
жувався Д. Рікардо, який виключав зі складу витрат ренту.
На думку вченого, до вартості продукції необхідно включа�
ти не лише працю, але й витрачені засоби виробництва. Їх
погляди мали велике наукове значення: з одного боку, вони
стали основою трудової теорії вартості К. Маркса, з іншого
— неокласичного напряму буржуазної економічної теорії.
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Отже, відповідно до чистої теорії вартості можна стверд�
жувати що, витратами є використані на виробництво пра�
ця, вкладений капітал та земля, яка застосовується в про�
цесі виробництва товарів.

У трудовій теорії вартості Т. Мальтус за вартість вважав
і працю, яка витрачається для купівлі певного товару. До вит�
рат виробництва науковець також включав прибуток на аван�
сований капітал, витрати живої та уречевленої праці. Отже,
вартість є пропорційною витратам виробництва. "Прибуток
виступав номінальною надбавкою до ціни на товар, а в сфері
обігу він формувався за рахунок реалізації товару дорожче
від його вартості. В даному випадку прибуток завжди зали�
шається нереалізованим, тобто кожен, хто вигравав як про�
давець, одразу втрачав як покупець. Але цю проблему мож�
на вирішити за рахунок землевласників, чиновників та інших
верств населення, які купують, нічого не виробляючи, і та�
ким чином приносять прибуток капіталістам" [3].

Майже одночасно з теорією трудової вартості виникає
теорія витрат виробництва, яка визначає їх як основу міно�
вої вартості й цін. Набуває поширення і теорія трьох фак�
торів виробництва: праці, капіталу та землі, які формують
вартість у процесі виробництва. Ця теорія обгрунтована у
працях Ж.Б. Сея. Теорія трьох факторів виробництва стала
основою багатьох наступних теорій вартості, зокрема, гра�
ничної корисності та граничної продуктивності.

При обгрунтуванні необхідності включати в собівартість
продукції ряду елементів чистого доходу економісти поси�
лаються на вчення К. Маркса, згідно з яким "витрати ви�
робництва (с + v + частина m), які включають певні елемен�
ти додаткової вартості (відсоток і ренту), на практиці то�
тожні собівартості". К. Маркс досить чітко розділяв кате�
горії витрат виробництва і собівартості: "…коли говорять,
що витрати виробництва, або вартість товару дорівнює 110,
то розрахунок ведеться так: початковий капітал дорівнює
100 (наприклад, сировина — 50, праця — 40, засоби праці —
10) + 5% (відсоток) + 5% (прибуток). Отже, витрати вироб�
ництва дорівнюють 110, а не 100. І витрати виробництва
більші, ніж собівартість виробництва" [5].

В економічному вченні К. Маркса поняття "витрати ви�
робництва" обгрунтоване в чотирьох значеннях при їх дос�
лідження від загальної абстракції до аналізу конкретних
форм капіталістичних витрат:

— витрати виробництва, які проявляються як вартість
товару для суспільства (с + v + m). Такі витрати необхідні,
щоб продукт був вироблений за будь�яких суспільних умов,
і безпосередньо залежать від ефективності засобів праці та
їх продуктивності;

— витрати виробництва (с + v), які з точки зору су�
спільного відтворення виступають, як відшкодування зат�
рат для забезпечення простого відтворення;

— витрати виробництва — це ціни виробництва, які ви�
ступають як умова пропозиції товарів. У результаті конку�
ренції товари продаються не за своєю вартістю, а за цінами
виробництва, які в свою чергу складаються з с + v + р. Час�
тина витрат "р" повинна бути відшкодована для того, щоб
виробництво не змінювало своїх обсягів;

— витрати виробництва у формі собівартості, яка є вит�
ратами окремого капіталіста. В даному випадку капіталіст
досліджується у відношенні до найманої праці, торгівель�
ного і позикового капіталу. Це зумовлює перерозподіл час�
тини додаткової вартості (m) у формі відсотка за позичку,
орендної плати і чистих витрат обігу, які сформовані про�
стим відтворенням індивідуального капіталу [4].

Згідно з марксистською концепцією витратами вироб�
ництва є вартість товару, сума витрат на придбання засобів
виробництва та робочої сили (постійного і змінного капіта�
лу). У цьому переліку К. Маркс особливо вирізняє витрати
виробництва (витрати праці), які утворюють додану вартість
товару.

Отже, виходячи з теорії витрат виробництва ми може�
мо стверджувати, що витратами необхідно вважати су�
купність спожитих у процесі виробництва засобів виробниц�
тва та необхідної праці робочої сили, які визначають скільки
коштує підприємцю виробництво та реалізація даного то�
вару.

У ХІХ ст. зароджувалися нові маржиналістські кон�
цепції витрат, які сприймають витрати як явище, що базуєть�
ся на граничній корисності. Відповідно до теорії основою
витрат є будь�яке рішення щодо виробництва товарів, яке
супроводжується необхідністю відмови від застосування
тих самих ресурсів іншими виробництвами. Ідея застосуван�
ня граничної корисності (суб'єктивно�психологічна теорія

вартості) запропонована І. фон Тюненом та знайшла відоб�
раження в працях Е. Бем�Баверка, Л. Вальраса, Ф. Візера,
В. Джевонса, Дж. Кларка, К. Менгера, В. Парето, А. Пігу.
Вони визначали вартість ступенем корисності результату та
заперечували її звуження до витрат праці або трьох фак�
торів виробництва.

У 1886 р. Е. Бем�Баверк опублікував працю "Основи
теорії цінності господарських благ", яка вважається голов�
ною у розвитку досліджуваної теорії. Е. Бем�Баверк ствер�
джує, що "…цінність речі вимірюється величиною її гранич�
ної корисності", при цьому величина вартості матеріальних
благ визначається важливістю тієї конкретної потреби, яка
займає останнє місце в ряді потреб, що задовольняється всім
наявним запасом матеріальних благ даного роду [1]. Знач�
ну увагу він приділяв поняттям "вартість", "корисність" та
їх розмежуванню. На його думку, корисність є нижчою, а
вартість — вищою формою з точки зору людського благо�
получчя, і будь�яка річ може отримати вартість лише за умо�
ви її рідкості, а отже, й корисності.

Австрійським вченим Ф. Візером було розроблено суб�
'єктивну теорію витрат альтернативних можливостей, відпо�
відно якої витрати виробництва конкретного товару дорів�
нюють найвищій корисності тих благ, які суспільство могло
б отримати, якщо б альтернативно використало витрачені
виробничі ресурси [2].

Вважаємо, що теорія граничної корисності ігнорує зна�
чення витрат виробництва та безпосередньо процес вироб�
ництва товарів. Її прихильники витратами вважають ко�
рисність, а вартість витрат є похідною від вартості продук�
ту. Можна стверджувати, що теорія трудової вартості й те�
орія граничної корисності не суперечать, а доповнюють одна
одну. Про це зазначав відомий економіст та прибічник нео�
класичної теорії вартості М.І. Туган�Барановський: "Тео�
рія граничної корисності та трудова теорія, безсумнівно
протилежні, але аж ніяк, не суперечливі". Якщо в першій
найбільш глибоко розроблені наукові основи обгрунтуван�
ня вартості у відповідності з трудовими витратами, то в
другій — дається теоретичне обгрунтування шляхів
найбільш ефективного використання основних факторів ви�
робництва [7].

Наприкінці ХІХ ст. А. Маршаллом та П. Самуельсоном
була сформована неокласична теорія вартості (теорія цін),
шляхом синтезу елементів теорії граничної корисності та
трудової теорії, які, на їх думку, являлися окремими скла�
довими єдиного цілого. За К. Марксом, в основі вартості
лежить тільки один виробничий фактор — праця робітників.
Відповідно до неокласичної теорії в основі вартості є не
один, а кілька виробничих факторів — праця, капітал (за�
соби виробництва), природний фактор (земля) та підприє�
мницькі здібності. Заперечуючи концепцію К. Маркса про
те, що тільки жива праця бере участь у створенні вартості,
його опоненти, посилаються на неспівставність різних видів
праці (фізичної та розумової, кваліфікованої та некваліфі�
кованої), а також на можливість виробництва без участі
живої праці (автоматизація виробництва), та необхідність
врахування управлінської й організаційної діяльності.

Засновник неокласичного напряму — А. Маршалл,
відкинувши принцип монізму при з'ясуванні джерела вар�
тості, обгрунтував думку про необхідність синтезу гранич�
ної корисності й витрат виробництва при визначенні ціни
товару. Ціна, яку покупець згоден сплатити за товар, зу�
мовлена ступенем його корисності, а ціна, яку призначає
продавець, має у своїй основі витрати виробництва. Ціни
формуються не за допомогою усереднення, а під час своєр�
ідного компромісу між покупцями й продавцями, як гранич�
но допустимі відносно попиту та пропозиції.

Основою ринкової рівноваги у А. Маршалла є рівність
суспільної граничної корисності та суспільних витрат. "Леза
ножиць" А. Маршалла характеризують двокритеріальну
сутність вартості товару: "Ми могли б з однаковими підста�
вами сперечатися про те, регулюється вартість корисністю
чи витратами виробництва, як і про те, верхнє чи нижнє лезо
ножиць розрізає лист паперу. Якщо нижнє лезо утримува�
ти в нерухомому стані, а розрізати папір за допомогою іншо�
го леза, то можна стверджувати, що ріже папір саме верхнє
лезо, однак таке твердження є хибним, оскільки суперечить
науковому опису цього процесу" [6].

Отже, згідно з неокласичною теорією ціна товару виз�
начається двома факторами: граничною корисністю й вит�
ратами виробництва. Але майже такий висновок робить і К.
Маркс, який стверджує, що основою ціни є не будь�які, а
тільки суспільно необхідні витрати праці. К. Маркс значен�
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ня суспільно необхідних затрат праці на виробництво то�
варів також ставить в залежність від ступеня задоволення
потреб суспільства в даному виді товару. Таким чином, ні у
маржиналістів, ні у А. Маршалла, засновника неокласично�
го напряму, немає суттєвих розбіжностей з К. Марксом,
оскільки основою всіх факторів, за винятком природних, є
жива праця. Обмеженість будь�яких виробничих ресурсів
може бути зведена до обмеженості трудових ресурсів. З
іншого боку, обмеженість природних і капітальних ресурсів
можна нівелювати за наявності достатнього обсягу трудо�
вих. Тому не втратило своєї значущості твердження кла�
сиків про те, що кінцевим мірилом багатства суспільства є
праця.

У ХХ ст. при дослідженні теорії витрат набуває поши�
рення використання економіко�математичних методів таки�
ми вченими, як: Дж.Ч. Гаріссон, Ч. Кларк, Є. Слуцький, Г.
Фандель, А. Хіггінс, Е. Шмаленбах. Вони у подальшому
здійснили уточнення економічної сутності витрат для по�
треб управління, обліку, аналізу, адміністрування. Саме в
цей час виділяються два підходи щодо вивчення витрат —
економічний, що базується на обмеженості всіх видів ре�
сурсів й альтернативних варіантів їх використання, та бух�
галтерський, де витрати є сукупністю затрат живої та уре�
чевленої праці на виробництво продукції.

Отже, виходячи з основних тверджень представників
неокласичної теорії вартості можна зробити висновок, що
витрати — це затрати таких чинників виробництва, як зем�
ля, праця, капітал та організаторські здібності.

На сьогодні розвиток знань про категорію "витрати"
уповільнюється через відсутність єдності думок науковців
щодо її сутності. В більшості випадків неузгодженість ви�
никає внаслідок різноманітного перекладу терміну на ук�
раїнську мову із зарубіжних джерел. Для опису витрат в
російській мові використовуються три поняття — "затра�
ты", "издержки", "расходы". В англійській термінології, вра�
ховуючи сфери діяльності підприємства, для досліджуваної
категорії використовуються такі поняття, як "expenses",
"cost", "spend", "charge", "expenditure", "input", "outlay",
"disbursements", "outgivings".

В.А. Дерієм проведено вагоме дослідження щодо кате�
горії "витрати" та її різнобічного трактування. Вчений
термін "витрати" вивчав у працях політекономів, економістів
підприємств та менеджерів у сфері витрат. Вчені�політеко�
номи (С.В. Мочерний, Г. Фандель) розглядають витрати у
загальноекономічному аспекті як одну із важливих кате�
горій. В економічній науці розрізняють економічні та бух�
галтерські витрати. Першим видом більше оперують еконо�
місти�теоретики, другим — бухгалтери. Вчені�фінансисти
(В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. Чуй) оціню�
ють витрати з точки зору їх відповідності доходам звітного
періоду та рівня їх впливу на формування фінансових ре�
зультатів діяльності, особливо чистого прибутку підприєм�
ства. Вчені�економісти (Л.Г. Мельник, З.Г. Ватаманюк, П.С.
Харів, М.І. Хопчан), які спеціалізуються на науковій про�
блематиці з економіки підприємств досліджують витрати як
важливий чинник, що забезпечує організацію виробництва
й збуту продукції (робіт, послуг).

У Росії широко вживаються терміни "расходы" та "зат�
раты", але чіткого розмежування між ними не існує, а у
вітчизняних працях вони поєднані поняттям "витрати". Ро�
сійський вчений�економіст Б.С. Юровський ототожнює по�
няття "расходы" й "затраты", і називає це споживанням ре�
сурсів підприємства та вартістю виконаних для підприєм�
ства робіт і послуг. У свою чергу, С.А. Котляров з цією точ�
кою зору не згоден, та під "расходами" розуміє витрати пев�
ного періоду, які відносяться на реалізовану за цей період
продукцію, "издержки" — сума витрат на здійснення будь�
якої виробничої функції підприємства. "Издержки" більш
ширше поняття ніж "витрати", оскільки воно містить вит�
рати на соціальні потреби та витрати виробництва.

Українські науковці виділяють два терміни — "витрати"
та "затрати". М.І. Скрипник вважає, що затрати можуть бути
не тотожні витрата, якщо надходження товарно�матеріаль�
них цінностей та інших ресурсів відбувається в одному пер�
іоді, а використання — у різних. Витрати можливі лише в
разі отримання доходу від реалізації готової продукції
(робіт, послуг), на виготовлення яких вони були здійснені.
С.Ф. Голов, В.М. Гордієнко, К.Т. Кривенко, В.С. Савчук за�
стосовують лише термін "витрати" як грошовий вираз ре�
сурсів, використаних для виробництва продукції (реалізації
продукції, виконання робіт, надання послуг). Професор
М.С. Пушкар витратами вважає суму спожитих на вироб�

ництво товарів (робіт, послуг) факторів виробництва (ре�
сурсів). В.В. Сопко затратами називає використані у про�
цесі виробництва різні речовини та сили природи на виго�
товлення нового продукту праці. Л.В.Нападовська стверд�
жує, що витрати — це використання (відтік) грошових
коштів.

ВИСНОВКИ
Отже, витрати — досить значуща економічна катего�

рія, питання сутності якої досліджувалось ще від початку
осмислення фактів і явищ господарського життя та зарод�
ження економічної думки. На кожному з напрямів розвит�
ку економічної науки розуміння витрат не залишалося по�
стійним, а змінювалось із розвитком економічної теорії й
теоретичних та практичних аспектів управління ними. Еко�
номічна сутність витрат виробництва грунтується на
змістовній характеристиці виробництва як суспільного
явища, що має двоїстий характер: з одного боку, це про�
цес виробничого споживання ресурсів (засобів виробниц�
тва й робочої сили), а з другого — процес створення про�
дукту.

Ми дотримуємося думки тих авторів, які розмежову�
ють поняття "затрати" та "витрати". На основі проведе�
ного аналізу праць вітчизняних та зарубіжних вчених вва�
жаємо за доцільне затратами називати натурально�
кількісне або грошове вираження витрачених ресурсів для
здійснення виробничої діяльності підприємства, що не
зменшує капіталу та має вплив на економічний прибуток
підприємства. В свою чергу, витрати — частина затрат,
понесених в результаті господарсько�фінансової діяль�
ності підприємства, яка призводить до зменшення активів
або збільшення зобов'язань та розраховується одночас�
но із визнанням доходу, для отримання якого вони були
здійснені.

Література:
1. Бем�Баверк О. Основы теории ценности хозяйствен�

ных благ / О. Бем�Баверк. — М., 1929. — 445 с.
2. Визер Ф. Теория общественного хозяйства (Избр.

гл.) // Австрийская школа в политической экономии /
К. Менгер, Е. Бем�Баверк, Ф. Визер; пер. с нем. / Предисл.,
коммент., сост. В.С. Автономова. — М.: Экономика, 1992.
— 495 с.

3. Історія економічних учень: підручник. Ч.1 / За ред.
В.Д. Базилевича. — К.: Знання, 2006. — 589 с.

4. Маркс К. Влияние изменения цен / К. Маркс, Ф. Эн�
гельс. — 2�е изд. Т. 25.4.1. — 123 с.

5. Маркс К. Издержки производства и прибыль /
К. Маркс, Ф. Энгельс. — 2�е изд. Т. 25. Ч. 1. — 45 с.

6. Маршалл А. Принципы экономической науки /
А. Маршалл. — Т. — 1: пер. с англ. — М.: Прогресс, 1993. —
415 с.

7. Туган�Барановский М.И. Основы политической эко�
номии / М.И. Туган�Барановский. — 5�е изд. — Петрог�
радъ. Изд�во юридического книжного склада "Право",
1918. — 540 с.

8. Шумпетер Й. История экономического анализа
[Электроный ресурс]. — Режим доступа: http://ek�
lit.agava.ru

References:
1. Bem�Baverk, O. (1929), Osnovy teorii cennosti hozjajs�

tvennyh blag [Basic theory of the value of economic goods],
Moscow, Russia.

2. Vizer, F. (1992), Teorija obshhestvennogo hozjajstva
[The theory of the social economy], Jekonomika, Moscow,
Russia.

3. Bazylevych, V.D. (2006), Istoriia ekonomichnykh uchen'
[History of economic doctrines], Znannia, Kyiv, Ukraine.

4. Marks, K.and Jengel's, F. (1987), Vlijanie izmenenija cen
[The impact of price changes], 2nd ed, Moscow, Russia.

5. Marks, K. and Jengel's, F. (1987), Izderzhki proizvodstva
i pribyl' [Production costs and profits], 2nd ed, Moscow, Russia.

6.  Marshall, A. (1993), Principy jekonomicheskoj nauki
[The principles of economics], Progress, Moscow, Russia.

7. Tugan�Baranovskij, M.I. (1918), Osnovy politicheskoj
jekonomii [Principles of Political Economy], 5th ed, Pravo,
Moscow, Russia.

8. Shumpeter, J (2015), "History of Economic Analysis",
available at: http://ek�lit.agava.ru (Accessed 5 September
2015).
Стаття надійшла до редакції 08.09.2015 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 9/2015136

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ

Проблеми інновацій, інноваційного розвитку, кон�
курентоспроможності національної економіки займає
одне з визначальних місць на макроекономічному рівні
розвинених країн, та є досить актуальними в наукових і
фахових колах. Для кращого функціонування будь�яко�
го економічного суб'єкта незалежно від рівня (націо�
нального чи міжнародного) конкурентоспроможність
можна вважати одним з поштовхів спрямованих на знач�
не підвищення техніко�економічної ефективності діяль�
ності організації. Головною економічною проблемою
для України є проблема досягнення світового рівня кон�
курентоспроможності національною економікою. Гос�
трота питання постає у зв'язку з необхідністю включен�
ня України до міжнародного економічного співтовари�
ства як рівноправного партнера, якщо Україна не мати�
ме власної конкурентоспроможності не можна розра�
ховувати на те, що світові лідери сприймуть її як дос�
тойного учасника міжнародних відносин.

Інновації є одним з головних факторів підвищення
конкурентоспроможності економіки, вони дають змо�
гу країнам, що володіють інноваційними перевагами,
займати провідне місце в світовому співтоваристві. На
сьогодні стає актуальним дослідження впливу інновацій
на рівень конкурентоспроможності національної еко�
номіки. На жаль, для нашої держави інновації не є од�
ним з головних чинників підвищення конкурентоспро�
можності в Україні. Перш за все це пов'язано з тим, що
вітчизняна економіка орієнтована на удосконалення
процесів виробництва, а не на забезпечення конкурен�
тоспроможності товарів. Ця ціль досягається лише тими
національними економіками, які мають високу інтен�
сивність інноваційної діяльності. Отже, конкурентос�
проможність та інноваційна діяльність є взаємопов'я�
заними.

Високий рівень інноваційної діяльності та інвестицій
становлять основу сучасного розвитку економіки дер�
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жави. На даний час розвиток економіки в Україні відбу�
вається повільно. Потенційні інвестори із�за кордону
остерігаються вкладати кошти у розвиток економіки
України. Несприятливий інвестиційний "клімат" в Укра�
їні спричинений багатьма чинниками: нестабільність
політичної ситуації, відсутність стимулюючих чинників
(пільг), слабка правова — нормативна база країни. У
вітчизняній промисловості не набули поширення інно�
ваційні процеси. За даними державного комітету стати�
стики України — підприємства, що впроваджують інно�
вації становить приблизно 12—14%, що у рази менше,
ніж у інноваційнорозвинених державах [1]. Проблема
полягає у тому, щоб залишитись, як мінімум на існую�
чих позиціях, необхідно залучити значні фінансові,
технічні, матеріальні вклади.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження багатьох науковців підтверджують
факт, що інновації підвищують продуктивність та кон�
курентоспроможність. Питання, що стосуються дослі�
джень пов'язаних з інноваційною діяльністю та іннова�
ційного розвитку економіки є займались такі науковців,
як: Д. Черваньов, А. Гальчинський, В. Гейць, О. Соснін,
А. Поручник та інші. Взаємозв'язок конкуренції та інно�
ваційної діяльності розглядається у працях відомих еко�
номістів, зокрема його висвітлювали Й. Шумпетер,
Е. Мейсон, Дж. Гелбрейт, Р. Нельсон, С. Вінтер та
інші.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

На сьогодні питання впливу інновацій на конкурен�
тоспроможність нажаль сформовано не повністю, на�
відмінно від теоретичної основи конкурентоспромож�
ності, де науковці розглянули такі питання як: визна�
чення сутності, принципів, проблем та напрямів її за�
безпечення.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення ролі інновацій як одного

з двигунів підвищення конкурентоспроможності еконо�
міки та необхідність використання їх для розвитку еко�
номіки країни.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що

конкурентна перевага країни забезпечується наявністю
або використанням унікальних технологій, ідей. Одним
із найпотужніших стимулів, що змушує країни рухати�
ся шляхом інновацій в умовах розвитку міжнародних
економічних відносин, є глобальна конкуренція.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За рахунок інноваційного розвитку більшість розви�

нутих країн світу досягли високої конкурентоспромож�
ності та стійкого економічного зростання, для кожної
держави життєвонеобхідно бути конкурентоспромож�
ними та інноваційними на ринку. В зв'язку з постійним
зростанням конкуренції, основою конкурентоспромож�
ності є інновації, які дають змогу країнам, що володіють
інноваційними конкурентними перевагами, займати на�
лежне місце в світовому співтоваристві. Розвиток і впро�
вадження інновацій є основою збільшення ефективності
економіки, зростання обсягів виробництва, підвищення
рівня життя, вихід на нові ринки, тому для цього, насам�
перед, необхідна державна підтримка як прямого, так і
непрямого характеру. На підвищення інноваційного по�
тенціалу, що створить конкурентоспроможну національ�
ну економіку має бути спрямована загальнодержавна
політика, яка повинна бути орієнтована на забезпечення
належних умов для розвитку інноваційної діяльності,
впровадження інновацій, функціонування інноваційної
інфраструктури, ринку інновацій та технологій.

Використання інновацій має позитивний ефект, який
зміцнює національну конкурентоспроможність країни,
зміцнює положення країни у глобальній економіці,
спрямовує економіку інтенсивніше розвиватися, забез�
печує зростання продуктивності факторів виробницт�
ва, перерозподіл ресурсів [2].

На рівень конкурентоспроможності національної
економіки впливають інновації, які виражаються шля�
хом структурного оновлення економіки, підвищення
продуктивності праці, зростання питомої ваги високо�
технологічних, наукоємних галузей у структурі вироб�
ництва та експорту, підвищенні якості продукції і, як
наслідок розширенні ринків збуту.

Впровадження інновацій дає опору на ефективне
засвоєння та використання нововведень (оновлення тех�
нологій, організації виробництва та розроблення нової
продукції), а також проведення соціальних інновацій

(проводиться з метою досягнення запланованих резуль�
татів, шляхом міни поведінки персоналу). На макрорівні
використання інновацій виражається як результат по�
кращення суспільних або екологічних стандартів жит�
тя, впровадження нових соціально�політичних умов
функціонування державного управління.

Інноваційна здатність та інноваційна чутливість два
чинники, що характеризують інноваційну діяльність
країни. Інноваційна здатність — визначає, як швидко
поширюються інновації у всіх сферах, а інноваційна чут�
ливість — визначає на скільки ефективно та швидко зас�
воїлись інновації, а також насичення ними всіх галузей
економіки країни. Якщо спостерігається відсутність
ефективної взаємодії цих чинників, то це є негативним
фактором для зростання конкурентоздатності країни.

 Один з показників, що характеризує конкурентну
інноваційну систему, є глобальний індекс інновацій
(табл. 1). Глобальний індекс інновацій — це глобальне
дослідження і рейтинг країн світу, що супроводжує
його, за показником рівня розвитку інновацій.

Проаналізувавши таблицю 1, можемо зробити на�
ступний висновок: що з представлених 143 країн в рей�
тингу "Global Innovation Index 2014" перші позиції зай�
має Швейцарія, Великобританія та Швеція. На постра�
дянському просторі найкращі показники продемонст�
рували Естонія (24�е місце), Латвія (34�е) і Литва (39�е).
Росія обійшла Україну посівши 49�те та 63�тє місце у
рейтингу відповідно. Найгірший показник має Судан
(143�є) з індексом інновацій 12,7. Україна є середньою
країною у цій сфері, її індекс становить 36,3, дані рей�
тингу вказують на наявність низки проблем, що не доз�
воляють ефективно реалізовувати інноваційний потен�
ціал України. Порівняно з лідируючими країнами індекс
нашої держави має досить низьке значення.

Ефективність використання та динамізм розвитку
інноваційної сфери перетворилися у вирішальний чинник
забезпечення конкурентоспроможності економіки та
значною мірою визначають місце кожної країни у світі. В
Україні є чимало проблем, що не дає можливості їй ефек�
тивно використовувати інноваційний потенціал: низький
рівень фінансового забезпечення інноваційної сфери; не�
рівномірний розподіл інновацій по регіонам; неефективне
використання наявного наукового потенціалу; відсутність
належної бази та відповідності міжнародним стандартам
правового захисту інтелектуальної власності.

Інновації та конкурентоспроможність взаємопо�
в'язані. Євразійська рада зі стандартизації, метрології
та сертифікації визначає інновації як нові або вдоско�
налені технології, види продукції або послуг, а також
організаційно�технічні рішення виробничого, адмініст�
ративного, комерційного або іншого характеру, що
сприяють просуванню технологій, товарної продукції
та послуг на ринок [4]. Автори "Глобального індексу
конкурентоспроможності країн" вважають, що конку�
рентоспроможність — це "набір інституцій, заходів і
чинників, які визначають рівень продуктивності країни".
Рівень продуктивності встановлює рівень процвітання,
якого може досягнути економіка, а також рента�
бельність інвестицій, що є показником потенціалу зро�
стання економіки. Частка інновацій у формуванні за�
гального індексу конкурентоспроможності країн ста�
новить від 1/3 до 1/2. Чим ближче країна до того, щоб
увійти до числа основних інноваторів, або досягти інно�
ваційної стадії розвитку, тим більша перевага в забез�
печенні конкурентоспроможності належними іннова�
ціями. Тому, інновації та рівень інноваційної активності,
є найпрогресивнішим фактором, що впливає на конку�
рентоспроможність національної економіки. Перевагу
в конкурентній боротьбі отримують саме ті учасники
ринку, які займають активну позицію у використанні
інновацій. Вплив інноваційності на формування конку�
рентоспроможності системи наведено на рисунку 1.

Для досягнення більш вищого рівня конкуренто�
спроможності країни є наступні чинники: опанування

Рейтинг Країна Індекс 
1 Швейцарія 64,8 
2 Великобританія 62,4 
3 Швеція 62,3 
4 Фінляндія 60,7 
5 Нідерланди 60,6 
6 США 60,1 
7 Сінгапур 59,2 
 8  Данія 57,5 
 9  Люксембург 56,9 
  …  
 24  Естонія 51,5 
 34  Латвія 44,8 
 39  Литва 41,0 
 49  Російська Федерація 39,1 
 63  Україна 36,3 

 143  Судан 12,7  

Таблиця 1. Рейтинг країн світу за індексом інновацій
за 2014 рік

Джерело: Global Innovation Index 2014 [3].
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нових знань в певній сфері; посилення конкуренції на
внутрішньому ринку; створення конкурентних переваг
шляхом використання інновацій, а також їх утримання
шляхом оновлення вже існуючих інновацій; створення
сприятливого середовища з метою стимулювання роз�
витку передових галузей. Тобто для того щоб національ�
на економіка країни була конкурентоспроможною
відносно інших країн необхідно її постійно спрямову�
вати на пошук, здійснення і впровадження нововведень.

ВИСНОВКИ
Інновації відіграють значну роль в економічному зро�

станні країни, які так чи інакше впливають на підвищен�
ня продуктивності праці, ефективність вкладеного капі�
талу та конкурентоспроможність. Завдяки впроваджен�
ню інновацій країни мають конкурентні переваги, тобто
досягнувши на національному рівні інноваційної конку�
рентоспроможності, це дозволить їм бути учасником у
формуванні світової економічної системи. Але, якщо
країна нездатна здійснювати інноваційну діяльність, то
їй загрожує ризик опинитися на позиціях аутсайдера,
адже це згодом може призвести до обмеження можли�
востей розвитку та використання наявного потенціалу.
Шляхами підвищення конкурентоспроможності є зни�
ження ціни і підвищення якості. Єдиний шлях розв'язан�
ня цього завдання постійне впровадження інновацій.

 У зв'язку з останніми подіями в Україні, то її кон�
курентоспроможність національної економіки зни�
жується, бо має вона підвищену політичну та економіч�
ну нестабільність, надзвичайно високі ризики госпо�
дарської діяльності та несприятливий інвестиційний
клімат. Необхідною умовою для появи перспектив
підвищення конкурентоспроможності за рахунок
інноваційного розвитку має стати відновлення миру і
державного контролю над східними регіонами України
і Кримом. Підвищенню рівня конкурентоспроможності
української економіки є такі умови: попит на науку має

формуватися на загальнодержавному рівні; краще
фінансування науки; фінансова підтримка інноваційних
проектів; політичні інструменти підтримки інновацій;
підвищення національної безпеки країни; залучення іно�
земних інвесторів; вдосконалення правової системи
щодо інноваційної діяльності.
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Рис. 1. Вплив інноваційної діяльності на формування конкурентоспроможності системи
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Дана робота відрізняється з поміж інших тим, що це
життєзабезпечуючий напрям наукового дослідження,
адже розроблено теоретико�методологічні, методичні
та прикладні аспекти розвитку важливої для суспільства
і країни галузі економіки, яка останніми роками ста�
більно виробляє до 10% валової доданої вартості, за�
безпечує майже 20% експорту товарів, в якій працює
17,5% осіб від загальної кількості зайнятих в економіці.

Трансформації аграрного сектору у тій чи іншій мірі за�
чепили інтереси мільйонів громадян нашої держави, але
особливо відчули на собі мешканці сільської місцевості.

Отже, рецензована праця без перебільшення має
загальнодержавне, національне значення, від якої у дов�
гостроковій перспективі залежить рівень продовольчої
безпеки населення, добробут громадян та злагода всьо�
го суспільства.

Творчий науковий колектив, утворений на початку
90�х років на марші ринкових перетворень, з високою
громадянською відповідально взявся за реформування
аграрного сектору економіки і поставив за мету розро�
бити відповідну науково�практичну базу для переходу
від соціалістичної централізовано�планової економіки
з властивими їй командно�адміністративними метода�
ми управління до соціально�орієнтованої ринкової си�
стеми господарювання та здійснити споконвічну мрію
селян — передати у приватну власність землю тим, хто
на ній живе та працює. Особливістю наукових розро�
бок стали популярні науково�практичні рекомендації,
спрямовані на створення сільськогосподарських орга�
нізацій нового типу.

Оцінюючи суспільно�політичну, економічну, фінан�
сову ситуацію в країні, члени наукового колективу ус�
відомлювали, що запропоновані кардинальні зміни у ре�
формуванні аграрного сектору економіки не тимчасові,
а розраховані на прийдешні покоління і боротьба за їх
втілення буде довгою та жорсткою, що й підтвердила
практика її впровадження. Така діалектика всього но�
вого, прогресивного, що пробиває собі дорогу через
подолання укорінених застарілих стереотипів в еконо�
мічному мисленні і поведінці людей. Тому протягом
всього періоду колектив однодумців твердо і послідов�
но відстоював детально розроблений план реформ. З
цією метою, за участі членів авторського колективу,
було підготовлено 42 проекти указів Президента Украї�
ни, 64 проекти законів України, 7 постанов Верховної
Ради України, 18 постанов Кабінету Міністрів України,
десятки відомчих адміністративно�розпорядчих актів, у
т. ч. і щодо поліпшення добробуту селян, збереження
існуючих робочих місць та соціально�економічного роз�
витку села.

Цьому сприяла копітка повсякденна організаційно�
роз'яснювальна і просвітницька робота серед керівників
і спеціалістів сільського господарства кожного члена
авторського колективу, які в різні роки працювали в
органах державного управління — Адміністрації Пре�
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зидента, Кабінеті Міністрів України, займали керівні
посади у міністерствах та відомствах, очолювали
провідні наукові установи, були депутатами Верховної
Ради України.

Поступово крок за кроком, як вода точить камінь,
творчий колектив досягав поставленої мети. Було за�
кладено основи нових виробничих і соціально�трудових
відносин на селі, відбулося паювання майна і земель
сільськогосподарського призначення, проведено їх
оцінку, започатковано фермерський рух, розроблено
методику передачі землі від орендодавця до орендаря,
унормовано орендну плату, переведено в практичну
площину створення господарських структур ринково�
го типу.

Починаючи з 2000 р. трансформований відповідно
до вимог ринкового середовища аграрний сектор еко�
номіки став набирати позитивних темпів приросту ви�
робництва сільськогосподарської продукції. У 2014 р.,
порівняно з 1999 р. валової продукції сільського госпо�
дарства вироблено в 1,8 рази більше, зріс експортний
потенціал. За цей період обсяг експорту збільшився у
7,9 рази, а позитивне сальдо зовнішньої торгівлі — у 12,4
рази. Виробництво сільськогосподарської продукції із
збиткового перетворилося на прибуткове.

Поєднання селянської життєвої мудрості і науко�
вого підходу колективу авторів до вивчення зарубіжно�
го досвіду ведення сільського господарства дозволив не
сліпо копіювати його, а впроваджувати суто українсь�
ку модель аграрної реформи з урахуванням менталь�
ності українського народу. Заради справедливості має�
мо зазначити, що окремі важливі нововведення було
здійснено завдяки впровадженню технічних проектів у
різних регіонах України.

З огляду на проведену колективну роботу ідеологів
і організаторів аграрної реформи в контексті євроінтег�
раційних прагнень держави, можна стверджувати, що
вона була науково обгрунтованою, усебічно дослідже�
ною, нормативно забезпеченою і практично впровадже�
ною. Створено сільськогосподарські підприємства рин�
кового спрямування, які здатні гарантувати продоволь�
чу безпеку країни та відродити міжнародний імідж про�
довольчого кошика Європи та всього світу. Земля стала
належати селянам і захищена від монополізації права
власності на неї окремими структурами. Кожен селя�
нин має юридичне право створювати власне господар�
ство, передавати землю в оренду й одержувати оренд�
ну плату та передавати її спадкоємцям.

Звичайно не всі погодяться з винятково позитив�
ними оцінками аграрних трансформацій за останні два
десятиліття. Можна дорікнути авторам реформ за те,
що робити ставку потрібно було не на ефективного

власника, а на ефективного господаря, про засилля аг�
рохолдингів, про занепад інженерної і соціальної
інфраструктури сіл, про суттєве скорочення найманих
працівників у підприємствах тощо. Явище такого мас�
штабу, як аграрна реформа завжди матиме як пози�
тивні, так і негативні наслідки. Для усебічно виваже�
них оцінок потрібен триваліший період і врахування
тодішнього фінансово�економічного стану колгоспно�
радгоспної системи та спроможності молодої держа�
ви надавати бюджетну підтримку, яку отримувало
сільське господарство і споживачі продовольства у
складі Радянського Союзу. На нашу думку, розумній
альтернативі аграрним реформам не було.

Для скептиків нагадаємо тло, на якому здійснюва�
лись аграрні перетворення: майже щорічна зміна уря�
ду та керівних кадрів аграрної сфери в органах дер�
жавного та регіонального управління; не сприйняття
реформ депутатами комуністичної фракції та части�
ною соціалістів у Верховній Раді; бойкот і дискредита�
ція реформ на місцевому рівні окремими керівниками
районної ланки, підприємств та організацій; супротив
реформі авторитетними вітчизняними вченими�аграр�
іями та прокомуністичними засобами масової інфор�
мації. Не зважаючи на це колективу авторів аграрної
реформи вдалося відстояти і вирішити неймовірно
складне завдання — ціною власного здоров'я рухати
її вперед, словом і ділом відстоюючи свою позицію.

Сміливі прогнози, підтверджені науковими розра�
хунками, дозволили виносити основні ідеї аграрної ре�
форми на обговорення різних аудиторій — від найвід�
даленішого сільського клубу до клубу Кабінету
Міністрів України.

Рецензована праця не залишає байдужими, надає
потужний теоретичний і практичний імпульс для на�
ступних досліджень, а методологічне підгрунтя роз�
витку аграрної економічної освіти закладає основу
для подальшого вивчення трансформацій агропромис�
лового сектору економіки, формування сучасного
економічного мислення у молоді, сприяє усвідомлен�
ню стратегічних пріоритетів і організаційно�економ�
ічних механізмів розвитку національної економіки з
урахуванням досвіду загально цивілізаційних пере�
творень.

Підтримуючи науково�практичну роботу "Теорети�
ко�методологічне забезпечення і науковий супровід
трансформації аграрного сектору економіки України до
ринкових умов господарювання в період 1990—2014
років", висунутої на здобуття Державної премії Украї�
ни в галузі науки і техніки 2015 р. вважаємо, що вона
заслуговує на високу державну відзнаку, а її основні
положення випробувало саме життя.
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