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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
В статті обґрунтовано взаємозв’язок і взаємозалежність соціальної безпеки підприємства і його соціального ризику.
Визначено тенденції динаміки соціального ризику та його вплив на характеристики соціальної безпеки. Запропоновано
критерії їх динаміки за умов конкурентної боротьби.
Ключові слова: соціальна безпека, соціальний ризик, соціальна стійкість, соціальна напруга.

ANTONYUK P. P.
Khmelnytsky National University

INTERCOMMUNICATIONS ARE IN THE FIELD OF SOCIAL SAFETY
OF ENTERPRISES
The aim of the research – to explore the intercommunication and interdependence of social safety of enterprise are
reasonable and him social risk. The tendencies of dynamics of social risk and his influence are certain on descriptions of social
safety. Practice functioning of enterprises in a dynamic competitive environment in close relationship and emphasizes the
interdependence of social risk and social security. Selection algorithm support optimal model of social security of the industry, the
development of an appropriate system of management and operational management solutions will allow entities to maintain the
level of social security in accordance with the requirements of time. The criteria of their dynamics are offered at the terms of
competitive activity.
Keywords: social safety, social risk, social firmness, social tension.

Постановка проблеми. За умов конкурентної боротьби ризик є невідривний елементом діяльності
суб’єкта господарювання. Соціальний ризик підприємства не є виключенням. Практика функціонування
підприємств у динамічному конкурентному у середовищі підкреслює тісний взаємозв'язок і
взаємозалежність соціального ризику і соціальної безпеки. Умови, що склалися, вимагають постійної
адаптації підприємств до частого коливання соціального ризику та соціальної безпеки. Соціальна безпека
підприємства є запорукою мінімізації його соціального ризику, а також гарантією зростання соціальної
стійкості підприємства та зменшення його соціальної напруги.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За сучасних умов господарювання надзвичайно
актуальним є дослідження питань соціальної безпеки підприємств, які на сьогодні є значно обмеженими,
оскільки вивчають соціальну безпеку підприємств лише як функціональну складову економічної безпеки. У
такому ракурсі соціальну безпеку досліджують Безбожний В.Л. [1], Іляш О.І. [2], Голубєва Т.В. [3], Бокій
В.І. [4], Жиглей І.В. [5], Петрович Й.М. [6], Шваб Л.І. [7] та ін. Крім того важливо наголосити, що зазначені
науковці не вивчають соціальну безпеку підприємства у тісному зв’язку з його соціальним ризиком, не
обґрунтовують їх тісний зв'язок та взаємозалежність на рівні суб’єкта господарювання.
Постановка завдання. Дослідити та обґрунтувати взаємозв’язок та взаємозалежність стану
соціальної безпеки підприємства та рівня його соціального ризику, ґрунтуючись на теоретичних підходах до
останнього та запропонованій нами концепції оцінки соціальної безпеки підприємства.
Мета статті досягається шляхом виконання таких завдань: вивчити існуючі теоретичні підходи до
соціального ризику, визначити напрями їх дослідження та переваги їх використання за сучасних умов
господарювання; дослідити взаємозв’язок та взаємозалежність тенденцій соціальної безпеки та соціального
ризику на рівні суб’єкта господарювання та обґрунтувати критерії їх динаміки за умов конкурентної
боротьби.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ризик є невід’ємною складовою будь-якої діяльності
на всіх рівнях управління. Ситуація що склалася вимагає постійного дослідження питань соціального ризику
у тісному зв’язку з соціальною безпекою як на рівні держави, так і на рівні підприємства.
У наукових дослідженнях ризик визначається як можливість реалізації небажаних наслідків, як
розмір можливих втрат, як комбінація ймовірності і розміру втрат тощо. На думку Н. Лумана [25], усі
уявлення в сучасній ризикології умовно можна розділити на дві групи. Перша група, яка представляє
більшість, включає науковців, що визначають поняття «ризик» як протилежне за значенням поняттю
«безпека». Для них ризик є критерієм оцінки рішення, математичною категорією, яка дає змогу визначити
розмір зусиль для забезпечення безпеки рішення. Друга група включає науковців, які визначають ризик як
щось протилежне поняттю «небезпека». Про небезпеку говорять, коли йдеться про негативні наслідки
природи та довкілля. Поняття «ризик» використовують в основному коли мова йде про негативні наслідки
рішень людини.
Ми підтримуємо думку науковців першої групи і також вважаємо що «ризик» є протилежним
поняттям до «безпеки», і наголошуємо на їх зворотному зв’язку, а саме зростання соціальної безпеки буде
сприяти зменшенню соціального ризику і навпаки.
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Соціальний ризик є одним із видів ризиків, поряд з політичними, економічними та екологічними
ризиками. Соціальний ризик – складне явище, що має безліч незбіжних, а іноді й суперечливих реальних
основ. Соціальними вважають небезпеки (ризики), що виникають із причин суспільного характеру та
захиститися від яких індивідуально з високим ступенем надійності в більшості випадків неможливо,
оскільки вони обумовлені складним комплексом об'єктивних соціально-економічних умов і практично не
залежать від волі окремої людини [13; 20].
Існує дуже тонка грань між соціальною безпекою підприємства та соціальною безпекою індивіда,
оскільки остання напряму залежить та тісно пов’язана із соціальною безпекою суб’єктів господарювання,
галузі тощо. Ефективність системи соціальної безпеки підприємств знаходиться у тісному зв’язку з
результативністю діяльності суб’єктів господарювання та їх працюючих, що значною мірою обумовлює
рівень соціального ризику і відповідні втрати підприємства.
Категорія соціального ризику активно вивчається у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних
науковців. Узагальнення та опрацювання наукової літератури [8–21] дало змогу виділити два напрями
досліджень соціального ризику. Дослідники першого напряму вивчають в основному соціальний ризик як
непрогнозовані зміни, події, небезпеки, що впливають на суспільство в цілому [15–21]. Представники
другого напряму пов’язують соціальний ризик з втратою заробітку, доходу, працездатності та ін. [8–14].
Розглянемо окремі визначення представників першого напряму. Так, С.В. Шишкин розглядає соціальний
ризик як «…непрогнозовані соціально-економічні зміни, що впливають на суспільство в цілому» [15, с.6].
Автори пропонують вивчати соціальний ризик як «…ризик (небезпека), що викликає соціальні деформації
та диспропорції у функціонуванні і розвитку людини, суспільства, держави» [16, с.19; 17, с.21; 18, с.5]. В.В.
Лепа досліджує соціальний ризик як «…випадкову подію (чи групу подій), унаслідок якої здійснюється
руйнування (розбалансованість) умов для стабільного відтворення соціального потенціалу членів
суспільства» [19, с. 5]. С.Ю. Гончарова, І. П. Отенко розглядають соціальний ризик як «…виникнення в
суспільстві обставин, що наносять суттєвого збитку багатьом особам одночасно» [20, с. 69]. Н.А. Волгин
визначає соціальні ризики як «…ризики соціального походження; ймовірні небезпеки, погрози порушення
нормального (для даного суспільства) соціального стану, які викликані непереборними для даного
суспільства причинами, що полягають у його конкретно-історичному устрої» [21, с. 90].
Дослідження та узагальнення теоретичних підходів до визначення поняття «соціальний ризик»
представників другого напряму дали змогу відзначити, що автори вбачають у соціальному ризику в першу
чергу втрату або загрозу втрати заробітку, доходу, у зв’язку повної та часткової втрати працездатності, або
втрати попиту на працю. Важливо наголосити, що автори розглядають категорію «соціальний ризик» як
окрему не пов’язану з результатами діяльності підприємства та його працюючих. Спільним недоліком
представників першого та другого напрямів є те, що вони не простежують взаємозв’язок та
взаємозалежність соціального ризику і соціальної безпеки підприємства, а також не вбачають зв'язок
зазначених понять з результативністю діяльності підприємства і не враховують інтенсивність динаміки
показників його витрат, доходів та прибутків.
Проведені дослідження дали змогу наголосити на доцільності дослідження соціального ризику в
тісному зв’язку з соціальною безпекою підприємства. На нашу думку, соціальний ризик підприємства
представляє собою ймовірність виникнення диспропорцій (порушень, невідповідностей) та їх наслідків на
рівні суб’єкта господарювання, що напряму пов’язані з продуктивністю та результативністю його діяльності
та впливають на рівень соціальної безпеки.
Відповідно до проведених досліджень [22, с.210–211] соціальна безпека підприємства представляє
собою комплексне поняття що характеризує кількісні і якісні характеристики діяльності суб’єкта
господарювання та відображає взаємозв’язок та взаємозалежність результатів діяльності самого
підприємства та його працюючих. Соціальна безпека, на нашу думку, є комплексне поняття, що представляє
собою, з одного боку, характеристику продуктивності діяльності підприємства через рівень його соціальної
стійкості, з іншого – характеристику результативності його діяльності через стан соціальної напруги.
Оскільки більшість дослідників ризокології вважають що поняття «ризик» є протилежним за
значенням поняттю «безпека», то є доцільним, на нашу думку, простежити тенденції зв’язку соціального
ризику та соціальної безпеки в розрізі її складових, що представлено на рис. 1.
За даними рис.1 доцільно відзначити про обернений зв'язок соціальної безпеки підприємства та
соціального ризику. Важливо зауважити, що зростання загрози соціального ризику буде свідчити про
зменшення рівня соціальної безпеки підприємства і відповідно, зростання соціальної напруги та зменшення
соціальної стійкості, як характеристик рівня соціальної безпеки. І навпаки, зменшення соціального ризику
свідчить про зростання соціальної безпеки, а саме зростання соціальної стійкості та зменшення соціальної
напруги.
Важливо відзначити, що зазначені тенденції соціальної безпеки та ризику підприємства
відображаються у певній тенденції показників, що мають відповідно позитивну та негативну динаміку.
Важливу групу показників ефективності витрат на соціальні заходи є такі: рівень відрахувань на
соціальні заходи (в розрізі фондів) на одного середньооблікового працюючого, на одну гривню повної
собівартості, на одну гривню чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), на
одну гривню чистого прибутку (збитку).
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Тенденції зв’язку соціального ризику та
соціальної безпеки на рівні підприємства

Висновки. Динамічне ринкове середовище вимагає постійної підтримки рівня соціальної безпеки
підприємства. Оптимізація рівня соціальної безпеки та його підтримка ґрунтується на певній послідовності
дій пов’язаних з оперативною оцінкою, аналізом, контролем рівня соціальної безпеки підприємства,
розробкою оперативних управлінських рішень, що дасть змогу досягти і підтримувати відповідний рівень
соціальної безпеки, мінімізувати рівень соціального ризику й відповідно покращити результати діяльності
підприємства.

Позитивна

Соціальний ризик
(зменшується)

Соціальна
безпека
(зростає)

Соціальна
стійкість
(зростає)

Соціальна
напруга
(зменшується)

Негативна

Соціальний ризик
(зростає)

Соціальна
безпека
(зменшується)

Соціальна
стійкість
(зменшується)

Соціальна напруга
(зростає)

Рис. 1. Тенденції зв’язку соціального ризику та соціальної безпеки на рівні суб’єкта господарювання

Таким чином, дотримання алгоритму вибору оптимальної моделі підтримки рівня соціальної
безпеки підприємств галузі, розробка відповідної системи заходів та оперативних управлінських рішень
дасть змогу суб’єктам господарювання підтримувати рівень соціальної безпеки відповідно до вимог часу.
Саме функціонування підприємств у мінливому конкурентному середовищі потребує постійного
моніторингу рівня соціальної безпеки підприємств та мінімізації їх соціального ризику, що є важливим за
умов загострення конкурентної боротьби.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА
Рассматриваются вопросы построения информационного общества. Показаны некоторые тенденции развития
общества, дополненные концепциями исследователей большинства ведущих стран. Рассмотрено влияние информационной
революции, появившейся в результате научно-технического прогресса, на развитие сетевой экономики и построение
информационного общества. Определено, что одной из главных черт информационного общества является ускорение
темпов экономический, социальной, политической и культурной эволюции. Развитие ИТ-инструментария трансформирует
информационное общество в Smart-общество (Smart Society). В работе проанализировано понятие «Smart-общество»;
приведена онтология взглядов на развитие трех ее компонентов: Smart-образование, Smart-управление, Smart-окружение.
Ключевые слова: информационная революция, информационное общество, общество знаний, Smart-образование,
Smart-управление, Smart-окружение.

AFANASYEV M. A., STAROVEROVA O. V., URINTSOV A. I.
Plekhanov Russian University of Economics

SOME PROBLEMS OF CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
OF THE INFORMATION SOCIETY
Issues of the Information Society. Showing some of the trends in society, supplemented by the concepts of researchers
most of the leading countries. The influence of the information revolution, which appeared as a result of scientific and technical
progress on the development of the network economy and the information society. It was determined that one of the main features
of the information society is to accelerate economic, social, political and cultural evolution. The development of IT tools to
transform the information society in the Smart-society (Smart Society). The paper analyzes the concept of «Smart-society"; Refer
ontology views on the development of its three components: Smart-education, Smart-management, Smart-environment.
Keywords: information revolution, information society, knowledge society, Smart-education, Smart-management, Smartenvironment.

Общественный прогресс относятся к наиболее загадочным явлениям общества, причины и
механизмы которых и теперь формулируются лишь на уровне гипотез. Великие философы прошлого, таких
как Платон, Аристотель, Гегель, Леонардо да Винчи, М.В. Ломоносов, Ж.-Д. Бюффон, А. Гумбольдт,
пробовали установить главные направления развития общества. Проблема развития общества нашла свое
отображение в теории ноосферы, авторами которой являлись В.И. Вернадский, Тейер де Шарден, К. Э.
Циолковский. Владимир Иванович Вернадский отмечал: «…под влиянием научной мысли и человеческого
труда биосфера переходит в новое состояние…» – ноосферу. [1, с.19]. Под ноосферой (от греческого «ноос»
– разум и «сфера» – оболочка Земли) понимается такая форма эволюции материи, в которой интеллект
человека и общество в целом достигают высшего развития, главенствуют принципы гуманизма,
обеспечивается их поступательное развитие. Следует отметить, что термин «ноосфера» впервые был
использован в конце 20-х гг. в работах Тейяра де Шардена и Е. Леруа (Е. le Roy), написанных под
впечатлением прослушанных ими в Сорбонне в 1922-23 гг. курса лекций В.И. Вернадского по биогеохимии.
Однако следует иметь в виду, что в изложении Тейяра де Шардена термин «ноосфера» носит смысл
мистический, синоним «царству человеческого разума», проникнутого единым религиозным
мировоззрением.
В 1968 году, основавшая Римский клуб, международную неправительственную организацию,
группа ученых и бизнесменов из разных стран, поставила своей целью изучение глобальных проблем
существования и развития человечества и поиска путей их решения. К ним относятся проблемы
планетарного масштаба, оказывающие влияние на деятельность хозяйствующих субъектов и отдельных
индивидов, требующие тесного международного сотрудничества для их разрешения. Следует отметить, что
использование хозяйствующими субъектами достижений научно-технического прогресса как
главенствующего инструменты преобразования производительных сил на основе возрастающего
взаимодействия науки с производством, в условиях конкурентной борьбы на рынке позволяет им предлагать
более качественную продукцию, работы, услуги, снижать собственные затраты на производство.
Компании вынуждены следить, адаптироваться и оперативно реагировать на научные достижения в
собственной и сопредельных областях деятельности, а некоторым из них приходится делать значительные
инвестиции в науку, заказывая определённые научные разработки. И наоборот, технологически
несовременная компания гораздо менее конкурентоспособна, вследствие воздействия на неё научнотехнического прогресса. Это касается всех технологических процессов производства и управления
компанией. Движущим моментом здесь также является высокая для хозяйствующего субъекта доходность
от производства и продажи науко- и техноемкой продукции [2].
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Научно-технический прогресс как главенствующая составляющая общественного прогресса,
осуществляемый под влиянием крупнейших научных и технических открытий, оказывает воздействие на все
стороны жизни общества и предъявляет возрастающие требования к уровню образования, квалификации,
культуры, организованности, ответственности работников. Результатом научно-технического прогресса
последних десятилетий стала так называемая информационная революция, которая характеризуется
появлением сетевой экономики и развитием информационного общества. Ключевой тенденцией здесь
является последовательное возрастание роли информации и знаний в современном обществе.
Информация и знания становятся все более важным фактором производства, движущей силой
экономического развития и процветания общества. Многие исследователи называют данное общество
«информационным» (Й. Масуда, Д. Белл, О. Тоффлер) или «обществом знания» (П. Дракер), или
обществом, основанным на «информационной экономике» или «экономике знания» (М. Порат). В
информационном обществе наблюдается большая зависимость достижений экономики от наличия
национальной, региональной и локальной системы инноваций (М. Портер) и налаженной системы
непрерывного образования. Следует отметить, что внедрение информационных технологий в процессы
производства и управления, объединение всемирных информационных сетей обеспечили появление новых
моделей управления, ориентированных на интеграционные процессы компаний, функционирующих на
основе глобальных сетевых бизнес-взаимодействий, которые в свою очередь характеризуются такими
свойствами, как глобальность, общедоступность, интерактивность, экстерриториальность, анонимность и
др.
Итак, под термином «информационное общество» мы понимаем постиндустриальное общество, в
котором производство информационного продукта главенствует над производством материальных
ценностей. Информационное общество – это общество знаний (ноу-хау), занимающих основополагающие
позиции во всех отраслях рыночной экономики и являющихся ключевым фактором развития, его
стратегическим ресурсом, включающим концентрацию теоретических знаний, обработку и анализ
информации, интеллектуальный капитал, интеллектуальные способности человека, квалификацию и
переквалификацию, профессионализм. Мы, вслед за [3, 4] будем считать, что к характерным особенностям
развития информационного общества относятся: возникновение и развитие информационной экономики;
автоматизация формирования коллективного знания; приоритетность информационного ресурса по
сравнению с другими видами ресурсов; глобальный характер распределения информационных технологий;
наличие свободного доступа любого человека к коллективным знаниям на основе применения
информационных технологий; увеличение удельного веса индивидуального труда в общественном
производстве за счет принятия сетевых технологий; появление новых возможностей off-line-обучения на
основе формирования его индивидуальной образовательной траектории, а также on-line-обучения.
Считая, что 1956 год является годом начала развития информационного общества, а также в этот
период впервые в истории Америки количество «белых воротничков» (лиц, работающих в офисах) в
технической, управленческой и канцелярской областях превосходило количество «синих воротничков»
(лиц, связанных с физическим трудом). Таким образом, начало развитию нового общества, где большинство
производителей обеспечивало подготовку информации, а не продукции дала Промышленная Америка. Эти
работники, проводившие большую часть дня, создавая, используя и распределяя информацию, получили
название knowledge workers. Главная особенность сетевой экономики состоит в том, что процесс управления
осуществляется группой лиц на коллективной и равноправной основе, что обеспечивает развитие
информационного общества и дополняет различные программы и концепции , созданные большинством
ведущих стран мира.
Хочется отметить, что наиболее интенсивно сетевая экономика развивается в таких направлениях,
как торговля (электронная коммерция); финансы (банковские и другие расчеты); дистанционные трудовые
отношения; дистанционное обучение: бизнес на интернете (интернет-провайдинг, контент-провайдинг,
сервис-провайдинг); бизнес «вокруг» интернета (поставка технических средств, поставка программных
решений, Web-дизайн и программирование, перепродажа сетевых фирм) и бизнес в интернете (интернетреклама, интернет-магазины, интернет-аукционы, интернет-расчеты, интернет-маркетинг). При этом сетевая
экономика претерпевает некоторые проблемы, среди которых риски, связанные со стремительностью
изменений экономических ситуаций в этом секторе, недостаточной информационной безопасностью,
техническими и технологическими трудностями обслуживания экономики, низким качеством услуг,
непроработанностью правового статуса электронного документа и др. В настоящее время появилась
возможность получить высшее образование, находясь вдали от лучших университетов мира и других
учебных центров. Многие страны, прежде всего развивающиеся, обретают доступ к знаниям и возможность
повысить качество своего «человеческого капитала» на основе интернета. Побочным результатом экспансии
интернета является распространение по планете английского языка как глобального средства общения, что
также облегчает международные коммуникации.
Однако, следует отметить, что развитие ИТ-инструментария трансформирует информационное
общество в Smart-общество (Smart Society). Smart-общество представляет собой новое качество общества, в
котором совокупность использования подготовленными людьми технических средств, сервисов и интернета
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приводит к качественным изменениям во взаимодействии субъектов, позволяющим получать новые
эффекты - социальные, экономические и иные преимущества для лучшей жизни. А политика улучшения
всех аспектов человеческой жизни с использованием информационных и коммуникационных технологий в
новых отраслях стала эталоном для многих развитых стран (США, Япония, Южная Корея и др.). Мы вслед
за Б. Славиным [5], будем считать, что Smart-общество развивается в трех глобальных направлениях,
которые без сомнения связаны между собой: Smart-образование, Smart-управление, Smart-окружение.
Первое направление, предполагает тот факт, что чем более насыщено технологическими и
техническими новинками учебное заведение, тем больше оно претендует на право относиться к категории
СМАРТ-образования. Как пример здесь можно привести использование технологий дистанционного
обучения: дистанционные формы не заменяют и не ставят их внедрение приоритетом, а дополняют
обучение. Второе направление представляет собой управление, которое неотделимо от использования
интеллектуальных и коллективных технологий, включая управление знаниями. Третье – Smart-окружение.
Здесь речь идёт обо всём, что связано с использованием различного интеллектуального оборудования,
включая интернет и т.д. При этом информационные технологии выступают в качестве единой ИТинфраструктуры на всех этих трех направлениях. Информационные технологии «оживляют» умное
оборудование, связывают в единую интеллектуальную сеть людей, создают среду для распространения
новых знаний и способствуют эффективному Smart-управлению.
Таким образом, интернет, размывая границы экономики, общества и индустрий, изменяет правила
игры, открывает вероятность для риска, а также и новые возможности. Мы, вслед за [6], будем считать, что в
Smart-обществе технологии, ранее основывающиеся на информации и знаниях, трансформируются в
технологии, базирующиеся на взаимодействии и обмене опытом – Smart-технологии. Они превращают
тяжелый труд в «умный» и вносят инновационные изменения в стратегии управления, что позволяет
обществу более творчески и открыто осмыслить человеческие достоинства, основанные на гибкости и
оригинальности; остается одной из главных черт информационного общества ускорение темпов
экономический, социальной, политической и культурной эволюции.
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БАЛАХОНОВА О. В.
Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»

ВИРІШЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ЗАВДАНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ПРОМИСЛОВОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТА
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
У статті представлено зміст системи фінансового контролю як концепції системного управління промисловим
підприємством. Визначені напрями фінансового контролю в процесі управління витратами на підприємствах промисловості
за різними управлінськими процесами. Систематизовані та структуровані основні компоненти фінансового контролю, його
цілі, завдання, сфера застосування. Здійснена апробація поставленої мети на ТОВ «Ботустрой» (м. Одеса). На основі
використання інструменту системи фінансового контролю на підприємстві було запропоновано заходи та управлінські
рішення, а також впровадження комплексно-цільової програми з розрахунками економічної ефективності розроблених
заходів.
Ключові слова: управлінські завдання, фінансовий контроль, промислове підприємство, управління, заходи,
показники, рішення.

BALAHONOVA O. V.
Vinnitsa Social and Economic Institute "Ukraine" University

MANAGEMENT TASKS IN INDUSTRIAL ENTERPRISES WITH TOOLS AUDIT
In the process of industrial activities there was a need to develop and implement information systems that provide
operational managers reliable information on the costs of enterprises that meet the task in-house management. This requires the
implementation of an integrated approach and tools based on it, which would help to modernize the structure of the information
industry enterprises in such a way to solve the basic problems of its development, predetermining stable progress not only in the
present but in the future. As such a tool in the article are encouraged to use financial control to achieve a functionally separate
areas of economic activity. The purpose of the article is to seek solutions to management problems cost management in an
industrial plant with a tool of financial control. The article presents the contents of the financial control system as a system
management concept of industrial enterprise. The directions of financial supervision in the process of cost management in industrial
enterprises in different management processes. Systematized and structured the main components of financial control, its goals,
objectives, scope of application. Implemented testing goal at «Botustroy" (Odessa). On the basis of the use of tools of financial
control system in the enterprise have been proposed actions and management decisions, and the introduction of complex target
program for the calculation of economic efficiency of the developed activities. The study revealed that the financial control process
as a management concept will affect the change in external conditions of functioning of enterprises. Evolution of organization
management functions with the integration of the system management tasks reflects the basic trend of the integrated approach to
management. Financial control system in the field of cost management reduced its focus on cost optimization, strategy and building
a model of controlling on industrial enterprise. With the introduction of financial control can quickly identify deviations from the
norms of expenditure and the criteria adopted by the company. Thus, the heads of all departments can carry out targeted activities
in the various functional areas to achieve their goals. However, an effective system of financial control reduces the burden on
entrepreneurs and managers, and thus frees up time, which is necessary for strategic decision-making.
Keywords: management tasks, financial control, enterprise, management, measures, metrics, solutions.

Постановка проблеми. У процесі управління діяльністю підприємства необхідно переорієнтувати
вітчизняну теорію і накопичений практичний досвід на вирішення нових завдань, розробити і застосовувати
на практиці інноваційні системи отримання інформації про витрати, своєчасні підходи до калькулювання
собівартості, підрахунку фінансових результатів, методи аналізу і на цій основі приймати оптимальні
управлінські рішення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам розвитку теорії і практики організації
методології управлінського обліку присвячені наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених: Ф.Ф.
Бутинця, К. Друрі, В.І. Захарченка, В.Р. Ентоні, Е.А. Кротової В.Ф. Палія, В.В. Сопка, В.І. Ткача, Х.Й.
Фольмута, Д. Хана, Х. Хунгенберга, О.Д. Шеремета та інших.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Відзначаючи цінність досліджень
вчених слід зауважити про ряд суттєвих теоретико-методологічних проблем, які не дають змоги визначити
шляхи вирішення управлінських завдань на підприємствах промисловості, зокрема, з впровадженням
інструменту фінансового контролю.
Мета статті – пошук шляхів вирішення управлінських завдань ефективного управління витратами
на промисловому підприємстві за допомогою інструменту фінансового контролю.
Виклад основного матеріалу дослідження. В процесі діяльності підприємств промисловості
виникла потреба в розробці та впровадженні інформаційних систем, що забезпечують керівників
оперативною достовірною інформацією про витрати підприємств, що задовольняють завданням
внутрішньофірмового управління. Для цього необхідне впровадження комплексного підходу і заснованого
на ньому інструментарію, які допомогли б модернізувати інформаційну структуру підприємств
промисловості таким чином, щоб вирішувалися базові проблеми його розвитку, які спричиняють стабільні
14
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успіхи не тільки в сьогоденні, але і в майбутньому [1].
Об'єктом дослідження було обрано ТОВ «Ботустрой» (м. Одеса), фінансові показники якого
представлено в таблиці 1.
Таблиця 1
Аналіз показників фінансового стану ТОВ «Ботустрой»
Значення
Найменування показника

1. Ліквідність показника
1.1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності
1.2. Уточнений коефіцієнт ліквідності
1.3. Загальний коефіцієнт ліквідності
1.4. Оборотний капітал, тис. грн..
1.5. Коефіцієнт маневреності
1.6. Коефіцієнт забезпечення власними
оборотними коштами
2. Фінансова стійкість підприємства
2.1. Коефіцієнт незалежності
2.2. Коефіцієнт фінансової стійкості
2.3. Коефіцієнт фінансування
2.4. Коефіцієнт інвестування
3. Оборотність
3.1. Середній період обороту поточних активів, днів
3.2. Середній період погашення дебіторської
заборгованості
3.3. Середній період погашення кредиторської
заборгованості, днів
3.4. Середній термін зберігання ТМЦ, днів
4. Рентабельність
4.1. Сукупність активів
4.2. Власний капітал
4.3. Інвестиції
4.4. Реалізована продукція
4.5. Продаж
5. Коефіцієнт стійкості економічного
росту

2013 р.

2014 р.

Відхилення
2015 р.

0,2
0,6
2,3
13040
2,8
-0,3

0,09
0,83
2,8
27888
1,92
-0,07

0,08
0,7
2,78
34688
1,68
-0,14

0,2
0,56
0,3
0,4

0,3
0,64
0,4
0,8

0,38
0,65
0,61
1,6

58

68

36
81,8
94,7
0,1
0,41
0,19
0,09
0,08

2014 р.

2015 р.

-0,11
0,23
0,5
14848
-0,88
0,23

-0,01
-013
-0,02
6800
-0,24
0,07

0,1
0,08
0,1
-0,4

0,08
0,01
0,21
0,8

97

-10

29

26

22

-10

-4

48
105,9

37
112,5

-33,8
11,2

-11
6,6

0,3
0,27
0,28
0,18
0,13
2015 р.
0,29

0,1
0,19
0,21
0,06
0,04

0,4
0,68
0,47
0,27
0,21
2014р.
0,68

0,5
0,87
0,68
0,33
0,25

В якості такого інструменту пропонується використовувати досягнення фінансового контролю як
функціонально відокремленого напрямку економічної діяльності [2].
Фінансовий контроль на промисловому підприємстві – система оперативного підбору, обробки,
аналізу і відображення інформації про діяльність підприємства і про чинники, що впливають на
підприємство, що сприяє прийняттю управлінських рішень, орієнтованих на забезпечення
конкурентоспроможності підприємства шляхом інтеграції цілей, завдань і функцій управління в єдиний
комплекс процесів за допомогою інформаційної підтримки.
Головна мета впровадження інструменту фінансового контролю в управлінні витратами – це
регулювання витрат і результатів діяльності, орієнтоване на певний результат в умовах високого ступеня
невизначеності і ризику [3].
Діяльність підприємств промисловості ґрунтується на виконанні ряду основних функцій управління
витратами, які реалізуються через елементи управлінського циклу: прогнозування і планування,
організацію, координацію і регулювання, активізацію і стимулювання виконання, облік і аналіз, а також
зв'язують функції (функція комунікації і функція прийняття рішень). Система фінансового контроль
забезпечує методичну та інструментальну базу для підтримки основних управлінських функцій.
Напрями фінансового контролю в процесі управління витратами на підприємствах промисловості
можна визначити за різними управлінськими процесами:
1) планування та прогнозування: аналіз сильних і слабких сторін; координація діяльності
підрозділів і служб підприємства; координація різних планів і розробка консолідованого плану в цілому по
підприємству; розробка методики планування; розробка графіка складання планів; надання інформації для
складання планів; перевірка планів, складених підрозділами підприємства; визначення відповідності планів
цілям підприємства; оцінка реальності виконання планів;
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2) організація: облік і контроль витрат і результатів по підрозділах;
3) мотивація: мотивація та активізація виконання планів по підрозділах;
4) контроль і регулювання: аналіз взаємозв'язку планів з метою виявлення їх сумісності; моніторинг
зовнішнього і внутрішнього середовища; аналіз відхилень, інтерпретація причин відхилень плану від факту і
вироблення пропозицій для зменшення відхилень;
5) аналіз: консультації з вибору коригувальних заходів і управлінських рішень; оцінка результатів
діяльності підприємства в минулому; визначення напрямків і перспектив розвитку підприємства; розробка
інструментарію для планування, контролю та прийняття управлінських рішень; участь в розробці
архітектури управлінської інформаційної системи (постановка завдання для програмістів); аналіз і
угруповання інформації за певними ознаками;
6) комунікація і прийняття рішень: забезпечення оперативного отримання інформації, істотної для
прийняття управлінських рішень між рівнями підрозділів; інтеграція інформації різного типу; паралельна
обробка внутрішньої і зовнішньої інформації; збір даних для прийняття управлінських рішень [4].
Процес фінансового контролю як концепція системи управління вплине на зміну зовнішніх умов
функціонування підприємств. Еволюція функцій управління організацією з інтеграцією в систему
управлінських завдань відображає основну тенденцію комплексного підходу до управління.
Контроль орієнтований насамперед на підтримку процесів прийняття рішень. Він повинен
забезпечити адаптацію традиційної системи обліку на підприємстві до інформаційних потреб посадових
осіб, які приймають рішення. Таким чином, важливими напрямками фінансового контролю виступають
створення, обробка, перевірка і надання системної управлінської інформації.
Виходячи з розглянутих напрямків і цілей можна позначити основні функції фінансового контролю
з точки зору управління витратами: 1) інформаційно-аналітична підтримка основних і спеціальних функцій
менеджменту підприємств промисловості в області витрат; 2) координація і інтеграція діяльності
підприємства по досягненню оптимізації витрат; 3) забезпечення максимального використання потенціалу
підприємства; 4) підтримка прийняття оптимальних управлінських рішень, спрямованих на досягнення
формування системи управління витратами; 5) формування системи забезпечення конкурентоспроможності
підприємства за витратами; 6) управління прибутком підприємства; 7) формування інтегрованого комплексу
планування шляхом поєднання стратегічного і оперативного планування, а також конкретизації планів по
центрам відповідальності, сферам продажів; 8) виявлення і усунення за допомогою методів контролінгу
вузьких місць в діяльності підприємства [5].
На основі використання інструменту системи фінансового контролю на ТОВ «Ботустрой» було
запропоновано наступні заходи та управлінські рішення (рис. 1).
Запропоновані заходи для покращення діяльності підприємства

Інвентаризація
активів
підприємства з
метою
виявлення і
звільнення від
недоліків

Створити
нову посаду –
аналітик з
дебіторської
заборгованості

Шукати нових
постачальників, з
більш низькою
ціною і щоб
продукція була
якісною

Покращити
рекламну
політику
підприємства

Скоротити
витрати
обігу

Збільшити
прибуток і
рентабельність

Поліпшити
фінансовий
стан
підприємства
торгівлі

Запропоновані управлінські рішення для покращення діяльності підприємства

Збільшити частку
власного капіталу
для збільшення
ступені незалежності
підприємства,
шляхом зменшення
долі позикового
капіталу за рахунок
залучених інвесторів

Створення посади
аналітика по
контролю ДЗ, для
того щоб
підвищити якість
політики
кредитування
клієнтів

Знайти нових
постачальників для
подальшого
укладання з
ними
контракту

Розробляти
маркетингові та
рекламні
стратегії,
розповсюджувати рекламну
літературу,
проводити
комплексні
програми

Скорочення
витрат обігу за
рахунок
зменшення
транспортних
витрат;
зменшення
витрат на
оплату праці

Збільшення
прибутку і
рентабельності за
рахунок
збільшення обсягу
товарообігу;
зниження витрат
обігу; ліквідації
збитків від іншої
реалізації

Поліпшення
фінансового стану
підприємства
торгівлі за
рахунок
скорочення
дефіциту
власного пошуку
внутрішніх
резервів
підприємства

Рис. 1. Запропоновані заходи та управлінські рішення для покращення діяльності ПП «Ботустрой»

При організації підрозділу фінансового контролю необхідно врахувати, що сучасна система
контролю базується на інформаційних технологіях. Це дозволяє значно скоротити витрати часу на обмін
16

Вісник Хмельницького національного університету 2016, № 4, Том 2

Економічні науки

даними, знизити трудомісткість обліково-аналітичних процедур, збільшити обсяги переробки і т.д.
Існує два основні способи створення служби фінансового контролю в середніх за розміром
підприємствах: вона організовується відповідно до функціональних сферами підприємства (виробництво,
збут, закупівлі, фінанси). За кожною функцією і сферою закріплюється контролер або група контролерів.
У разі вибору варіанту структурування служби фінансового контролю за функціями менеджменту
будуть потрібні фахівці досить вузького профілю. Якщо ж приймається варіант організації служби
фінансового контролю за функціональним сферам, то потрібні будуть фахівці широкого профілю. Як
правило, середні за розмірами підприємства не можуть дозволити собі мати самостійні служби. Тут
доцільно застосовувати комбінацію цих способів.
У малих підприємствах відокремлену службу фінансового контролю створювати не має сенсу.
Перш за все це пов'язано з обмеженою кількістю персоналу. Тому в ряді випадків не створюється самостійна
служба, а розподіляються функції фінансового контролю серед наявних структурних підрозділів та
відповідальних співробітників-контролерів. Завдання контролера – здійснювати контроль за отриманням
інформації споживачами, зведення воєдино технічних вимог до системи автоматизованої обробки
інформації, вимог до обробки економічної інформації і філософії складання звітності. У вирішенні названих
завдань контролер виявляє себе грамотним користувачем інформації, який в змозі забезпечити її точну
обробку і аналіз.
На ТОВ «Ботустрой» було запропоновано комплексно-цільову програму з розрахунками
економічної ефективності розроблених заходів (табл. 2).
Таблиця 2
Показники оцінки економічної ефективності запропонованої комплексно-цільової програми
Підпрограми
Відкриття інтернет-магазину

Показники
Ефективність

інтернет-магазину

Ефективність
(%

від

99,1%

прибутку)
Удосконалення рекламної політики

Ефективність реклами (% від прибутку)

Встановити жорсткий контроль за ДЗ

Абсолютний приріст ДЗ

97,98%
-37%

Висновки. Система фінансового контролю в галузі управління витратами зводитися до її орієнтації
на оптимізацію витрат, стратегію і побудова моделі служби контролінгу на підприємстві промисловості. За
допомогою впровадження фінансового контролю можна своєчасно виявити відхилення витрат від норм і
критеріїв, прийнятих в підприємстві. Отже, керівники всіх підрозділів можуть проводити цілеспрямовані
заходи в різних функціональних областях діяльності, щоб забезпечити досягнення встановлених цілей.
Разом з тим ефективна система фінансового контролю знижує навантаження на підприємців і керівників і
тим самим вивільняє час, який необхідно для прийняття стратегічних рішень. Таким чином, сучасні
підприємства промисловості не можуть обійтися без системи фінансового контролю, одна з основних
завдань якої – направлення системи управління витратами на досягнення оптимального управлінського
результату.
Література
1. Захарченко В. Экономическая устойчивость предприятия в переходной экономике / В.
Захарченко, Ю. Продиус // Фондовый рынок. – 2001. – № 11. – С. 10–12.
2. Захарченко В. І. Моделі і методі прийняття рішень в аналізі та аудиті : [навч. посібник] / В.І.
Захарченко, М.М. Меркулов, О.В. Балахонова. – Львів : Магнолія-2006, 2012.
3. Кротова Е.А. Контроллинг как инструмент управления затратами в предприятиях питания / Е.А.
Кротова // Вестник РЭА. – 2008. – № 3. – С. 68–73.
4. Фольмут Х.Й. Инструменты контроллинга от А до Я / под. ред. М.Л. Лукашевича и Е.И.
Тихоненковой ; [пер. с нем.] – М. : Финансы и статистика, 1998. – 324 с.
5. Хан Д. Планирование и контроль. Стоимостно-ориентированные концепции контроллинга / Хан
Д., Хунгенберг Х. ; [пер. с нем.] / под. ред. Л.Г. Головача, М.Л. Лукашевича и др. – М. : Финансы и
статистика, 2005. – 420 с.
Надійшла 09.10.2016; рецензент: к. е. н. Матвійчук Л. О.

Вісник Хмельницького національного університету 2016, № 4, Том 2

17

Економічні науки

УДК 336.748.12 (477)
БАРАНОВСЬКИЙ О. І.
ДВНЗ «Університет банківської справи», Київ

ТАРГЕТУВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНФЛЯЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
У статті наголошено на необхідності дотримання інфляційної безпеки, визначено напрями дієвої антиінфляційної
політики, проаналізовано переваги і недоліки запровадження інфляційного таргетування як спеціального монетарного
режиму, виявлені проблеми його повноцінного застосування в сучасних реаліях в Україні.
Ключові слова: інфляція, інфляційна безпека, антиінфляційні заходи, інфляційне таргетування.

BARANOVSKYI O. I.
University of Banking, Kуiv

INFLATION TARGETING TO ENSURE INFLATION SECURITY
Necessity of maintaining of inflation security for ensuring progressive social and economic development is identified, ways
of effective anti-inflation politics in wide and narrow meaning of this term, actual ways of decreasing inflation are determined,
benefits and risks of inflation targeting as special monetary conditions are analyzed, types of inflation targeting are described.
Different monetary conditions are analyzed, main idea of targeting inflation is determined, ways of treatment of inflation targeting
and its functional purpose are identified. Specifics of influence of different factors which support or prevent implementation of
inflation targeting are identified, experience of usage of inflation targeting by central banks of foreign countries, basic conditions
which existed in different countries in period of implementation of inflation targeting as well as target indicators in different
countries are analyzed, different problems of usage of inflation targeting in Ukraine are determined.
Key words: inflation, inflation security, anti-inflation measures, inflation targeting.

Постановка проблеми. Негативний вплив високої інфляції на економічне зростання, підвищення
волатильності його показників, невизначеність подальшої динаміки інфляції гальмують соціальноекономічний розвиток, знижують рівень життя населення. Саме в тому, що у своїй початковій фазі розвиток
інфляційних процесів у країнах із перехідною економікою, до яких, на переконання автора, належить і
Україна, має прихований характер, і полягає особлива небезпека. Тим більше, що, не з’ясувавши достеменно
природи інфляції, боротися з нею в нашій країні почали зі стискання грошової маси й обмеження
платоспроможного попиту, що, у свою чергу, спричинило різке падіння виробництва, оскільки будь-якому
монополісту простіше й вигідніше скорочувати виробництво і підвищувати ціни, ніж нарощувати його
обсяги і знижувати ціни.
А відтак, великого значення для подолання зазначених негативних процесів набуває досягнення
інфляційної безпеки, під якою, на наш погляд, слід розуміти такі рівні насиченості економіки грошовою
масою, зростання цін споживчого ринку і знецінення національної валюти, які б не мали руйнівного впливу
на соціально-економічні процеси в державі, а стимулювали б розвиток виробництва і споживання.
Рівень інфляційної безпеки визначається тим, наскільки правильно визначено вид інфляції, що має
місце у країні, і обрано тип антиінфляційної політики. На жаль, в Україні на першому етапі інфляційні
процеси визначали як інфляцію попиту, і хоча згодом економісти довели, що це інфляція витрат
виробництва, для її нейтралізації застосовувалася виключно монетарна політика. Таким чином, інфляційна
хвороба не була вилікувана, а лише набрала прихованого характеру.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями проблематики розвитку інфляційних
процесів, вироблення й реалізації антиінфляційної політики, впровадження таргетування інфляції займалися
такі вітчизняні і зарубіжні вчені, як Б. Бернанке, В. Гонда, Н. Дорофеєва, М. Кінг, К. Корищенко, Н.
Криворотова, О. Кудрін, Л. Лідерман, Н. Лоайса, Р. Майно, Ф. Мишкін, Е. Паррадо, О. Петрик, Ю.
Половньов, Л.Свенсон, Р. Сото, Дж. Стігліц, А. Урюпіна, М. Фрідмен, А. Цокол та ін. Втім, попри значні
напрацювання в цій сфері, й досі відсутні усталені підходи до визначення оптимальної антиінфляційної
політики, сутності і специфіки прояву таргетування інфляції як особливого монетарного механізму, а також
умов і можливостей його запровадження.
Мета статті полягає в уточненні напрямів оптимальної антиінфляційної політики, сутності і
передумов таргетування інфляції та оцінці можливості його повноцінного застосування в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. При здійсненні антиінфляційних заходів прийнято
виокремлювати антиінфляційну політику в широкому і вузькому розумінні. У широкому смислі – це
економічна політика урядів і центральних банків, що спирається на класичні заходи грошово-кредитного
регулювання, зважену бюджетну стратегію в забезпеченні низького цільового рівня інфляції. Для цього
провідні країни використовують механізм інфляційного таргетування. Невиконання цілей з інфляції є
ознакою неспроможності держави контролювати грошову пропозицію.
До антиінфляційної політики у вузькому трактуванні можна віднести реагування грошових влад на
високий рівень інфляції, тобто на допущені неефективні дії. Приймаються антиінфляційні плани. Але
оскільки інфляція характеризується інерційністю, то реакція цін на дії урядів потребує певного часу.
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Досягнення цілей зі зниження інфляції відбувається, як правило, в середньостроковому періоді, тому заходи
«швидкого реагування» рідко дають результат у короткі строки [1, с.21].
Антиінфляційне регулювання не можна вважати самоціллю: 1) воно є лише інструментом у
досягненні більш важливої суспільної мети – макроекономічної стабілізації; 2) його роль у цьому процесі
обмежена; 3) сама макроекономічна стабілізація рівнозначна тому, що система виробляє внутрішній
антиінфляційний імунітет, здатний гасити зовнішні шоки й адаптувати незначні структурні зміни без
значних інфляційних наслідків. Тому антиінфляційне регулювання визначається як єдність внутрішнього
стабілізаційного механізму – вбудованих механізмів, що протидіють розвиткові інфляційних процесів у
розвинених системах, і зовнішнього регулювання, що виконують або обмежувальну, або перерозподільну
функцію і підключаються тоді, коли внутрішній механізм недостатньо розвинений.
Таким чином, інфляційний процес у перехідних системах зумовлений не стільки помилками
монетарної політики перехідного періоду (навпаки, вона відзначається наджорсткістю і сама відіграє роль
зовнішнього шоку), скільки відсутністю у системи внутрішнього антиінфляційного імунітету,
незавершеністю структурної і інституційної адаптації системи, і це ще один доказ його немонетарної
природи [2].
Серед механізмів пом’якшення руйнівного впливу інфляції на соціальну сферу у країнах із
соціально орієнтованою ринковою економікою застосовується індексація, тобто механізм автоматичної
зміни номінальної величини певних економічних показників відповідно до зміни індексу цін згідно із
заздалегідь визначеною і юридично регламентованою процедурою [3]. При цьому конкретний механізм
індексації, його корекція, заміна визначаються наявним рівнем інфляції, тенденціями її розвитку, інтересами
поточної економічної політики, станом застосування у країні системи колективних угод, ставленням до
індексації соціальних партнерів, конкретною практикою, що склалася, тощо.
Мінусом адаптивної антиінфляційної політики (індексація доходів, компенсація втрат населення,
допомога його найбіднішим верствам) як інструменту пом’якшення соціальної напруги є те, що
платоспроможний попит все одно підтримується на низькому рівні, а самі причини інфляції не усуваються.
Тимчасово згладжуються лише її наслідки, але збільшується інфляційний потенціал [4].
Існують такі шляхи зниження рівня інфляції: скорочення дефіциту бюджету; виконання грошової
програми; удосконалення податкової системи; зниження ставки рефінансування; контроль за динамікою
доходів населення; проведення комплексних реформ у сферах природних монополій; поетапне припинення
практики перехресного субсидіювання різних груп споживачів; створення противитратного механізму
регулювання цін (тарифів) на продукцію (послуги) природних монополій; посилення державного
регулювання інвестиційних програм цих галузей і контролю за їх виконанням; формування конкурентних
ринків; організація контролю за фінансовими потоками суб’єктів господарської діяльності; вплив
дефляційних чинників (наприклад, низьких цін на сировину, товари, продукцію, послуги на світових
ринках).
Питання, якою мірою необхідні інтервенції центробанку на валютному ринку, стоїть у центрі уваги
багатьох економічних і політичних дискусій. Теоретичні моделі стверджують, що оптимальний ступінь
інтервенцій залежить від величини ефекту перенесення валютного курсу на внутрішні ціни у країні: чим він
вищий, тим більше економіка наражається на зовнішні шоки і більш обґрунтованими є інтервенції з метою
згладжування коливань валютного курсу.
Ефектові перенесення валютного курсу (ЕП) не приділялось належної уваги в економічній науці до
кінця 1970-х років, але завдяки глобалізації світових ринків і зростанню міжнародної торгівлі вивчення ЕП у
різних країнах є сучасною й актуальною темою у світовій науці. ЕП важливий, оскільки вища еластичність
цін за обмінним курсом спричиняє більшу залежність відкритої економіки від шоків на світових ринках і
більш високу волатильність національних цін. Тож регуляторні органи повинні знати силу ЕП для
прогнозування рівня інфляції у країні і вибору адекватної інфляційної політики [5, c.213–214].
Сутність режиму таргетування (англ. target (мета, мішень), targeting (установлення цільових
орієнтирів і намагання їх досягнути) полягає у визначенні цільового значення показника, чи таргета,
досягнення якого згідно з прийнятим теоретичним базисом і приведе до досягнення кінцевої мети грошовокредитної політики – стабільності цін у країні. Виокремлюють три режими таргетування, які
використовують більшість центральних банків розвинених країн і країн, що розвиваються: монетарне,
курсове та інфляційне таргетування [6].
Основна складність застосування режиму монетарного таргетування пов’язана з нестабільністю
попиту на гроші, в результаті чого можлива неадекватна реакція центрального банку на динаміку грошової
маси. У класичному монетарному таргетуванні цільовий темп приросту грошової маси визначається як сума
темпу приросту потенційного ВВП, цільового рівня інфляції та середньої зміни швидкості обігу грошей.
Останній параметр, у зв’язку з нестабільністю попиту на гроші, важко піддається точному визначенню, що
значно ускладнює застосування монетарного таргетування на практиці.
Недаремно М. Фрідмен наголошував, що використовувати інфляцію як цільовий орієнтир
регулювання не забороняється, якщо прогнозується як вплив немонетарних причин на рівень цін для
значного періоду часу, так і час набрання монетарними факторами чинності [7, с.70].
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Одним із найбільших прихильників цього режиму прийнято вважати Бундесбанк (Deutsche
Bundesbank). З початку 1974-го і до 1998 року в Німеччині чітко простежувались риси цього режиму:
цільове зростання грошового агрегату визначалося в чіткій відповідності з правилом Фрідмена. Однак темпи
зростання грошової маси в Німеччині, як правило, були вищі чи нижчі від цільових значень. Систематичні
відхилення зростання грошової маси від цільових значень ставить під сумнів жорстке дотримання
Бундесбанком правила монетарного таргетування і свідчить про певну частку свободи, якою він
користувався в реалізації грошово-кредитної політики. Тому говорити про те, що в Німеччині
застосовувався режим монетарного таргетування в чистому вигляді, не можна. Такий висновок не
підтверджує ефективності реалізації цього режиму на практиці.
Курсове таргетування, як політичний режим, є однією з найбільш неоднозначних концепцій. Річ у
тому, що при проведенні грошово-кредитної політики центральний банк може використовувати обмінний
курс і як операційний показник, і як таргет. У певних умовах центральний банк може здійснювати
незалежно відсоткову і курсову політику. Як і відсоткові ставки, валютний курс за допомогою власного
трансмісійного каналу впливає на інфляцію і випуск в економіці. Тому виникає завдання знаходження
оптимального співвідношення між відсотковими ставками і курсом. Це завдання вирішує концепція індексу
MCI (Monetary Condition Index), яка вперше була апробована в Банку Канади (Bank of Canada).
Основними режимами курсового таргетування є режим фіксованого курсу з різними варіаціями і
режим таргетування реального курсу. Як свідчить аналіз, проведений з використанням індексу MCI,
застосування цих режимів з огляду на їхню негнучкість спричиняє неоптимальні результати. Що ще
важливіше, у разі, коли внутрішня макроекономічна ситуація (зокрема рівень інфляції) сильно відрізняється
від ситуації у країні-прив’язці, політика фіксованого курсу може спричинити згубні наслідки.
Аналіз достоїнств режиму таргетування реального курсу показує, що його ефективне застосування
також ускладнено. Ефективність цього режиму прямо залежить від низки чинників, як-от ступінь
відкритості економіки, що вимірюється часткою імпорту у споживанні, рівень товарного заміщення, обсяг
валютних резервів тощо. Однак ці умови не є достатніми для успішної реалізації такої політики.
Теоретичний аналіз наслідків реалізації режиму таргетування реального курсу, проведений відомими
економістами, приводить до висновку, що найчастіше дотримання цього правила спричиняє нестабільність
цін у країні.
Серед більш ніж десятка країн, які таргетували реальний курс, лише у двох – Чилі і Тунісі – були
досягнуті позитивні результати. Класичним прикладом країни, яка мала невдалий досвід застосування
режиму таргетування реального курсу, є Бразилія, в якій проведення такої політики привело до
гіперінфляції.
Режим інфляційного таргетування з’явився як альтернатива монетарному таргетуванню наприкінці
1980-х і набув бурхливого розвитку в наступному десятилітті. МВФ заохочує введення країнами, що
розвиваються, таргетування інфляції за рахунок надання їм технічної допомоги, а в деяких випадках
прийняття цього режиму є умовою для надання їм кредитів.
На сьогодні відсутнє однозначне бачення сутності цього режиму. Так, під таргетуванням інфляції
розуміють:
інструмент економічної політики держави, який дає змогу підвищити ефективність такої політики
задля досягнення визначених цілей щодо низької і стабільної інфляції та прийнятних темпів економічного
зростання [8, с.4];
концепцію монетарної політики:
- яка передбачає публічне оголошення офіційних інфляційних цілей на один чи більше часовий
горизонт, а також проголошення низького та стабільного рівня інфляції першочерговою довгостроковою
ціллю монетарної політики [9];
- якою передбачено наявність трьох основних елементів: законодавчого закріплення цінової
стабільності як прямої мети монетарної політики в довгостроковій перспективі; офіційного оголошення
центральним банком кількісних цільових показників інфляції на визначений часовий період та
відповідальності за їх дотримання; роз’яснення дій органів монетарної влади громадськості, забезпечення
прозорості політики уряду й центрального банку [10, с.8].
- встановлення цільових орієнтирів щодо показників допустимих рівнів інфляції та здійснення
комплексу заходів для запобігання можливому фактичному відхиленню від цих показників [11, с.16].
До числа основних характеристик інфляційного режиму економісти відносять [9; 12; 13; 14]: чітку
постановку мети з досягнення кількісно заданого рівня інфляції у вигляді одного значення або діапазону.
Цю мету оголошують найважливішою метою центрального банку. У деяких країнах її визначає уряд
(міністерство фінансів), в інших – сам центральний банк; відсутність домінування фіскальної політики;
інструментальну незалежність центрального банку; відсутність інших первинних цілей грошово-кредитної
політики; прозорість діяльності і звітність центрального банку перед суспільством.
М. Кінг [15] говорить про два основні елементи інфляційного таргетування: точний
середньостроковий таргет інфляції і реакцію на економічні шоки в короткостроковій перспективі, тоді як
Дж. Хеммонд – п’ять [16]: безумовну цілеспрямованість грошово-кредитної політики на забезпечення
20

Вісник Хмельницького національного університету 2016, № 4, Том 2

Економічні науки

стабільності цін; публічність і гласність основних кількісних цільових параметрів політики; високий рівень
обґрунтованості цільових параметрів інфляції і застосовуваних інструментів; прозорість; ефективне
функціонування механізмів підзвітності і контролю.
Загальновизнаним зразком використання інфляційного таргетування є Великобританія, яка ввела
його в 1992 році. За багато років дії режиму рівень інфляції не виходив за допустимі межі (цільовий рівень ±
1 в. п.). З 2001 року Норвегія почала застосовувати так зване гнучке інфляційне таргетування. Режим
гнучкого інфляційного таргетування передбачає, що в середньостроковій перспективі метою центрального
банку є не лише стабільність цін, а й випуск в економіці. Відмінними рисами монетарного режиму в
Норвегії є використання спеціального фонду для стерилізації припливу «нафтодоларів» і застосування
відсоткового проектування, тобто публікація прогнозу динаміки відсоткової ставки – операційного
показника грошово-кредитної політики [6].
В світовій практиці використовуються, здебільшого, три режими інфляційного таргетування –
повноцінне (full fledged inflation targeting), еклективне чи вибіркове (eclectic inflation targeting) й
експериментальне чи спрощене (inflation targeting lite).
Аналіз різних режимів таргетування показав, що вони мають подібні проблеми. Найважливішими з
них є [6]: складність специфікації таргетованого показника. Центральний банк має за певними критеріями
обрати: індекс інфляції за застосування інфляційного таргетування, монетарний агрегат – за монетарного
таргетування, курс – за курсового таргетування; потреба в адекватній моделі трансмісійного механізму, за
допомогою якої можна визначити залежність таргетованого показника від дій центрального банку, а в
окремих випадках і визначити цільове значення таргета; потреба в інструментах, за допомогою яких
центральний банк міг би ефективно впливати на таргетований показник. У переважній більшості
центральних банків незалежно від застосовуваного політичного режиму ці інструменти орієнтовані на
регулювання короткострокової відсоткової ставки.
Хоча тaргeтувaння інфляції найчастіше трактують як брак проміжної мети, це не слід розуміти
буквально. Роль проміжної мети в пeрeдaтковому мeхaнізмі замінює прогноз інфляції. Якщо останній
починає відхилятися від інфляційної мети, то цeнтрaльний банк має змінити свій опeрaтивний інструмент,
яким слугують короткострокові відсоткові ставки.
Хaрaктeрною рисою тaргeтувaння інфляції є багатофакторний підхід до монeтaрної політики.
Режим тaргeтувaння інфляції перeдбaчaє регулярне рeaгувaння на розходження між очікуваною інфляцією і
інфляційною метою. Для цього потрібно, щоб цeнтрaльний банк використав усю інформацію для
визначення конкретних заходів. Таким чином, тaргeтувaння інфляції являє собою компроміс між політикою
правил і дискреційною політикою.
До переваг тaргeтувaння інфляції відносять, насамперед, прозорість монeтaрної політики – публічне
оголошення інфляційної мети, регулярну публічну звітність про інфляцію, більш високу інформованість
громадськості про здійснювану монeтaрну політику. Однак деякі автори висловлюють сумніви щодо
прозорості дій цeнтрaльного банку в режимі тaргeтувaння інфляції, aргумeнтуючи це тим, що політика
дискреційних втручань сaмa по собі мало прозора.
Найбільшою перевагою тaргeтувaння інфляції має бути вища ефективність у сфері формування
інфляційних очікувань. Тоді як тaргeтувaння грошової маси є для переважної частини громадськості мало
зрозумілою метою, оголошення інфляційної мети як публічного зобов’язання цeнтрaльного банку може
ефективно вплинути на формування інфляційних очікувань, які, згідно з теорією, мають ключове знaчeння
для майбутнього розвитку інфляції.
Тому цeнтрaльний банк намагається «нав’язати» економічним суб’єктам своє уявлення про
інфляцію так, щоб їхні інфляційні очікування відповідали інфляційним цілям. У цьому полягає головна ідея
тaргeтувaння інфляції. Рeaлізaція тaргeтувaння інфляції пов’язана, однак, з певними проблeмaми [17, c.81–
83]:
а) режим тaргeтувaння інфляції не можна застосувати в усіх випадках і економіках. Передумовою
для ввeдeння тaргeтувaння інфляції є, по суті, використання режиму плaвaючого валютного курсу, оскільки
режим фіксованого валютного курсу не дозволяє здійснювати активістську (експансіоністську чи
рестрикційну) монeтaрну політику;
б) у крaїнaх, що здійснюють тaргeтувaння інфляції, нeдостaтньо відомий мeхaнізм складання
інфляційних прогнозів і спосіб рeaкції цeнтрaльного банку на небажаний розвиток;
в) режим тaргeтувaння інфляції не здатний сам по собі усунути ризик неочікуваних (раптових)
зовнішніх шоків (зміни цін основної сировини на світових ринках, стихійні лиха тощо). Ця проблeмa
особливо aктуaльнa в малих і відкритих економіках. Єдино можливою рeaкцією в таких випадках є ввeдeння
і захист мeхaнізму виключень (escape clause). За подібних обставин допустимо відхилення дійсної інфляції
від нaмічeної величини (інфляційної мети);
г) відкритим залишається також питання, хто має накреслювати інфляційну мету – цeнтрaльний
банк чи уряд? Більшість авторів дотримуються думки, що це зaвдaння має входити в компетенцію
самостійної установи – цeнтрaльного банку, якому слід бути нeзaлежним від уряду і розпоряджатися
необхідними інструмeнтaми монeтaрної політики для забeзпeчeння стабільності валюти. Проти цієї
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компeтeнції уряду наводиться довід, в економічній теорії, що отримав назву «тимчасова нeконсистeнтність
економічної політики».
Опоненти тaргeтувaння інфляції підкреслюють, що воно буде, радше, відхиляти монeтaрну політику
в бік надмірної рестрикції. З огляду на те, що експліцитно оголошена мета зобов’язує цeнтрaльний банк,
слід очікувати, що він зробить усе для її досягнення. В рeзультaті може бути надто швидка дeзінфляція.
Компромісним рішенням є визначення інфляційної мети на основі угоди обох державних aвторитeтів;
д) проблeмaтичним є спeцифічнe визначення інфляційної мети як чистої інфляції, чи інфляції ядра
(core inflation).
Центральні банки в різних крaїнaх світу тaргeтують, як правило, індекс споживчих цін. Його
дeривaти (core inflation – чиста інфляція, або інфляція ядра), що являють собою інфляцію, очищену від
впливу деяких чинників (наприклад, зміни рeгульовaних цін, непрямих податків і плат), хоча й
розраховуються і публікуються, однак слугують радше aнaлітичним цілям цeнтрaльних банків.
З позиції цeнтрaльного банку таким чином визначена інфляційна мета, звичайно, більш прийнятна.
Річ у тому, що цeнтрaльний банк не в змозі контролювати всі цінові статті. Усуненням з цільового індексу
мінливих стaтeй кількісне визначення мети стає менш ризикованим. З іншого боку, дійсне зобов’язання
цeнтрaльного банку в цьому разі може бути дуже малим.
Така корeктива має певне знaчeння в транзитивній економіці внаслідок досі нeзaвeршeної
лібeрaлізaції цін і гaрмонізaції податкової системи з Європейським Союзом. Вона дозволяє точніше
визначити розмір інфляції, «морально» відповідальним за яку є цeнтрaльний банк. З іншого боку, таким
чином накреслену інфляційну мету мало сприймає широка громадськість, що позначається на формуванні
інфляційних очікувань. Разом з тим важливим елeмeнтом тaргeтувaння інфляції – образно кажучи,
основною зброєю цeнтрaльного банку в боротьбі проти інфляції в режимі тaргeтувaння інфляції – є саме
психологічний вплив на інфляційні очікування економічних суб’єктів.
На питання доцільності встaновлeння і досягнення вужчої мети (інфляція ядра чи чиста інфляція) є
різні погляди.
Деякі автори підкреслюють, що в рeзультaті використання вузьких індексів цін знижується їхня
прозорість і вплив на формування інфляційних очікувань. Такі розрахунки можуть необґрунтовано
знижувати відповідальність цeнтрaльного банку за загальну інфляцію, адже в кінцевому підсумку він
відповідає не лише за певну частину інфляції, а й за загальну стабільність цін у країні, що дуже важливо з
погляду оцінки країни – прeтeндeнтa на вступ до ЄВС, яка прагне виконати критерії Мaaстрихтського
договору у сфері інфляції.
Інші автори вважають, що інфляційна мета у формі загальної інфляції містить більшу кількість
стaтeй, розвиток яких залежить від рішень уряду. В рeзультaті цeнтрaльний банк, імовірно, буде змушений у
певний момент застосувати систему виключень, що знизить довіру до тaргeтувaння інфляції, a також до
самого цeнтрaльного банку. Прогнози цінового індексу, що не містять мінливих компонентів, мають, на
їхню думку, вищу ймовірність виконання;
e) важливою проблемою рeaлізaції монeтaрної політики є невиконання накресленої інфляційної
мети, оскільки це впливає нa довіру до цeнтрaльного банку і його можливість ефективно впливати нa
формування інфляційних очікувань економічних суб’єктів. Загальновідомо, що чим вища довіра до
цeнтрaльного банку, тим лeгшe досягаються накреслені грошово-політичні цілі.
Незважаючи нa навeдeні проблеми, тeндeнція до рeaлізaції тaргeтувaння інфляції дуже сильна.
Число країн, де монeтaрнa політика базується нa тaргeтувaнні інфляції, динамічно зростає, і цей режим
поступово знаходить застосування і в деяких транзитивних економіках [17, c.80–84].
Професор Тель-Авівського університету Л. Лідерман, фахівець МВФ Р.Майно й економіст
Центрального банку Чилі Е. Паррадо вважають, що, незважаючи на специфіку передаткових каналів
грошової трансмісії в доларизованій економіці, введення інфляційного таргетування дає позитивні сигнали
для економічних агентів [18].
Емпіричні дані про ефективність інфляційного таргетування не є одноманітними для всіх країн, але
в основному підтверджують ефективність цієї системи в контексті зниження інфляції і стримування
інфляційних очікувань. При цьому велике значення має ендогенність (внутрішня зумовленість), оскільки в
багатьох країнах, які ввели таргетування інфляції, це було частиною більш широкого процесу політичних й
економічних реформ і нерідко було пов’язано з намаганням зміцнити інституціональну структуру
визначення політики, наприклад, за рахунок забезпечення законодавчої незалежності центрального банку
[19, c.141].
Поряд з цим не бракує й негативних оцінок таргетування інфляції. Так, лауреат Нобелівської премії
Джозеф Стігліц (Joseph Stiglitz) взагалі вважає, що метод таргетування негативно впливає на економіку
країн, що розвиваються [20].
Дж. Кейнс підкреслював, що в економіці, що піддається змінам, неможливе досягнення повної
стабільності цін [21, c.269], а М. Фрідмен наголошував, що цінові орієнтири завдають шкоди, і тим більшої,
чим більше в них вірити [22, c.126]. Професор Колумбійського університету Ф.Мишкін зазначає, що
серйозні претензії супротивників інфляційного таргетування зумовлені тим, що воно може виявитися надто
негнучким, що спричинить підвищення коливання випуску в реальному секторі і вельми значне зниження
22
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ВВП [23]. Професор Массачусетського університету Г. Эпштейн (Gerald Epstein) пише, що інфляційне
таргетування проводиться в інтересах груп рантьє в цих країнах. Низький рівень інфляції, а відтак, високий
рівень реальних відсоткових ставок збільшує дохід рантьє з акціонерного капіталу [24, c.4].
Переходові до режиму інфляційного таргетування перешкоджають такі чинники [6].
1. Висока торговельна і капітальна відкритість економіки. Висока частка експорту і імпорту у ВВП
зумовлює вищу залежність внутрішніх цін від динаміки обмінного курсу національної валюти, а отже,
досягнення цілей з інфляції не може бути установкою, цілком незалежною від дій грошових влад на
валютному ринку. Підвищенню ж капітальної відкритості економіки сприяє зняття більшості обмежень з
транскордонного руху капіталу, що також підвищує курсові ризики.
2. Низька прозорість трансмісійного механізму. Застосування режиму інфляційного таргетування
передбачає наявність достатньо точної і стійкої макроекономічної моделі, яку, в умовах перехідної
економіки, складно, а інколи неможливо побудувати. Бездіяльність основних трансмісійних каналів в
економіці ускладнює побудову такої моделі.
3. Недостатньо ефективна інформаційна політика грошових влад. У відкритих економіках канал
обмінного курсу є найважливішим елементом трансмісійного механізму, однак його дія не повною мірою
відображає пріоритети грошово-кредитного регулювання. Будь-які спроби стабілізації курсу призводять до
ефекту так званої «інструментної нестабільності» і пов’язані з ризиком неявного закріплення за обмінним
курсом статусу номінального якоря, причому більш пріоритетного порівняно з інфляційною метою.
4. Неефективна відсоткова політика за підпорядкування грошової політики зовнішньоекономічній
ситуації і здійснення основного обсягу емісії грошей шляхом валютних інтервенцій, а не відсоткових
інструментів.
5. Однією з головних умов успішного проведення відсоткової політики є розвинена система
інструментів рефінансування комерційних банків і вилучення надлишкової ліквідності. На сьогодні
потужність основного інструменту рефінансування центрального банку у країнах СНД – операцій прямого
репо – є недостатньою. В багатьох випадках їхнього обсягу не вистачає, щоб задовольнити весь попит
банків на ліквідність за пропонованими центробанком відсотковими ставками. Основною причиною цього є
нестача в банків цінних паперів, які є забезпеченням за операціями репо. Висока сегментація ринків
міжбанківських кредитів і державних цінних паперів перешкоджає переливу коштів і активів від тих, хто
має можливість узяти репо, до тих, хто такої можливості не має, але потребує ліквідності.
Впровадженню повноцінного таргетування інфляції НБУ, на наш погляд, перешкоджає те, що:
– цінова стабільність не може розглядатись відокремлено від фінансової стабільності загалом;
– НБУ не впливає на ринкові ціни, а його облікова ставка не виконує її класичної ролі в
національній економіці;
– цей режим передбачає вжиття підготовчих заходів як в національній економіці загалом, так
грошово-кредитній сфері зокрема, усунення негативного впливу монетарних і немонетарних чинників; втім
таких заходів на сьогодні не вжито;
– в Україні не створені базові умови переходу на таргетування. Так, інфляція в момент початку
впровадження таргетування, наприклад, в Норвегії становила 0,7% річних, Данії – 3,1%, Великій Британії –
3,6%, Швеції – 4,8% [25];
– НБУ визначає занадто високий таргет, тоді як, наприклад, цільові індикатори в режимі
інфляційного таргетування встановлені в Новій Зеландії на рівні 0–3%, Канаді – 1–3%, Великій Британії – 1–
4%, Австралії – 2–3% [26, c.9];
– неможливо точно прогнозувати інфляцію;
– в Україні переважає інфляція витрат;
– НБУ напряму не впливає на формування найважливіших цілей економічної політики держави;
– індексація цін і тарифів на платні послуги населенню перебуває поза сферою його контролю;
– дотримання цільової інфляції за слабкості фінансових ринків, величезної девальвації, в умовах
вільного (у некласичному розумінні) курсоутворення, що супроводжується істотним адміністративним
втручанням регулятора, розбалансованості і значного дефіциту держбюджету, несприятливого
інвестиційного клімату, зростаючих інфляційних і девальваційних очікувань населення і господарюючих
суб’єктів неможливе.
Висновки. Дотримання інфляційної безпеки держави, суб’єктів господарювання і населення
значною мірою зумовлюється інфляційним таргетування. Втім, режим таргетування інфляції має як
позитивні, так і негативні риси. Для прийняття рішення про його започаткування в тій чи іншій країні слід
однозначно визначити його сутність, а його впровадження можна вважати обґрунтованим за певних
макроекономічних умов і проведення значної підготовчої роботи. Виходячи з природи інфляції в Україні,
відсутності базових передумов введення повноцінного і дієвого інфляційного таргетування є передчасним.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ
В УКРАЇНІ
У статті представлено дослідження сучасних тенденцій та перспектив розвитку ринку логістичних послуг в Україні,
чинників, які стримують розвиток логістичного ринку в нашій державі, а також проаналізовано позиції України у
глобальному рейтингу ефективності логістики та зроблено висновки про пріоритетні напрямки її покращення.
Ключові слова: індекс ефективності логістики (LPI), логістичний аутсорсинг, Lean-логістика, логістичний
провайдер.
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CONDITION AND PROSPECTS OF THE LOGISTICS SERVICES MARKET
DEVELOPMENT IN UKRAINE
The aim of the research is to explore the current state of logistics services market of Ukraine and the prospects and main
directions of its development, make recommendations for improving Ukrainian logistics market. The paper presents main tendencies
of modern Ukrainian logistics market development, problems that hinder its growth and its development prospects. The article also
contains a study of the dynamics of Ukraine's position in the global World Bank's ranking of Logistics Performance. According to the
study it was discovered strengths and weaknesses of the Ukrainian market of logistic services and directions to improve the
efficiency of logistics in Ukraine. The paper contains forecasts of experts concerning the development of the logistics market in
Ukraine. The conclusions regarding slower development of the logistics services in Ukraine compared with world markets, priority of
ensuring the transparency of customs services, improving the quality of infrastructure related to trade and transports, improving
international shipments to increase the efficiency of the logistics market in Ukraine are made.
Keywords: Logistics Performance Index (LPI), logistics outsourcing, Lean-Logistics, logistics provider.

Вступ
Із розвитком ринку в Україні та посиленням конкуренції починає зростати попит на кваліфіковані
логістичні послуги, що стимулює розвиток ринку логістики. Геостратегічне положення нашої держави та
активний розвиток електронної комерції як активного споживача логістичних послуг на тлі глобалізації
світового ринку і зростання обсягів транзитних перевезень свідчить про великий потенціал України у даній
сфері, про доцільність розвитку логістичного ринку як однієї із пріоритетних галузей народного
господарства. Український логістичний ринок поступово розвивається, однак темпи його розвитку значно
менші, порівняно із розвитком світового ринку логістики, саме тому дослідження сучасного стану та
перспектив розвитку ринку логістичних послуг України є надзвичайно актуальним.
Тенденції розвитку логістичного ринку досліджуються в багатьох наукових доробках. У своїх
роботах вчені: Кіндій М.В. [1], Глушенко Т.М. [2], Кальченко А.Г. [5], Довженко О.О. [6], Латунова Д.А. [7]
та інші, – досить ґрунтовно досліджують проблеми та сучасні тенденції, особливості та перспективи
розвитку ринку логістичних послуг в Україні, однак питання пріоритетних напрямів підвищення
ефективності ринку логістичних послуг досі залишається актуальним.
Метою роботи є дослідження сучасного стану ринку логістичних послуг України, а також
перспектив та основних напрямів його подальшого розвитку, вироблення рекомендацій щодо покращення
ефективності українського ринку логістики.
Результати дослідження
Логістика в Україні – сфера нерозвинена і на ринку недостатня кількість професійних логістичних
операторів, що б надавали логістичні послуги в будь-якому регіоні країни з гарантованим високим рівнем
сервісу, а також недостатня кількість професійних розподільних центрів та логістичних центрів з різними
температурними режимами. Український ринок продовжує вимагати додаткової оптимізації витрат на
логістику, побудови ефективніших систем забезпечення магазинів потрібним асортиментом [1].
З точки зору світового досвіду та сучасних тенденцій розвитку глобального ринку логістичних
послуг Україна знаходиться на етапі формування та консолідації галузі, значно поступаючись західним
країнам, як з якості, так і за комплексністю послуг, які надаються національними транспортно-логістичними
компаніями. На сьогодні Україна за рівнем розвитку логістики значно відстає від східноєвропейських країн.
Сфера логістики фінансує близько 15% надходжень до бюджету від виробничої сфери, займаючи на ринку
послуг близько 40% ринку [2].
Згідно з висновками 15-ї Всеукраїнської практичної конференції «Прорив в логістиці: досягнення
максимальної гнучкості, швидкості, надійності в ланцюгу поставок і скорочення витрат», організованої В2В
Медіа-Групою "TradeMasterGroup" 27 травня 2016 року, для сучасної вітчизняної логістики характерні
наступні тенденції [3]:
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1) Підприємства все активніше впроваджують принципи Lean (безвідходної) логістики, скорочуючи
вартість та підвищуючи рівень обслуговування клієнтів шляхом ліквідації процесів, які не додають цінності
продукту. При цьому Lean-технології стають частиною менеджменту керівництва підприємства, його
філософією управління.
2) На ринку все більшим попитом користується послуга передачі виробничими та торговельними
компаніями бізнес-процесів на аутсорсинг з метою зниження власних логістичних витрат.
3) Автоматизація стає невід’ємною частиною логістики, дозволяючи логістичним компаніям
оптимізувати бізнес-процеси і підвищувати тим самим свою конкурентоспроможність.
4) Досвід зарубіжних компаній показує, що все більшого значення набуває управління ланцюгами
поставок (так звані «інтегровані ланцюги поставок»), завдяки яким компанія може підвищити ефективність
бізнесу на 20–30% (на прикладі досвіду компанії TESCO KIPA).
5) Логістичні компанії все більш активно шукають і застосовують нові прийоми і способи
оптимізації бізнесу, впроваджуючи самі сучасні розробки.
За даними інформаційного агентства "All Retail", розвиток логістичного бізнесу в Україні стримує
відсутність складів. Більшість складів в Україні побудовані ще в радянські часи або перепрофільовані під
склади виробничі приміщення підприємств. Лише 10% складів в Україні відповідають вимогам класу «А»
або «В», 50% – склади класу «Д», 30% – класу «С», інші – зовсім не класифіковані. В середньому по Україні
на 1000 осіб приходиться менше 15 кв. м складських площ, що в 15–17 разів менше, ніж у Західній Європі
[4].
Розвиток логістики в Україні стримують також відсутність належного державного підходу до
проблем логістики, що виявляється як у відсутності відповідної бази, так і у відсутності спеціалістів та
центрів їх підготовки; загальна економічна криза, незавершеність вирішення питання власності, скорочення
обсягів виробництва, інфляція, що гальмують інновації; відсутність комплексного обліку витрат, при якому
їх зростання у транспортно-складському господарстві перекривається ефективністю, досягнутою за межами
цієї галузі; конфлікт з інтересами власників підприємств, оскільки логістичний підхід передбачає
проведення кардинальних змін у структурі підприємства, перехід до більш гнучких організаційних структур,
створення спеціалізованих цехів та служб транспортно-складського господарства; розвиток ідей логістики
гальмується недоліками у професійній підготовці кадрів [5, с. 128].
Серед перспектив розвитку логістики в Україні виділяють інтеграцію організацій України у світову
логістичну мережу головним чином шляхом впровадження новітніх технологій та обладнання, застосування
широкого спектру сучасних економічних інструментів у процесі управління логістикою, розвиток
інтегрованої логістики, що дозволяє об’єднати зусилля керуючого персоналу промислової фірми, її
структурних підрозділів та логістичних партнерів у наскрізному управлінні матеріальними та супутніми
потоками у повному логістичному ланцюгу «закупівля – розподіл – продаж». Використовуючи
функціональні логістичні можливості, підприємці зможуть досягнути багатьох переваг: зниження витрат
виробництва, ефективного управління запасами, якісного обслуговування клієнтів, гнучкого реагування на
потреби ринку [6].
На сучасному етапі розвитку ринок логістичних послуг України представлений на всіх рівнях
логістичного сервісу, а саме [7]:
- 1PL – так званий «логістичний інсорсинг» – це вид логістичного сервісу, коли всі логістичні
процеси здійснюються безпосередньо власним грузоперевізником на власному транспорті, тобто вся
логістика підприємства є автономною.
- 2PL – частковий логістичний аутсорсинг – вид логістичної діяльності, коли складування,
перевезення відбувається із залученням сторонніх компаній, але при цьому керують ланцюгом поставок
самостійно. На сучасному етапі в Україні більшість компаній надають перевагу саме цьому виду
логістичного сервісу. Серед відомих українських 2PL-провайдерів можна виділити такі, як «Інтайм»,
«Делівері», «Нова Пошта», «МістЕкспрес» та ін.
- 3PL – комплексний логістичний аутсорсинг – той рівень логістичного сервісу, коли власник
вантажу сам вже не займається зовнішньою логістикою. 3PL-провайдери – це багатопрофільні логістичні
провайдери, що мають високопрофесійний персонал. Вони займаються доставкою товару, контролем
проходження митниці, пакуванням, фасуванням товару тощо. На ринку України до 3PL-провайдерів
відносяться такі: «Гранд Логістик», «УВК», DHL, NEOLIT, «Black Sea Shipping Service Ltd.» та інші.
- 4PL – інтегрований логістичний аутсорсинг – вид логістичного сервісу, коли підприємствозамовник не лише залучає аутсорсера для виконання функцій транспортної логістики, але й передає йому
задачі з проектування та управління ланцюгами поставок та логістичними бізнес-процесами на
підприємстві. На українському ринку вже присутня компанія, в структуру якої введений 4PL-оператор –
«Метро Кеш енд Керрі» – METRO MGL Logistik GmbH.
- 5PL – віртуальна логістика – логістичний сервіс, який охоплює весь комплекс логістичних послуг
глобального інформаційно-технологічного простору. На жаль, на території України представлені лише
транснаціональні 4PL- та 5PL-провайдери.
Відповідно до [2] станом на 2014 рік 45% ринку логістичних послуг України склали внутрішні
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доставки, 25% – контрактна логістика, ще 25% – міжнародні перевезення, і лише 5% – митно-брокерське
обслуговування. При цьому основними тенденціями вітчизняного ринку логістики є зростання цін на
перевезення на 20–40% залежно від напрямку, зниження вантажопотоку в Західному напрямку і через
Одеський порт, в ряді випадків – повне припинення поставок до Криму і на Схід країни, дефіцит
транспорту.
За інформацією Світового Банку [8], у 2016 році Україна посіла 80 місце серед 160 країн світу
відповідно до індексу ефективності логістики (LPI – Logistics Performance Index), що являє собою
інтерактивний інструмент бенчмаркінгу, створений, щоб допомогти країнам у визначенні проблем і
можливостей, з якими вони стикаються у своїй діяльності з організації торгівельної логістики і що вони
можуть зробити, щоб поліпшити їх продуктивність.

Рис. 1. Зміна позиції України серед країн світу за LPI за 2007–2016 роки за даними [8]

LPI ґрунтується на всесвітньому опитуванні місцевих операторів (глобальних транспортноекспедиторських і експрес-перевізників), забезпечуючи зворотний зв'язок щодо логістичної "дружності"
країн, в яких вони працюють, і тими, з якими вони торгують. Вони поєднують в собі глибокі знання про
країни, в яких вони здійснюють свою діяльність з поінформованими якісними оцінками інших країн, де вони
торгують і досвід глобального навколишнього середовища логістики.
Динаміка позицій України за індексом ефективності логістики представлена на рисунку 1 свідчить
про погіршення позицій нашої держави у глобальному рейтингу у 2016 році порівняно із показником 2007
року. Таке погіршення в першу чергу було спричинене різким падінням позицій України у 2010 році, коли
наша держава втратила 29 позицій. І хоча у 2014 році Україна змогла поступово піднятися у рейтингу до 61
сходинки, кризові явища в економіці призвели до втрати ще 19 позицій у поточному році.
Індекс ефективності логістики (LPI) являє собою середньозважене оцінок країни за шістьма
основними напрямками [8]:
- ефективність процесу оформлення (тобто швидкість, простота і передбачуваність формальностей)
прикордонними службами, в тому числі митних (митниці);
- якість інфраструктури пов'язаної з торгівлею і транспортом (наприклад, порти, залізниці, дороги,
інформаційні технології) (інфраструктура);
- простота організації поставок за конкурентоспроможними цінами (міжнародні перевезення);
- компетентність і якість логістичних послуг (наприклад, транспортних операторів, митних
брокерів) (логістична компетентність);
- можливість відстеження і контролю вантажів (відстеження і контроль);
- своєчасність доставки вантажів до пункту призначення в межах запланованого або очікуваного
терміну поставки (своєчасність).
Система показників демонструє порівняльні характеристики – оцінки показують за шкалою (від
найнижчого балу до найвищого) від 1 до 5 відношення до можливих груп порівняння всіх країн (світу),
регіону та доходів груп. Аналіз динаміки оцінок згаданих напрямків дає можливість визначити ключові
моменти, на які слід звертати увагу для покращення позицій нашої країни у рейтингу (рис. 2).
Аналіз динаміки оцінок ефективності логістики України показав, що при втраті позицій у рейтингу
інтегральна LPI-оцінка країни росла, що свідчить про позитивні зміни умов на ринку логістики, однак
недостатні, порівняно із стрімким ростом інших країн. Падіння інтегральної оцінки у 2016 році спричинене
зниженням усіх показників ефективності, окрім своєчасності. Загалом серед показників ефективності
логістики найвищими оцінками і стабільним зростанням характеризується саме своєчасність доставки
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вантажів до пункту призначення в межах запланованого терміну поставки (3,51 станом на 2016 рік).
Найбільш проблемними залишаються ефективність процесу оформлення прикордонними службами (2,30
станом на 2016 рік) та якість інфраструктури (2,49). Найбільш продуктивно за досліджуваний період
Україна спромоглася покращити можливість відстеження і контролю вантажів (((2,96/2,53)-1)*100%=17%),
найменше змін спостерігалось у сфері забезпечення простоти організації поставок за
конкурентоспроможними цінами (((2,59/2,53)-1)*100%=2%) та прозорості митних служб (((2,30/2,22)1)*100%=4%). Отримані результати ілюструють першочергові напрямки, на які необхідно звернути увагу
для поліпшення ефективності логісти в Україні.

Рис. 2. Динаміка оцінок України за напрямками LPI у 2007-2016 роках за даними [8]

Погіршення оцінок ефективності логістики України у 2016 році свідчать про кризову ситуацію на
ринку логістичних послуг у даний час. Такої ж думки керівник компанії «Твоя логістика» Олександр
Воронков [9]. Він стверджує, що на даний час ринок логістики знаходиться в кризовому стані, однак через
три-п’ять років відбудеться його стабілізація із подальшим зростанням на 6–9%. В Україні як зі сторони
споживачів, так і зі сторони логістичних операторів, спостерігається висока зацікавленість у розширенні
транспортно-логістичних послуг. Однією з причин є геостратегічне положення України, яке дозволяє їй
бути вигідним місцем для транзитних перевезень товарів та пасажирів між державами Європи, Азії та
Близького Сходу.
Висновки
Підсумовуючи викладене, варто зазначити, що ринок логістичних послуг в Україні знаходиться на
стадії розвитку і становлення, з кожним роком підвищуючи свою ефективність. Динаміка індексу
ефективності логістики (LPI) нашої країни свідчить про поступовий розвиток ринку логістичних послуг,
однак темпи такого розвитку залишаються нижчими, порівняно із іншими країнами. І не зважаючи на
кризові процеси на ринку, які спостерігаються сьогодні, експерти прогнозують подальше його зростання.
Україна має значні перспективи для розвитку ринку логістики, однак слід приділити особливу увагу
забезпеченню простоти організації поставок за конкурентоспроможними цінами та прозорості митних
служб, покращенню якості інфраструктури пов'язаної з торгівлею і транспортом. Підвищення ефективності
ринку логістики призведе до появи на ринку більшої кількості компетентних провайдерів комплексних
логістичних послуг, приваблення на ринок закордонних гравців, що матиме позитивний вплив на
господарство країни в цілому.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ:
СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
В статті розглянуто особливості розвитку страхового ринку в Україні, проаналізовано стан та визначено його роль
у забезпеченні стабільності розвитку та ефективності економічних відносин. Досліджено проблеми та сформульовано
основні напрями поліпшення діяльності страхових компаній України.
Ключові слова: страхування, страховий ринок, економіка, страхові виплати, страхові премії, активи страхових
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FEATURES OF INSURANCE MARKET: MODERN REALITIES AND PROSPECTS
The insurance market is an integral part of the financial market of Ukraine. That is why today it is necessary to determine
the current state of the Ukrainian insurance market, identify negative factors that hinder its development, and identify areas for
further development. In modern terms important is forming of the effective system of the tool sent to the increase of level of
competitiveness of insurance companies and grant of competition services not only on internal but also external markets. In
addition, insurance is an important source of accumulating funds for further investment in the restructuring of the economy.
Research have shown that in recent years the market for insurance services Ukraine has developed is not entirely favourable. At the
same time, the domestic insurance market has great development potential, so it is important to create conditions and new
opportunities in development.
Keywords: insurance, insurance market, economics, insurance payments, insurance premiums, assets of insurance
companies.

Запорукою економічного зростання і забезпечення відшкодування збитків у разі настання
страхового випадку є стійкий і динамічно розвинутий страховий ринок країни.
Ринкові перетворення у вітчизняній економіці кардинально змінили роль і місце страхового ринку в
системі сучасних фінансових відносин. В умовах обмеженості джерел фінансових ресурсів страхові
компанії варто розглядати у якості потужних інвесторів розвитку економіки, адже саме вони можуть
сприяти формуванню додаткових джерел фінансування.
У зв’язку з останніми подіями на Сході України та наслідками світової фінансової кризи гостро
стоїть питання щодо подальшого розвитку страхового ринку України як додаткового джерела фінансових
ресурсів для стабілізації економічної ситуації в країні. Саме тому метою дослідження є проведення аналізу
розвитку страхового ринку в Україні за допомогою математичних та статистичних прийомів, пошук
проблем та виявлення негативних факторів, що гальмують його розвиток, розробка рекомендацій щодо їх
вирішення та зменшення негативного впливу.
У наукові дослідження розвитку страхового ринку країни та діяльності страхових компаній вагомий
внесок зробили такі вчені, як В.Д. Базилевич, О.І. Барановський, О.Д. Вовчак, Ю.В. Євченко, О.В.
Козьменко, Г.В. Кравчук, С.С. Осадець, В.Й. Плиса, М.В. Тимчак, В.В. Шахов, В.М. Фурман, Л.В. Шірінян.
Водночас у вітчизняній економічній літературі недостатньо наукових робіт, які дають змогу в
умовах сьогодення комплексно дослідити тенденції, які відбуваються на страховому ринку в Україні.
Нестабільність економічного, соціального, політичного життя суспільства спричиняє збільшення
ймовірності техногенних, економічних і соціальних ризиків, підвищення тяжкості їхніх наслідків, що
потребує адекватного вдосконалення страхових відносин суспільства, створення масштабної і ефективної
системи страхових фондів, формування конкурентоспроможного національного страхового ринку. На
функціонування ринку страхових послуг впливають і зовнішні фактори, зокрема боргова криза в Єврозоні,
невизначеність щодо зростання економіки в найближчі роки та ускладнення доступу до ринку капіталу.
Отже, розглянемо показники діяльності страхових компаній в Україні (табл. 1) [1].
Аналіз стану ринку страхових послуг показав, що він залишається одним з найбільш
капіталізованих серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній
станом на кінець 2015 року становила 361. Кількість страхових компаній має тенденцію до зменшення. Так,
за 2015 рік порівняно з 2014 роком, кількість компаній зменшилася на 21, а порівняно з 2013 роком – на 46
[1].
За підсумками 2015 року 13 страхових компаній «Life» отримали від’ємне значення приросту
резервів із страхування життя на загальну суму 11,8 млн грн, що пов’язано з достроковим розірванням
договорів страхування (за підсумками 2014 року від’ємне значення задекларували 14 страхових компаній
«Life» на загальну суму 55,3 млн грн). Приріст резервів із страхування життя становив 1 731,3 млн грн.
Найбільший приріст страхових резервів зі страхування життя (більше 100 млн грн) задекларували чотири
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страхові компанії «Life» у розмірах: 22 619,0 млн грн, 332,5 млн грн, 230,1 млн грн та 198,3 млн грн (35,8%,
19,2%, 13,3% та 11,5% від загального приросту резервів відповідно).
Таблиця 1
Динаміка показників розвитку страхового ринку України за 2013–2015 роки
Показники
Роки
Відхилення (+,-)
2015/2013

2015/2014

361

-46

-21

57

49

-13

-8

185 280,4

134 713,2

202 429,3

17 148,9

67 716,1

Активи по балансу, млн грн.

66 387,5

70 261,2

60 729,1

-5 658,4

-9 532,1

Активи, визначені ст. 31 Закону
України "Про страхування", млн грн.

37 914,0

40 530,1

36 418,8

-1 495,2

-4 111,3

Обсяг сплачених статутних капіталів,
млн грн.
Сформовані страхові резерви, млн грн.

15 232,5

15 120,9

14 474,8

-757,7

-646,1

14 435,7

15 828,0

18 376,3

3 940,6

2 548,3

Валові страхові премії, млн грн., з них:

28 661,9

26 767,3

29 736,0

1 074,1

2 968,7

від страхувальників-фізичних осіб

10 267,5

9 519,9

10 239,5

-28,0

719,6

від перестрахувальників

5 521,4

4 897,1

6 881,9

1 360,5

1 984,8

Валові страхові виплати, млн грн., з
них:
страхувальникам-фізичним особам

4 651,8

5 065,4

8 100,5
3 448,7

3 035,1

2 637,5

2 862,6

3 197,5

560,0

334,9

перестрахувальникам

112,5

184,7

523,4

Рівень валових виплат, %
Чисті страхові премії (валові страхові
премії за мінусом частки страхових
премій, які сплачуються
перестраховикам-резидентам), млн
грн.
Чисті страхові виплати (валові
страхові виплати за мінусом частки
страхових виплат, які компенсовані
перестраховиками-резидентами), млн
грн.
Рівень чистих виплат, %

16,2
21551,4

18,9
18 592,8

27,2
22 354,9

410,9
11,0
803,5

338,7
8,3
3 762,1

4566,6

4 893,0

7 602,8

3 036,2

2 709,8

21,2

26,3

34,0

12,8

7,7

Обсяг страхових платежів, сплачених
перестраховикам, млн грн.

8 744,8

9 704,2

9 911,3

1 166,5

207,1

з них: перестраховикам-нерезидентам,
млн грн.

1 634,4

1 530,5

2 530,2

895,8

999,7

2013

2014

2015

Кількість зареєстрованих страховиків

407

382

з них: компанії зі страхування життя

62

Кількість укладених договорів
страхування (тис. шт.)

Не зважаючи на зменшення кількості страховиків в Україні, у 2015 році значно зросла кількість
укладених договорів в порівняні з 2013 та 2014 роками на 17 148,9 та 67 716,1 відповідно. Це відбулося за
рахунок збільшення кількості договорів зі страхування фінансових ризиків, що пов’язано з нестабільною
політичною та економічною ситуацією в країні.
Приріст чистих страхових премій за 2015 рік (+3 762,1) сформувався за рахунок суттєвого
збільшення надходжень платежів з автострахування, страхування відповідальності перед третіми особами,
страхування вантажів та багажу, медичного страхування, авіаційного страхування, страхування фінансових
ризиків, страхування медичних витрат.
Розмір валових страхових виплат за 2015 рік становив 8 100,5 млн грн, у тому числі з видів
страхування, інших, ніж страхування життя – 7 608,9 млн грн, зі страхування життя – 491,6 млн грн. Валові
страхові виплати за 2015 рік збільшилися до 8 100,5 млн грн порівняно з 2014 роком, чисті страхові виплати
збільшилися на 55,4% і становили 7 602,8 млн грн.
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Зростання обсягів чистих страхових виплат за 2015 рік мало місце у всіх основних
системоутворюючих видах страхування [1].
Станом на 2015 рік обсяг загальних активів страховиків становив 60 729,1 млн. грн., що на 13,6%
менше в порівнянні з відповідним показником минулого року.
Величина активів, визначених відповідно до статті 31 Закону України «Про страхування»,
зменшилась в порівнянні з відповідним показником станом на 2014 рік на 4 111,3 млн грн., або на 10,1% та
склала 60,0% загальних активів страховиків. Описана вище негативна динаміка показників активів
страховиків пов’язана із зменшенням кількості страхових компаній та зі списанням неліквідних активів з
балансів страховиків.
Розміщення страхових резервів здійснюється згідно зі статтею 31 Закону України «Про
страхування», де визначено перелік активів за відповідними категоріями. У 2015 році обсяг активів,
дозволених для представлення коштів страхових резервів, становив 36 418,8 млн грн, які в розмірі 18 687,0
млн грн використано з метою представлення коштів страхових резервів. На зменшення загальних активів
страховиків (-13,6%) та активів, визначених законодавством для представлення коштів страхових резервів (10,1%) при збільшенні страхових резервів (+16,1%) вплинули такі чинники: втрата активів пов’язана з
анексією Автономної Республіки Крим та веденням бойових дій на сході України, проте проведення
переоцінки активів за справедливою вартістю, призвело до росту страхових резервів.
Отже, з проведеного аналізу можна виділити наступні проблеми розвитку страхового ринку:
– невизначеність територіальних границь держави та анексія Криму;
– низький платоспроможний попит на страхові послуги;
– відсутність надійних інвестиційних інструментів для довгострокового розміщення страхових
резервів;
– відсутність цілеспрямованої державної політики у сфері страхування;
– недосконалість нормативно-правової бази;
– надмірна кількість видів обов'язкового страхування і неадекватність їхнього фінансового
забезпечення;
– недостатній рівень державного регулювання і контролю за страховим ринком;
– непослідовність дій стосовно організації державного нагляду за страховою діяльністю;
– низька конкурентоспроможність страховиків у порівнянні з банками в боротьбі за залучення
вільних коштів юридичних і фізичних осіб;
– низький рівень кваліфікації кадрів;
– зростання випадків страхового шахрайства;
– відсутність довіри населення і господарюючих суб'єктів до страхових компаній;
– відсутність якісної статистичної інформації і недостатність докладних інформаційно-аналітичних
матеріалів;
– недосконалість фінансової звітності та методів обробки даних;
– інформація, яка подається на сайті Нацфінпослуг та Ліги страхових організацій, є не достатньою
для проведення порівняльного аналізу структур вітчизняного страхового ринку зі страховими ринками
зарубіжних країн;
– відсутність банків даних про несумлінних страхувальників [2].
Значна кількість наявних проблем розвитку страхового ринку України пояснюються передусім
прагненням страхових компаній максимізувати прибуток, незважаючи ні на довгострокові інтереси галузі, ні
на професійну етику.
Для удосконалення та подальшого ефективного розвитку страхового ринку України необхідно
здійснити ряд першочергових заходів:
• відновити довіру населення та підвищити прозорість діяльності учасників страхового ринку
• підвищити захист споживачів страхових послуг;
• впорядкувати страхове законодавство в цілому та окремих його положень, і привести їх у
відповідність до існуючих економічних реалій;
• інтегрувати страхування до європейських страхових структур;
• створити об'єднання страховиків із метою зміцнення їх фінансового становища та надійності щодо
здійснення страхових операцій;
• залучити страховий ринок для вирішення питань соціальної політики держави;
• запровадити реальні заходи, які б знизили можливості для корупції та бюрократичних перепон,
принаймні в галузі страхування [3].
Отже, проведені дослідження засвідчили, що впродовж останніх років ситуація на ринку страхових
послуг України склалася не зовсім сприятлива. Масштаби та негативні наслідки світової фінансовоекономічної кризи призвели до уповільнення темпів росту доходів страхових компаній, зменшення попиту
населення на страхові послуги. Недостатня розвиненість вітчизняного страхового ринку доповнюється
нераціональністю його структури. Показники надходження страхових платежів свідчать про високий попит
на добровільне страхування майна і низький – на послуги зі страхування життя. Структурний дисбаланс на
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даному ринку вимагає втручання з боку держави, оскільки така ситуація суперечить основам
функціонування страхових ринків країн як із розвиненою ринковою економікою, так і з трансформаційною.
В економічно розвинутих країнах світу найбільшу частку в структурі страхових премій становлять премії зі
страхування життя (близько 60 %). Такі країни орієнтовані на розвиток цього виду страхування, оскільки
саме воно має практично невичерпний потенціал. Для вітчизняного страхового ринку характерні також
диспропорційна ринкова інфраструктура, слабкий розвиток брокерської системи, що вказує на закритий
характер більшості страхових компаній. Тобто багато з них працюють із заздалегідь визначеним колом
клієнтів. Не створено в Україні й достатньої кількості спеціальних агентських контор. Агентські послуги, як
правило, надаються окремими юридичними особами, зацікавленими в них, а також через систему філій
страхових організацій.
Поряд з цим, вітчизняний страховий ринок має значний потенціал розвитку, тому важливим є
створення умов та нових можливостей у його розвитку. Одночасно головними задачами розвитку
страхування залишаються підвищення конкурентоспроможності, рівня інвестиційної привабливості
страхових компаній, розвиток сучасної інфраструктури страхового ринку, створення єдиних баз даних
страхових компаній. Пріоритетним є розвиток класичних видів довгострокового і накопичувального
особистого страхування, вдосконалення правових і організаційних основ обов’язкового страхування.
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ВЗАЄМОДІЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ВНЗ У ПІДГОТОВЦІ
ІНЖЕНЕРНИХ КАДРІВ
У статті розглянуто сучасний стан кадрового забезпечення енергетичних підприємств. Проаналізовано тенденцію
та причини зміни чисельності висококваліфікованих працівників в паливно-енергетичному комплексі. Охарактеризовано
специфіку діяльності досліджуваних підприємств. Наведено класифікацію необхідних трудових ресурсів для ефективної
діяльності підприємства. Визначено основні параметри розвитку партнерських відносин енергетичних підприємств. Наведено
схему взаємодії енергетичного підприємства з ВНЗ у навчанні студентів з подальшим працевлаштуванням.
Ключові слова: електроенергетика, ВНЗ, партнерські відносини, освіта, підготовка кадрів.
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UNIVERSITY ENERGETIC ENTERPRISE COOPERATION
IN ENGINEER EDUCATION
It is shown in the article, that energetic industry in Ukraine, its enterprises and companies embraces the wide number of
the problem questions. One of the most popular discussion point is staff preparation for energetic enterprises and graduates high
education programs. The aim of the article is to analyze the current situation of staff provision and possibilities of university
enterprise cooperation development. For solving these problems, it is necessary to improve the organization and methodical process
of cooperation between energetic enterprise and university for mutual benefits. It may include strategic points of cooperation, key
responsible persons, organization and financial aspects. The model of university energetic company cooperation includes such
steps: first meetings and discussion, the main aims of cooperation choosing, the technical tasks creation, the contract singing.
These activities realization will enable to increase the growth of enterprise university cooperation and competitiveness of the
graduates on internal and external markets. Collaboration with universities enables energetic enterprises to focus on modern
technologies, develop innovations and receive high-level engineer specialists. The example of successful cooperation between Lviv
Polytechnic National University and GE «Energoatom» in students education process is presented in the article.
Keywords: electro energetic, HEI, partnership relations, education, staff preparation.

Постановка проблеми. З розвитком сучасних технологій та модернізацією енергетичних
підприємств, спостерігається тенденція браку висококваліфікованих кадрів, а саме інженерів. Ця проблема
пов’язана із такими аспектами, як низький соціальний статус інженерної професії і рівень оплати праці,
через це і зниження зацікавленості студентів до технічних спеціальностей, а також недостатність
фінансування в енергетичну галузь, і як наслідок застаріле обладнання, а це провокує зменшення уваги
професіоналів. Вирішення ситуації, що склалася на ринку, полягає у тісній взаємодії енергетичних
підприємств та ВНЗ, розробці спільних навчальних програм та зосередженням уваги на практичному досвіді
студентів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Велику увагу формуванню людського капіталу на
підприємствах приділили такі вчені: І.Р. Бузько [1], О.А. Немашкала, Н.Л. Гавкаловa [2], Т.В. Кайновa, О.Є.
Кузьмін [3], І.Н. Пашенко [3], Л.І. Чернобай [3], А.О. Босак [3], О.В. Курінний [4], О.М. Скібіцький [5] та ін.
Про розвиток партнерських відносин підприємства з ВНЗ приділено праці Г. Гогл [6], Є. Ошина [7], В.
Харченко, В. Скляр. Але наразі актуальним залишається дослідження тематики навчання інженерів для
енергетичних підприємств.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Потрібно розглянути та
проаналізувати співпрацю ВНЗ із енергетичними підприємствами, оцінити сучасний стан забезпеченості в
інженерах та надати пропозиції щодо розвитку взаємовідносин для ефективної підготовки випускників ВНЗ.
Метою даної статті є розгляд сучасного стану кадрового забезпечення енергетичних підприємств, та
надання пропозиції щодо розвитку взаємодії енергетичних підприємств з ВНЗ у підготовці інженерних
кадрів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) – одна з
найважливіших структурних складових економіки України, ключовий фактор забезпечення життєдіяльності
держави. Паливно-енергетичний комплекс складається з підприємств, що спеціалізуються на видобутку,
збагаченні, переробці та споживанні твердого, рідкого і газоподібного палива, виробництві, передачі та
використанні електроенергії і тепла. Якщо говорити про підприємства електроенергетики, які
спеціалізуються на виробленні та передаванні електроенергії, то вони мають свою специфіку, тому і
операційна діяльність має свої особливості та потребує нововведень для покращення діяльності.
Для ефективного управління сучасними суб’єктами господарювання та прийняття управлінських
рішень керівники різних ланок потребують теоретичної підготовки та практичних навиків ефективного
управління. Сучасна проблема, з якою ми стикаємось сьогодні, – це підготовка висококваліфікованих
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фахівців з управління виробництвом. Для успішної діяльності та отримання прибутку на підприємстві
повинні працювати люди, які добре знають свою справу. Відомо, що одна гривня, вкладена у навчання
персоналу, приносить до чотирьох гривень доходу, також спеціалісти стверджують, що одна гривня,
вкладена у енергозбереження на підприємстві, дозволяє заощадити три гривні на енергоресурсах. На
енергетичних підприємствах робітників поділяють за такою класифікацією: професіонали (інженери,
бухгалтери); фахівці (техніки); технічні службовці (електромонтери); кваліфіковані робітники (робітники із
певним розрядом); найпростіші професії.
Світовий досвід показує, підприємства енергетики характеризуються значною наукоємністю
технологічних процесів, тому ефективність роботи безпосередньо залежить від інтелектуального рівня
кадрового складу, який, в свою чергу, забезпечує науковий супровід та наукову підтримку всіх напрямів
виробничої діяльності. Енергетична галузь в Україні підійшла до межі, за якою йде фізичний розпад робочої
сили, її нездатність не лише до розвитку, а й до простого самовідтворення. Оперуючи статистичними
даними, то у 2000 році було 154 установи, які займалися науко-технічною роботою у енергетичній галузі, то
у 2010 році їх кількість зменшилася до 144 установ та у 2015 році їх стало 132 установи [8]. Протягом
останніх 15 років чисельність працівників, що проводили наукові дослідження в університетах, постійно
зменшувалась. Зараз відчувається дефіцит кваліфікованих інженерних та робочих кадрів у всіх
підприємствах галузі.
Однією з проблем скорочення професіоналів паливно-енергетичного комплексу є низька увага до
розвитку науково-технічного забезпечення. Через недостатній обсяг фінансування у критичному стані
знаходиться матеріально-технічна база науки. Лише близько 2 % наукового обладнання українських
науково-технічних установ відповідає сучасному світовому рівню. Ступінь зносу основних засобів у
науковій сфері становить 46 %, менше 6 % парку машин і устаткування, які перебувають на балансі
наукових організацій, можна віднести до нового обладнання. При цьому коефіцієнт оновлення обладнання,
за експертними оцінками, не перевищує 1–1,5 % на рік. Означений стан матеріально-технічного
забезпечення наукової і науково-технічної діяльності, особливо у галузі технічних наук, є однією з причин
згортання експериментальних досліджень ряду важливих для ПЕК країни напрямів.
Також потрібно приділити увагу такий проблемі як практична підготовка інженерних кадрів вузами
для енергетичних підприємств. Одним із варіантів вирішення кризової ситуації у кадровому забезпеченні та
практичної підготовки фахівців розглядається тісна співпраця енергетичних підприємств з ВНЗ у навчанні
студентів. Оскільки спостерігається розрив між теоретичними знаннями студентів та вимог до практичних
умінь зі сторони підприємства, необхідним залишається розвиток освітніх програм та особливостей
проходження практики студентами. Для розвитку відносин підприємств з ВНЗ у навчанні студентів
енергетичних спеціальностей важливо врахувати:
1) вимоги енергетичного підприємства щодо теоретичних та практичних навичок, умінь, знань
працівників;
2) готовність підприємства виділяти кошти на навчання та підвищення кваліфікації працівників;
3) рівень технологій, що застосовуються на енергетичному підприємстві;
4) стандарти якості послуг енергетичного підприємства;
Важливо зазначити вигоду для ВНЗ у розвитку кооперації з енергетичним підприємством:
підвищення привабливості освіти в енергетиці; зближення освіти, науки, виробництва для розвитку
енергетичного комплексу України; підвищення стандартів якості освіти та престижності ВНЗ; зростання баз
проходження виробничої та переддипломної практики студентами.
Підприємствам необхідно підтримувати навчальні центри та сприяти навчальній та науковій
діяльності. В спільній діяльності підприємство може давати запити на навчання працівників, підвищення
кваліфікації, звертання за науковою підтримкою та консультацією.
Формування партнерських відносин енергетичного підприємства з ВНЗ складається з певної
послідовності етапів. Першочерговим є визначення мети та цілей (короткострокових та довгострокових),
наступним є створення технічного завдання в якому прописуються пропозиції щодо взаємодії та основні
вимоги. Після прийняття попередньої угоди необхідно вирішити фінансові, організаційні, технічні питання.
Після підписання контракту та укладення договору відбувається навчання студентів, результатом якого є
практична спрямованість умінь майбутніх працівників. Загальна схема взаємодії підприємства з ВНЗ у
питаннях навчання інженерних фахівців може мати наступний вигляд (рис. 1):
Важливим компонентом залишається узгодження форми навчання студентів та проходження
практики: виїзд працівників на територію навчального комплексу на навчання;виїзд викладачів на
територію організації; дистанційна форма навчання з використанням інформаційно-комунікаційних
технологій; формат навчання (у вигляді лекцій, практичних занять, наукових семінарів, конференцій).
Одним із прикладів партнерських відносин підприємства з ВНЗ у спільному навчанні студентів
можна назвати співпрацю між ДП «НАЕК «Енергоатом» та Національним університетом «Львівська
політехніка». У межах функціонування підприємства діє навчально-тренувальний центр ВП РАЕС, що
безпосередньо виконує навчання та проведення інструктажів персоналу. У рамках угоди про проведення
навчання студентів, було розроблено курс лекцій інструкторським персоналом ДП «НАЕК «Енергоатом».
Теми лекцій стосувалися технічних засобів, виробничих систем, їх будови та призначення. Загальна
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тривалість запропонованих навчальних лекцій складала 16 годин, навчання проводилось під керівництвом
провідних інструкторів НТЦ АЕС, інженерів охорони праці.
Перемови про потенційне партнерство підприємства з ВНЗ
Встановлення цілей партнерства

Короткострокові

Довгострокові

Створення робочої програми навчання та циклу лекцій

Ні

Попередня угода про навчання

Так

Організаційно-методична робота

Вибір форми навчання

Вирішення фінансових питань

Погодження терміну реалізації

Укладання договору партнерства
Виконання плану навчання згідно договору
Рис. 1. Cхема взаємодії підприємств з ВНЗ у питаннях навчання інженерних фахівців (*Розвинено автором на основі [7])

З метою вирішення організаційних питань було призначено відповідальну особу зі сторони
підприємства (заступника генерального директора з персоналу) та координатора зі сторони ВНЗ.
Прослуханий курс на території ВНЗ дає змогу майбутнім випускникам отримати практичні знання в
діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом», кращим слухачам курсів будуть надані пропозиції проходження
практики з подальшим працевлаштуванням.
Висновки. Для досягнення належного рівня розвитку науково-технічної та кадрової підтримки
галузей ПЕК є необхідним фактором для подальшого сталого і довгострокового розвитку енергетики та
економіки України та вирішення практичних завдань, що стоять перед ПЕК. Для забезпечення ПЕК
новітніми науковими та науково-технічними розробками, які відповідають світовому рівню, подолання
дефіциту наукових, кваліфікованих інженерно-технічних та робітничих кадрів у його галузях потрібно
акцентувати увагу на співпраці з ВНЗ.
У підготовці фахівців для енергетичного підприємства необхідним є врахування параметрів
специфіки діяльності підприємств досліджуваної галузі, до яких належать вимоги енергетичного
підприємства щодо навичок, умінь та знань інженерів, готовність підприємства виділяти кошти на навчання
студентів; рівень технологій, що застосовуються на енергетичних підприємств; стандарти якості послуг
енергетичного підприємства.
Розвиток взаємодії між енергетичним підприємством та ВНЗ відбувається у послідовності, що
складається з наступних елементів: попередні переговори, визначення основних цілей, складання технічного
завдання, вирішення організаційних питань, укладання угоди, отримання результатів. Активізація взаємодії
між енергетичним підприємством та ВНЗ дозволить покращити ситуацію на ринку праці та забезпечить
підприємства необхідними інженерними кадрами.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПОДАТКУ З ОБОРОТУ ТА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ
ВАРТІСТЬ У КОНТЕКСТІ ЇХ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
У роботі проведено аналіз чинного в Україні податку на додану вартість, виявлені позитивні та негативні сторони
податку. Зроблена порівняльна характеристика податку з обороту та податку на додану вартість у рамках їх практичного
використання. У висновках аргументується ефективність ПДВ та механізм функціонування даного податку.
Ключові слова: податок на додану вартість, податок з обороту, державний бюджет, принципи оподаткування,
класифікація оподаткування, кумулятивний ефект.
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF SALES TAX AND VALUE ADDED TAX
IN THE CONTEXT OF THEIR PRACTICAL APPLICATION
According to the general classification of taxes -tax turnover and value added - are a group of indirect taxes, which also
includes excise duty. Final of the payer - the consumer: he buys the goods at a price higher than the selling price for the amount of
tax. Manufacturers and sellers act as the collector of taxes authorized by the state. Every manufacturer includes in the price of its
products, the tax transferred in the budget, which is paid by the other manufacturer - the buyer and the consumer of these
products. Turnover tax is a cumulative tax, which is levied on production and trade turnover. Taxation is carried out at each stage
of production and circulation of products. Corresponding cumulative effect (or cascade effect), is the more, the more a certain kind
of product is resold. So, the government imposes not only a value-added, but also the costs incurred by them in the production and
sales of goods (services). Since the turnover tax has a significantly negative effect on branches of industry, which are the last link in
the production chain, changes in the economy will not be acceptable for Ukraine. Our analysis shows that Ukraine should leave
VAT, rather than replace it by another tax. At the same time, efforts should be made to improve the administration of VAT in three
main areas: in the process of improving the organization of the regulatory authorities priority attention should be focused on
measures for the timely prevention, detection and suppression of the facts of evasion economic entities from VAT payment; the use
of preferential modes of taxation, the development and implementation in practice more efficient tax instruments exclusively for the
promotion of economic activities of economic entities; improvement of the mechanism of tax payment administration, reforming
functions, organizational structure of regulatory authorities.
Keywords: value added tax, the turnover tax state budget, taxation principles, tax classification, the cumulative effect.

Постановка проблеми. Останнім часом висловлюються пропозиції замінити податок на додану
вартість (ПДВ) іншим податком, зокрема обговорюється питання про введення замість ПДВ
багатостадійного податку з обороту. У зв’язку з цим особливо доцільно й актуально здійснити порівняння
податку з обороту і податку на додану вартість у контексті їх практичного застосування.
Аналіз останніх досліджень. В Україні дослідженням теоретичних та практичних аспектів
податкових надходжень присвячені праці вітчизняних вчених-економістів: Бабіна І.І., Вітлінського В.В.,
Вишневського В.П., Давиденка С.В., Данилова О.Д., Крисоватого А.І., Луцика А.І., Корзаченко О.Ю.,
Корольчука В.В., Мельника П.В., Тулуша Л.Д.Сибірянської Ю.В. та ін.
Метою цієї роботи є порівняти ПДВ з іншим непрямим податком – податком з обороту, та
визначити економічну ефективність зазначених податків.
Виклад основного матеріалу. Більшість економічно розвинених країн з ринковою економікою ще
у середині 60-х років ХХ ст. почали застосовувати ПДВ як форму оподаткування, відмовившись від податку
з обороту. Україна запровадила податок на додану вартість майже 25 років тому: часу, що минув, виявилось
достатньо, аби оцінити ефективність нового податку у вітчизняних умовах. Абсолютна більшість коментарів
щодо ПДВ з перших же років після його введення були і є вкрай негативними.
Згідно із загальною класифікацією податків обидва податки — з обороту і на додану вартість —
належать до групи непрямих податків, до якої також входять акцизи. Кінцевий їх платник — споживач: він
купує товар за ціною, вищою від ціни реалізації на суму податку. Виробники і продавці виступають у ролі
збирача податків, уповноваженого на те державою. Перерахований до бюджету податок кожен виробник
включає до вартості своєї продукції, котру оплачує (компенсує) інший виробник — покупець і споживач цієї
продукції. Таким чином, кожен виробник оплачує податок, внесений до бюджету тим виробником, у якого
він закуповує продукцію, а у свою чергу, вартість його продукції із включеною сумою податку оплачує на
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стадії технологічного циклу інший виробник. Цей ланцюжок закінчується реалізацією кінцевої продукції, до
вартості якої включається сума податку, що вже реально сплачує населення споживачі продовольчих і
промислових товарів.
ПДВ в Україні було запроваджено у 1992 році і він замінив податок з обороту, який існував за
радянських часів. 24 грудня 2015 року Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу. Перед
самими новим роком президент підписав законопроект. Передбачалося, щоб проект бюджету на 2016 рік
буде писатися на базі податкової реформи, але в уряді вирішили перенести податкову реформу на наступний
рік і обмежитися точковими змінами до Податкового кодексу, необхідними для ухвалення бюджету.
Таблиця 1
Порівняння особливостей ПДВ за 2015-2016 рр.
ПДВ
2015
1. Ставка:
a) загальна – 20%
b) експорт – 0%
2. Фармацевтична продукція
– 7%
3. Спеціальний режим для
сільськогосподарських
компаній. Відповідно до
спецрежиму, нарахована сума
ПДВ не підлягає сплаті до
бюджету та повністю
залишається в розпорядженні
підприємства.

2016
1. Ставка:
a) загальна – 20%
b) експорт – 0%
2. Фармацевтична продукція – 7%
3. Запровадження на 2016 рік перехідних умов у застосуванні
сільгоспвиробниками спецрежиму оподаткування. Починаючи зі звітного
періоду січня 2016 року, сума ПДВ буде розподілятися таким чином:
В разі постачання зернових та технічних культур 85% – до державного
бюджету, 15% перераховується на спецрахунок.
Під час постачання продукції тваринництва 20% – до державного бюджету,
80% перераховується на спецрахунок.
Під час постачання інших с/г товарів та послуг 50% – до державного
бюджету, 50% перераховується на спецрахунок. Скасування спецрежиму з 1
січня 2017 року.
4. Відновлення права на відшкодування ПДВ для усіх експортерів зернових
та технічних культур
5. Запровадження офіційної публікації 2 реєстрів відшкодування ПДВ з
відображенням у ньому даних про платника податку, заявлених до
відшкодування з бюджету сум податку та стану їх відшкодування.

У 2015 році надходження від ПДВ становили 48,9% від сукупних доходів Зведеного бюджету і,
отже, були найважливішим джерелом податкових надходжень. Як і в усіх країнах, в яких впроваджено ПДВ,
експорт в Україні оподатковується за нульовою ставкою для уникнення подвійного оподаткування
експортерів [4, c. 47]. Разом з тим, вчасне і повне відшкодування ПДВ не було досягнено, незважаючи на
запровадження автоматичного відшкодування ПДВ, що шкодить конкурентоспроможності експортерів на
світовому ринку. 1 Протягом років існування ПДВ цей податок традиційно критикували за його низьку
ефективність та недосконале адміністрування.
На початку 2014 року уряд «забув» встановити перелік відходів брухту чорних та кольорових
металів. На основі цього документу застосовувався режим звільнення від ПДВ операцій з постачання та
імпорту металобрухту, визначеного Податковим кодексом. Замість того, щоб вирішити проблему і
допомогти підприємцям у без того складній ситуації, їм просто нарахували ПДВ, тобто змусили сплатити на
20% більше коштів, як зазвичай, що поставило значну частину бізнесу на межу виживання [2, c. 11]. Це
лише один маленький прояв великої корупційної проблеми під назвою «ПДВ», а є ще аграрний сектор,
виробництва, пов’язані з експортом та імпортом, де підприємцям доводиться втрачати час і кошти для
відшкодування ПДВ через сумнівні конвертаційні схеми, так як інших можливостей зробити все швидко і
законно немає.
За підсумками 2014 року в Україні спостерігається падіння промислового виробництва на рівні 1315 %. Національна валюта знецінилася майже втричі. Купівельна спроможність громадян впала удвічі.
Українці приблизно у два рази менше стали купувати товарів і послуг, що безпосередньо впливає стан
виробництва. Механізм простий. Нема грошей у людей. Вони менше купують. Виробник отримує менше
доходів, може менше виробляти. Економіка гальмується, люди втрачають роботу. Відбувається збідніння
населення. Зрозуміло, що у таких умовах злочинним є підвищення податкового навантаження на бізнес,
який тримає робочі місця і платить податки фактично без підтримки держави.
Ситуація, яка склалася з постачанням брухту чорних і кольорових металів, є проявом того, як
працює податкова система в Україні. Відомо, що там, де більше складностей, там бурхливо розквітає
корупція. ПДВ – один з найскладніших для адміністрування податків. У роботі з малим і середнім бізнесом
витрати на адміністрування значно перевищують економічний ефект для бюджету [1, c. 250]. Експерти
стверджують, що цей податок за умови високої корупції і слаборозвиненої сировинної економіки йде тільки
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на шкоду. Саме таку ситуацію маємо сьогодні в Україні. Постійні проблеми з відшкодуванням ПДВ
змушують звертатися малого і середнього підприємця до конвертаційних центрів. Зараз бюджет лише на
відшкодуванні ПДВ через тіньові схеми втрачає 12 млрд грн. За даними 2013 року, тіньовий оборот
«податкових ям» з використанням ПДВ становив 300 млрд грн, а втрати для держави від таких операцій, за
оцінками експертів, складали 50–70 млрд грн, що становить близько однієї п’ятої бюджету України. Зараз
зрозуміло, що держава не здатна забезпечити нормальне і прозоре адміністрування ПДВ. Цьому є багато
причин, від законодавчих проблем, до потреби реформування фіскальних, контролюючих і правоохоронних
органів[6, c. 402].
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Рис. 1. Доходи Зведеного бюджету України за 2009-2015 рр.

Тему ПДВ бояться зачіпати журналісти та експерти. Це податок, який дає від 30 до 40 %
надходжень до бюджету. Як приклад наводять ЄС, де майже у кожній країні існує ПДВ. Проте, при цьому
забувають сказати, що більшість слаборозвинених членів ЄС йшли до запровадження ПДВ більш ніж 20
років. За цей час вони змогли запустити економіку і створити надійну систему запобіганню корупції. Проте
навіть це не рятує. Європейці намагаються приховати свої доходи і вивести їхній надлишок у країни, де
ПДВ немає або його ставка значно нижча. Наприклад, у Швейцарії ставка ПДВ коливається від 2,6 до 8%, на
острові Джерсі – від 3-6%. Якщо дивимося далі, то такі країни, як Японія, Сінгапур, Тайвань, Малайзія
мають ставку ПДВ від 3 до 6%. При цьому цей податок запроваджувався вже після того, як відбувся
бурхливий економічний ріст у 50-70 роках минулого століття. Ізраїль запровадив ПДВ аж у 1976 році, коли
вже був одним з лідерів світової економіки. Такі країни, як США, а також Гонконг та Макао взагалі не
мають ПДВ. При цьому США є першою і найбільшою економікою у світі.
На етапі становлення економіки, особливо при переході від глибоко корумпованої системи, краще
жити без ПДВ. За рахунок збільшення кількості активних підприємців зросте і кількість надходжень. Якщо
тільки зберегти кошти, які розкрадаються зараз на схемах від ПДВ, це вже буде більшою мірою покриті
втрати від скасування цього податку. Сьогодні до 30% економіки працює в тіні саме через корупцію і
недоліки податкової системи. Ефект від усунення «корумпованого податку» може бути співмірним із
запровадженням спрощеної системи оподаткування наприкінці 90-х, коли мільйони людей отримали змогу
працювати відкрито.
Податок з обороту (ПО) є кумулятивним податком, який стягується з виробничого і торговельного
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обороту. Оподаткування ПО здійснюється на кожній стадії виробництва і обігу продукції. Властивий ПО
кумулятивний ефект (чи ефект каскаду), є тим більшим, чим більше перепродажів зазнає певний вид
продукції. Отже, уряд оподатковує не лише додану вартість, але й витрати, понесені ними на виробництво і
реалізацію товару (послуги).
Отже, податок з обороту оподатковує економічні транзакції і призводить до різного рівня
податкового тягаря на різні сектори залежно від їх структури видатків. В результаті ПО призводить до
викривлень для кінцевих і проміжних продуктів. Отже, ПО бракує важливої риси ПДВ, а саме його
нейтральності щодо кількості транзакцій, включених в ланцюг виробництва певного товару.
Перехід до ПО може призвести до подорожчання основних фондів, оскільки покупка машин та
обладнання (які є необхідними на сьогоднішньому етапі розвитку української економіки) буде оподаткована
податком з обороту. Крім того, запровадження ПО, ймовірно, призведе до зміни структури вартості і ціни в
економіці, оскільки різний тягар від ПО на різні сектори може вплинути на прибутковість [5, c. 63].
Оскільки ПО суттєво негативно впливає на галузі промисловість, які є останніми ланками
виробничого ланцюга, зрушення в економіці не будуть прийнятними для України. Це була одна причин,
через яку багато країн замінили каскадний ПО податком на додану вартість [3, c. 132].
ПО також стимулює створення вертикально інтегрованих компаній, залучених у виробництво,
комплектацію, оптовий та роздрібний продаж продукції, оскільки такі компанії знижують їх зобов’язання із
сплати ПО. Отже, ПО призведе до втрат ефективності, оскільки він спотворює рішення щодо оптимальної
організації бізнесу.
На відміну від ПДВ, каскадний ПО також не є нейтральним до зовнішньої торгівлі. Він
стимулюватиме імпорт і шкодитиме експорту, що призводитиме до подальшого погіршення торговельного
балансу[7, c. 85].
Отже, ПО не є нейтральним до цін, розміщення ресурсів та споживання. Крім того, його
спроможність забезпечити більші доходи, ніж ПДВ, є сумнівними. За дуже спрощеним сценарієм, доходи
від ПО становитимуть 16,8% від ВВП та 4,9% від ВВП для ставок податку, відповідно, на рівні 7%11 та 2%.
Разом з тим, ставка податку 7% є зависокою і призведе до суттєвих викривлень в економіці. Крім того,
представлені оцінки не враховують ефект вертикальної інтеграції. Зокрема початок процесів щодо
вертикальної інтеграції у відповідь на впровадження ПО, а також збільшення тіньових транзакцій суттєво
знизять ці доходи (принаймні вдвічі), що зробить впровадження такого податку неправильним вибором.
Економіка, найвірогідніше, суттєво постраждає від запровадження податку з обороту, що призведе
до зниження економічного зростання та звуження податкової бази і, врешті-решт, податкові надходження
також знизяться.
Висновки. Наш аналіз показує, що Україні варто залишити ПДВ, а не заміняти його іншим
податком. Разом з тим, потрібно докласти зусиль щодо поліпшення адміністрування ПДВ в трьох основних
напрямках:
- у процесі вдосконалення організації роботи контролюючих органів необхідно зосередити на
заходи щодо своєчасного попередження, виявлення та припинення фактів ухилення суб'єктами
господарювання від сплати ПДВ;
- використання пільгових режимів оподаткування, розробка та впровадження в практику більш
дієвих податкових інструментів виключно для стимулювання економічної діяльності суб'єктів
господарювання;
- вдосконалення механізму адміністрування податкових платежів, реформування функцій,
організаційної структури контролюючих органів.
Як це запровадити на практиці? Міжнародний досвід свідчить, що повне і вчасне відшкодування
ПДВ, а також зниження ставки ПДВ може сприяти зниженню ухилення від сплати податку.
Збільшення ймовірності того, що шахрайство буде викритим, прямо пов’язано із якістю та
ефективністю податкового аудиту. При цьому це не потребує збільшення кількості податкової міліції.
Натомість, Державній фіскальній службі варто інвестувати в збільшення спроможності і підвищення
кваліфікації своїх працівників та підвищення їх заробітної плати, що поліпшить їх здатність попереджувати
зловживання та знизить стимули до корупції.
Скорочення пільг зі сплати ПДВ також, найвірогідніше, сприятиме зниженню рівня ухилення від
сплати податку. Нещодавні розширення пільг, на нашу думку, не є рухом в правильному напрямку.
В цілому, система ПДВ в Україні повинна ґрунтуватись на ширшій базі оподаткування та слідувати
принципу оподаткування за єдиною ставкою, що було зроблено з 1 січня 2016 року.
Обмін інформацією між українськими центральними органами влади є також важливим. В цьому
аспекті створення єдиного органу, який відповідає за адміністрування митних зборів та податків, буде
виграшним для України.
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ДЕРЖАВНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Досліджено сутність державного бюджетування та його роль в зміцненні фінансової безпеки України. Доведено,
що великий негативний вплив на державне бюджетування в Україні має надмірно високий рівень корупції, тіньової
економіки та тінізації бюджетних відносин тощо. Розмежовано поняття «бюджетування держави» та «бюджетний процес».
Визначено зв'язок між бюджетуванням та системою забезпечення фінансової безпеки держави. Визначено основні причини
невиконання планових показників державного бюджету та зовнішні чинники, які негативно впливають на бюджетну систему
України.
Ключові слова: бюджет, бюджетування, бюджетний процес, державне бюджетування, бюджетна система,
фінансові ресурси, фінансова безпека.

VARNALII Z. S.
Taras Shevchenko National University of Kyiv

BUDGETING IN THE STATE PROVISION OF FINANCIAL SECURITY UKRAINE
The main purpose of the article - a scientific substantiation of the theoretical foundations and practical aspects of public
budgeting in Ukraine, its definition of current trends, the role and importance in the system to ensure financial security. The
essence of public budgeting and its role in strengthening the financial security of Ukraine. It is proved that a large negative impact
on the state budgeting in Ukraine has an extremely high level of corruption, shadow economy and shadowing of budgetary relations
and the like. Delineate the concept of "state budgeting" and "budgetary process", highlighted specific budgeting procedures at each
stage of the budget process. It is concluded that the state budgeting - a system of (complex) measures for the definition of the
main directions of possible volumes of accumulation of budget revenues and spending of budget resources, their adjustments,
which take place (should be) at each stage of the budget process, as well as a comparison of these indicators and the definition of
their structure, taking into account certain factors, financial and economic development, social needs of the society, national
economic interests. Determine the relationship between budgeting and a system to ensure financial security. It outlines the main
reasons for non-targets of the state budget, which consist in the imperfection of state budgeting, as well as identified problems of
implementation of the state budget and the external factors that have a negative impact on the budgetary system of Ukraine.
Keywords: budget, budgeting, budget process, state budgeting, budget system, financial resources, financial security.

Постановка проблеми. Сучасні реалії в умовах викликів внутрішніх і зовнішніх загроз,
поглиблення глобалізаційних процесів та динамічний розвиток світових фінансових відносин, зумовлюють
необхідність розв’язання важливої науково-прикладної проблеми забезпечення збалансованості фінансової
системи України, а також розробка та впровадження політики безпечного розвитку держави. Актуальність
проблеми підсилюється сучасними кризовими явищами: падіння ВВП, зростання інфляційних процесів,
криза фінансової та банківської системи, відтік капіталу, зростання безробіття, відсутність інвестицій у
реальний сектор економіки. За таких умов потребує першочергового вирішення проблеми реформування
державного бюджетування в Україні в контексті забезпечення фінансової безпеки держави.
Фактично немає жодної складової національної безпеки країни, яка б безпосередньо не залежала від
рівня фінансової безпеки держави. Під фінансовою безпекою держави слід розуміти такий рівень (ступінь)
бюджетної, боргової, грошово-кредитної, банківської, валютної систем економіки країни, страхового та
фондового ринків, який характеризується стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз; достатністю
та ефективним розподілом фінансових ресурсів держави, здатністю гарантувати ефективне функціонування
та розвиток економічної системи України. Дослідження проблематики фінансової безпеки знайшло
своє відображення у наукових працях вітчизняних науковців, серед яких О. Барановський, М. Єрмошенко,
Т. Ковальчук, О. Підхомний, В. Предборський, А. Сухоруков, М. Флейчук, Ю. Харазішвілі
та інші.
Фінансові ресурси держави повинні забезпечити, з одного боку, фінансування реформ у повному
обсязі, з іншого – соціальний захист населення. У зв’язку з цим особливої актуальності набувають питання
ефективного управління державними фінансами, зокрема, в аспекті планування, формування, виконання
державного бюджету, звітування, контролю тощо. Всі ці процеси охоплюються поняттям державного
бюджетування, яке має неперевершене значення в системі забезпечення фінансової безпеки державі.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Протягом останніх років проблемі державного
бюджетування приділяється підвищена увага, що обумовило появу значної кількості наукових праць, а
також фахових публікацій за даною науковою тематикою. Концептуальні засади бюджету, що є основою
фінансового забезпечення функцій держави та інструментом її впливу на соціально-економічний розвиток,
розкриття змісту суспільних фінансів на основі інституційної теорії, знайшли відображення у працях таких
зарубіжних вчених: Ш. Бланкарт, Дж. Б’юкенен, К. Джай, Д. Норт, У. Нордхауз, П. Самуельсон, Дж. Стігліц
та ін. Вагомий внесок у розвиток теорії державного бюджетування зробили такі вітчизняні вчені, як
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Т. Боголіб, О. Василик, О. Кириленко, І. Луніна, В. Опарін, К. Павлюк, Ю. Пасічник, В. Федосов, С. Юрій та
інші.
У останніх наукових роботах (Бабич Т.С. [1], Бугас Н.В. [2], Іонін Є. Є. [3, с. 262], Подолянчук О. А.
[4] та ін.) висвітлюються різні аспекти державного бюджетування на сучасному етапі.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Водночас бюджетування у контексті
державних фінансів довгий час залишалось поза увагою науковців і традиційно розглядалось як процес
складання бюджетів та управління ними у приватному секторі економіки [2]. Практично відсутній чітко
визначений єдиний підхід у науці щодо сутності державного бюджетування та його ролі і значення в системі
забезпеченні фінансової безпеки держави.
Ціль статті – наукове обґрунтування теоретичних засад і прикладних аспектів державного
бюджетування в Україні, визначення його сучасних тенденцій, ролі та значення в системі забезпечення
фінансової безпеки держави.
Виклад основного матеріалу дослідження. Державний бюджет є одним з головних ресурсів
держави, управляючи яким вона може впливати на більшість соціально-економічних процесів у країні.
Ефективне бюджетування передбачає не лише мінімізацію витрат при одночасній максимізації отриманих
результатів, а й побудову бюджетної системи, організацію бюджетного процесу, наявність сучасних методів
та інструментів у бюджетній сфері, які сприятимуть задоволенню соціальних та матеріальних потреб
суспільства, розвитку національної економіки. Постійно розвиваються різні технології управління
бюджетними ресурсами, змінюється і трансформується й зміст державного бюджетування.
Неефективність процесів бюджетного планування та прогнозування, необґрунтованість показників,
які беруться за основу при визначенні структури та обсягів державного бюджету, порушення законодавства
при складанні проекту Закону України «Про державний бюджет», врахування необґрунтованих та
нереальних джерел доходів, завищення обсягів та визначення нераціональних напрямів державних видатків
є головними проблемами державного бюджетування на етапі складання та затвердження державного
бюджету. Крім того великий негативний вплив на державне бюджетування України має надмірно високий
рівень корупції, тіньової економіки та тінізації бюджетних відносин тощо. Зазначені та інші вади призводять
до формування таких бюджетних показників, які не дозволяють виконувати бюджет, досягати поставлених
цілей бюджетної політики, як наслідок, унеможливлюють ефективне та раціональне управління державними
фінансами.
Відтак, необхідним є визначення сутності цього процесу в сучасних умовах з урахуванням
особливостей бюджетної системи країни, останніх тенденцій та підходів до управління бюджетними
ресурсами. Виділення окремих елементів процесу бюджетування дозволить обрати конкретні методи впливу
та контролю за кожним з цих складових з метою підвищення ефективності бюджетування в цілому.
Бюджетування як управлінська технологія виникло у другій половині ХХ сторіччя у розвинених
країнах і застосовувалось у фінансах господарюючих суб’єктів. Спеціальні технології бюджетування (від
англ. слова «budgeting»), що об’єднують аналіз, приймання бюджетних рішень та управління фінансами на
державному і місцевому рівнях [1, с. 9] досліджувалися різними науковцями та практиками у сфері фінансів,
і з часом виробилися різні підходи до розуміння сутності цього процесу.
У вітчизняній науковій думці існує розуміння поняття «бюджетування» як стандартизованого
процесу визначення обсягу і складу витрат, пов'язаних з діяльністю окремих структурних одиниць і
підрозділів та забезпечення покриття цих витрат ресурсами підприємства. Стандартизований процес
бюджетування базується як на самостійно розроблених підприємством, так і на загально-визначених
вимогах і процедурах, передбачених національними стандартами бухгалтерського обліку.
Проте бюджетування не можна розглядати тільки як процес зіставлення доходів та витрат,
необхідно враховувати усі аспекти управління ресурсами, яких воно стосується – підвищення ефективності,
посилення контролю, координація усіх структурних підрозділів, зв'язок зі стратегічними цілями тощо. Так,
різні науковці звертають увагу на окремих перевагах застосування методів бюджетування. Наприклад, на
ролі бюджетування у досягненні цілей наголошують зарубіжні дослідники Джай К. Шим, Джойл Г. Сігел:
«бюджетування – колективний процес, який дає змогу погодити діяльність підрозділів усередині компанії і
підпорядкувати її загальній стратегічній меті» [5]. Бюджетування тісно пов’язане з процесами планування та
прогнозування, тому часто порівнюють та співставляють ці поняття. Поширене також трактування
бюджетування як технології фінансового планування, обліку і контролю доходів і витрат, отриманих від
бізнесу на всіх рівнях управління, яка дозволяє аналізувати прогнозовані та фактичні показники [6].
На думку українського вченого Є. Є. Іоніна, «…загальноприйнятого поняття як самого
бюджетування, так і окремих його елементів ні в Україні, ні у світі не сформувалося. Концепція
бюджетування постійно еволюціонує та у кожній країні має свої особливості» [3, с. 262]; це підтверджує і
той факт, що існують різні підходи до визначення бюджетування (як на рівні фінансів підприємств, так і
державних фінансів) та до того, які саме елементи та процеси відносити до бюджетування держави, а які ні.
Бюджетування розглядається також як «…специфічна форма фінансового менеджменту, що пов’язана з
розробленням та аналізом бюджетів, окремих кошторисів і державних програм на основі альтернативних
варіантів» [7].
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Доволі вузько розглядається це поняття різними науковцями, які визначають бюджетування на рівні
держави як систему організації бюджетного процесу, систему формування бюджету, яка відображає
взаємозв’язок між планованими бюджетними витратами і досягнутими результатами. Мета бюджетування
визначається як «дослідження відповідності витрачених ресурсів і отриманих результатів, оцінка значущості
та економічної і соціальної ефективності тих чи інших видів діяльності, що фінансуються з бюджету» [3].
Існує також думка, що під бюджетуванням слід розуміти весь процес управління бюджетними коштами на
основі встановлених пріоритетів розвитку країни, фіскальної стратегії, обґрунтованих розрахунків
бюджетних видатків і оперативного управління програмами у ході їх виконання для досягнення
встановлених цілей [1, с.9].
Узагальнюючи наведені підходи та враховуючи риси, які набуває бюджетування у сучасних умовах,
його слід розглядати як функцію державного управління в бюджетній сфері, яка забезпечує досягнення
цілей бюджетної політики, ефективного управління фінансовими ресурсами державного бюджету шляхом
складання, реалізації та коригування доходів та видатків державного бюджету відповідно до економічних
умов, фінансових можливостей держави та потреб суспільства на певному етапі соціально-економічного
розвитку [8].
Окремим аспектом дослідження бюджетування є визначення взаємозв’язку категорій «бюджетного
процесу» та «бюджетування» [9]. Оскільки бюджетування походить від англійського слова «budgeting», яке
перекладається також як «бюджетний процес», дані поняття часто ототожнюють. Проте у різних країнах
існують відмінності у етапах, з яких складається бюджетний процес. Тому сучасне розуміння
«бюджетування» та бюджетного процесу в конкретній країні можуть не співпадати. Так, бюджетний процес
можна розглядати як «процес цілеспрямованої, систематичної, і безперервної взаємодії органів влади, які
мають бюджетні повноваження за допомогою загальних функцій управління» [10] та включає у себе стадії
складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету з послідуючим звітуванням про результати
діяльності.
Державне бюджетування тотожне бюджетному процесу, дані категорії є синонімічними [11]. Таке
прирівнювання цих понять має певне підґрунтя, адже у зарубіжній науці та практиці розуміючи бюджетний
процес вживають категорії “budgetprocess” (бюджетний процес), “budgeting” (бюджетування),
“publicbudgeting” (державне бюджетування), “publicsectorbudgeting” (державне бюджетування,
бюджетування на рівні держави). Проте це суперечить деяким поглядам на сутність категорії бюджетування,
зокрема, державного, адже існують певні відмінності від бюджетного процесу.
Державне бюджетування, стверджує К. Коваленко, необхідно розглядати як процес планування,
складання, коригування, балансування доходів та видатків державного бюджету відповідно до цілей
бюджетної політики, фінансових можливостей держави, економічних умов та потреб суспільства на
певному етапі соціально-економічного розвитку [12, с. 3]. На нашу думку, державне бюджетування – це
система (комплекс) заходів щодо визначення напрямів можливих обсягів акумулювання доходів бюджету та
витрачання бюджетних ресурсів, їх коригування, що відбуваються (повинні відбуватися) на кожному з
етапів бюджетного процесу, а також співставлення цих показників та визначення їх структури, з
врахуванням певних чинників фінансово-економічного розвитку, соціальних потреб суспільства,
національних економічних інтересів.
Державне бюджетування є безперервним і комплексним процесом, який полягає у встановлені
методів та критеріїв відбору інформації, яка береться до уваги при складанні бюджету, методів аналізу та
прогнозування, на основі яких визначаються основні соціально-економічні тенденції. На основі цих
тенденцій формується уявлення про економічну ситуацію, яка очікується у бюджетному періоді та обсяги і
структура фінансових ресурсів держави (доходна частина), якими вона може розпоряджатися у цей період.
Також з огляду на виявлені тенденції та проголошений курс держави, визначаються та коригуються
орієнтири та пріоритети бюджетної політики, з огляду на які визначаються основні напрями витрачання
державних ресурсів задля задоволення суспільних інтересів (видаткова частина). Балансування доходів та
витрат держави передбачає за необхідності зменшення видатків шляхом зменшення їх обсягів та структури,
або пошуком додаткових джерел доходів чи джерел фінансування дефіциту. Саме у цьому контексті і слід
розглядати роль і значення державного бюджетування в системі забезпечення фінансової безпеки України.
Безпосереднє виконання бюджетів, реалізація бюджету як плану не є складовою державного
бюджетування, проте результати виконання є важливим джерелом інформації, яка необхідна для
забезпечення бюджетування. Описаний процес бюджетування дійсний не лише для кожного бюджетного
періоду, а й на будь-якому етапі бюджетного процесу, так, поточні показники виконання бюджету є
інформацією для коригування бюджету на поточний бюджетний період.
Слід зазначити, що бюджетування та бюджетний процес не є тотожними поняттями, адже
бюджетний процес відображає перебіг процесів складання, прийняття, виконання та звітування про
виконання бюджету у рамках бюджетного періоду, а державне бюджетування – це сукупність заходів, які
відбуваються на кожному з етапів бюджетного процесу, а саме такі, що пов’язані з визначенням напрямів
витрачання бюджетних ресурсів, визначення необхідних обсягів здійснення витрат та можливих обсягів
акумулювання доходів бюджету, співставлення цих показників та визначення їх структури.
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Різницю між бюджетним процесом та бюджетуванням можна також продемонструвати на
прикладах: неврахування доходів держави у повному обсязі є проблемою, яка відповідає стадії складання
державного бюджету, а також входить до сфери державного бюджетування; нецільове використання
державних коштів є проблемою, яка відповідає стадії виконання державного бюджету, але не входить до
сфери державного бюджетування тощо. Одним з показників того, наскільки ефективним є процес
державного бюджетування, може слугувати величина відхилень результату виконання бюджету від
запланованих значень. За результатами послідуючого контролю Рахунковою палатою України щорічно
виявляються суми та причини такого відхилення. Як свідчить динаміка виконання планових показників по
доходам державного бюджету України, лише у 2011 році за досліджуваний період відбулося незначне
перевиконання плану по доходам, усі інші роки, за винятком 2009 та 2012 існувало незначне відхилення (в
межах 3%), максимальне відхилення – 18%, що є дуже суттєвим. У 2014 році державний бюджет з доходами
також було виконано з відхиленням від планового значення, недовиконання становило 5%. У 2015 році
спостерігалося збільшення запланованої та фактичної суми доходів, при чому, наявне перевиконання
державного бюджету за доходами (1%).
Недовиконання бюджету за доходами вкрай негативно позначається на виконанні державного
бюджету за видатками та є однією з причин перевищення запланованих показників дефіциту бюджету.
Показники відхилення обсягів виконання бюджету за видатками свідчать про те, що навіть у роках,
коли планові показники по доходній частині бюджету виконувалися з незначним відхиленням (або
перевиконувалися), відбувалось недовиконання плану по видаткам, яке окрім критичного значення у 2009
році – 85% виконання плану, коливається у межах 6-7%, що при середньому відхиленні у виконанні
бюджету за доходами у 3% є негативною тенденцією. У 2014 та 2015 роках недовиконання бюджету за
видатками становило 3%, що є найкращими показниками у досліджуваний період, при чому у 2015 році
обсяг запланованих та фактичних видатків значно вищий за обсяги попереднього року .
Невиконання бюджету за видатками у запланованому обсязі ймовірніше за все свідчить про
невиконання цілей, поставлених у бюджетних програмах та визначених у засадах бюджетної політики.
Невідповідність обсягів доходів та видатків бюджету приводить до появи бюджетного дефіциту, а
недовиконання бюджету за доходами – до збільшення дефіциту. Так, за умови виконання видатків у
повному обсязі, при наявній тенденції до недовиконання плану доходів бюджету, відбувалося б постійне
перевищення фактичного дефіциту над плановими значеннями.
Проте під впливом інших чинників, динаміка виконання плану обсягів бюджетного дефіциту не
повторює динаміку цього показника по видаткам та доходам бюджету. Так, крім 2011 та 2013 існує чітка
тенденція до збільшення обсягів бюджетного дефіциту порівняно з плановими значеннями, так якщо у 2008
році фактичний дефіцит склав лише 50% запланованого обсягу (що було б позитивним за умови виконання
видатків та перевиконання доходів), у 2012 році фактичний обсяг дефіциту був значно більшим за плановий.
У 2014 році план було виконано на 88%, і бюджет було виконано з меншим дефіцитом, ніж заплановане
значення (що також свідчить про проблеми бюджетного планування), проте планове значення значно вище з
показник попереднього року, і тенденція до збільшення фактичного обсягу дефіциту державного бюджету
збереглася. Проте у 2015 році відбулося різке зниження проценту виконання плану за дефіцитом державного
бюджету з одного боку, через перевиконання доходної частини (яке було незначним, менше 1%),з іншого
боку, за рахунок недовиконання бюджету за видатками (3% нездійснених видатків). На фоні значного
зменшення фактичного обсягу бюджетного дефіциту, що є позитивним явищем, причини такого зниження
мають негативні наслідки – нездійснена частина видатків, що говорить про недофінансування певних
програм, напрямів витрачання бюджетних коштів, які повинні були би принести позитивний соціальний або
економічний ефект.
Висновки. На основі проведеного аналізу можна зробити висновок про сутність державного
бюджетування та недосконале в Україні бюджетування на державному рівні.
1. Державне бюджетування – це система (комплекс) заходів щодо визначення напрямів можливих
обсягів акумулювання доходів бюджету та витрачання бюджетних ресурсів, їх коригування, що
відбуваються (повинні відбуватися) на кожному з етапів бюджетного процесу, а також співставлення цих
показників та визначення їх структури, з врахуванням певних чинників фінансово-економічного розвитку,
соціальних потреб суспільства, національних економічних інтересів.
2. Причини невиконання планових показників державного бюджету, які полягають у недосконалості
державного бюджетування: використання не реальних показників при прогнозуванні та плануванні; не
врахування важливих тенденцій чи впливу факторів; завищення реальних показників у політичних цілях;
недосконалість методів прогнозування та планування; не врахування рекомендацій за результатами
бюджетного процесу попередніх періодів тощо.
3. Проблеми реалізації державного бюджету: нецільове та неефективне використання коштів
державного бюджету; невиконання або неякісне виконання функцій, покладених на розпорядників
бюджетних коштів; проблеми у функціонуванні органів, відповідальних за стягнення податків, зборів,
обов’язкових платежів; недосконалості у правовому та організаційному забезпеченні виконання бюджету
тощо.
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4. Зовнішні чинники, які негативно впливають на бюджетну систему: економічні та фінансові кризи;
спад ділової активності; збільшення тіньового сектору економіки; воєнні конфлікти; природні, техногенні,
гуманітарні катастрофи та інші загрози.
Перспективи подальших досліджень. За умови якісного бюджетування держави, усі внутрішні та
зовнішні чинники можуть спричиняти лише незначний вплив, адже він має бути нівельований за рахунок
резервних ресурсів держави. Внутрішні недосконалості бюджетної системи та її інституційного середовища
можуть бути виявлені, зокрема, засобами зовнішнього державного фінансового контролю та ліквідовані у
наступних періодах за рахунок здійснення необхідних перетворень, реалізації системи захисту від
внутрішніх та зовнішніх загроз. Саме у такому контексті можуть здійснюватися майбутні дослідження
проблем державного бюджетування та його впливу на забезпечення фінансової безпеки України.
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ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті систематизовано основні підходи до трактування сутності грошових потоків та системи управління ними, а
також запропоновано власне бачення системи управління і доповнення основних аспектів, що є основою цієї системи; дане
узагальнення фактично є системою для практичного впровадження.
Ключові слова: грошові кошти, грошові потоки, еквіваленти грошових коштів, управління, ефективність,
управління грошовими потоками, принципи управління.

VASILKІVSKY K. V.
Khmelnytskyi National University

BASIS OF AN EFFECTIVE CASH FLOW MANAGEMENT OF ENTERPRISE
The effectiveness of the management of the cash flow of the company is one of the pillars of its effective operation. The
consideration of cash, cash flows, and control of these flows is the aim of our work. We examined the main developments of the
researchers in the context of the issue of cash flow and the optimization elements. These elements aim to improve the efficiency of
the company's cash flow management. The first of these is a change in priorities and understanding of the cash means and the
expansion of the horizon in cash equivalent. This gives a real insight into assets and to show liquidity. The next part is to
understand the basic mechanisms and principles of cash management, which should be directed not only at the minimum, and
maximum limits, as well as an understanding of the company's business and areas where you want to invest money where you can,
and what investments should be stop. The effective of the cash flow management of the companies, as well as their understanding
will give an opportunity to increase their turnover, increase liquidity, and to come to a surplus flows and the financial and economic
service can move from the format control and audit to the optimization.
Keywords: the cash, the cash flow, the cash equivalents, the management, the efficiency, the cash management, the
management principles.

Постановка проблеми. За сучасних ринкових умов грошові потоки є одним із основних елементів
фінансової активності підприємства. Ефективне управління даними потоками з боку фінансової служби є
одним із основних завдань управлінського апарату підприємства. Аналіз грошових потоків та управління
ними є досить складною системою, що передбачає планування позитивних та негативних грошових потоків,
аналіз ліквідності підприємства, дебіторської та кредиторської заборгованості, а також узгодження із
показниками операційної діяльності і кореляцію із стратегією підприємства та тактичними і оперативними
планами. Для дотримання основних умов ефективного управління грошовими потоками: їх оптимізації,
дотримання принципу збалансованості та ефективного розподілу важливим є дослідження аспектів, що
пов’язанні з даною діяльністю та практичне впровадження збалансованих систем управління у практичну
діяльність та дотримання умов індивідуальності таких систем для кожного підприємства.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанню управління грошовими потоками присвячено
велику кількість теоретичних досліджень та наукових праць. В першу чергу, слід згадати про роботи І.А.
Бланка (Управління грошовими потоками, управління фінансовою стабілізацією підприємства). Також
значний внесок в розробку даного питання зробили: Л. Лігоненко, О. Литнєв, А. Поддєрьогін, В. Савчук, Г.
Ситник, О. Орлов, М. Горохов, В. Ковальов, Дж. К. Ван Хорн, Є. Брігхем, Е. Нікхбахт, Є. Стоянова, І.
Балабанов, Т. Райс та інші.
Водночас з тим варто зазначити, що питання управління грошовими потоками як окремої системи
розроблено ще недостатньо. Це пов’язано із тим, що більшість дослідників розглядають дане питання як
частину загальної системи фінансового управління підприємством, а не як підсистему. Ця невідповідність є
досить суттєвою, оскільки управління грошовими потоками є досить складною системою, а її розгляд як
єдиного елементу призводить до фактичної втрати повного контролю над даним процесом.
Формулювання цілей статті. Метою даної статті є теоретичне обґрунтування важливості розгляду
питання управління як системи, а не як єдиного елементу. Визначення загальної сутності грошових потоків
та інструментів управління ними, а також вироблення та систематизація рекомендацій щодо практичного
впровадження положень управління грошовими потоками в практичну діяльність підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно з даними міжнародної енциклопедії Wikipedia,
грошовий потік – сукупність розподілених у часі надходжень і видатків грошових коштів та їх еквівалентів,
генерованих підприємством у процесі господарської діяльності [6]: грошові надходження підприємства
мінус його грошові виплати за певний період; у ширшому фінансовому сенсі – аналіз всіх факторів, що
впливають на надходження грошей протягом звітного періоду.
Згідно з МСБО 7, грошові потоки – це надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів;
варто також згадати, що грошові потоки представлені не лише грошовими коштами (грошові кошти
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складаються з готівки в касі і депозитів до запитання), а й із інших активів, що в короткотерміновій
перспективі можуть бути прирівняними до грошових коштів, еквіваленти грошових коштів – це
короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким
притаманний незначний ризик зміни вартості.
З погляду автора в управлінні грошовими потоками важливо розглядати як грошові кошти, так і їх
еквіваленти не роздільно, а разом. Мається на увазі, що в розрізі даного питання невеличкий часовий лаг
перетворення еквівалентів в грошові кошти не є суттєвим та таким, що може бути нівельований на користь
суми даних показників. Це дасть змогу більш точно визначити показники ліквідності, оборотності та
дебіторської і кредиторської заборгованості і їх вплив на ефективність діяльності підприємства.
Існують різні підходи до трактування сутності грошових потоків, розглянемо окремі з них.
1) Е. Нікбахт та А. Гроппеллі інтерпретують визначення грошового потоку як «міри ліквідності
компанії», що складається з «чистого доходу і безготівкових витрат, таких як амортизаційні відрахування»
[7].
2) Дж. К. Ван Хорн підкреслює, що поняття грошових коштів та грошових потоків можна
трактувати по-різному залежно від завдань аналізу. Як правило, грошові кошти і грошові потоки
розглядають як готівку або робочий оборотний капітал, тобто у вузькому або широкому тлумаченні цього
поняття [3].
3) Л.О. Лігоненко та Г.В. Ситник грошові потоки підприємства інтерпретують наступним чином –
це система розподілених у часі надходжень та видатків грошових коштів, що генеруються його
господарською діяльністю і супроводжують рух вартості, володіючи зовнішньою ознакою функціонування
підприємства [4].
4) А. Поддерьогін схильний до того, що грошовий потік можна визначити як сукупність послідовно
розподілених у часі подій, які пов’язані з відособленим та логічно завершеним фактом зміни власника
грошових коштів у зв’язку з виконанням договірних зобов’язань між економічними агентами. Грошові
потоки безпосередньо пов’язані з рухом коштів на підприємстві, який відображає надходження в
розпорядження суб’єкта господарювання коштів та їх еквівалентів і їх використання [8].
5) За визначенням І.А. Бланка грошовий потік підприємства представляє собою сукупність
розподілених надходжень і виплат грошових коштів за окремими інтервалами періоду часу що
розглядається, генерованих його господарською діяльністю, рух яких пов’язаний з факторами часу, ризику і
ліквідності [1].
Згідно з визначеннями МСБО 7 та баченнями дослідників, автором сформовано наступне
визначення грошових потоків підприємства – це сукупність позитивних та негативних потоків грошових
коштів та високоліквідних активів (з можливістю конвертування в над короткі строки (1–3 дні), що
формують загальний актив підприємства в розрізі виконання своїх зобов’язань та формування можливостей
підтримувати операційну діяльність та брати участь у фінансовій, інвестиційній та партнерській діяльності.
Під партнерською діяльністю розуміється створення різнотермінових утворень задля більш ефективної
конкурентної боротьби на ринку.
Наступним елементом, що впливає на ефективність управління грошовими потоками, є саме
розуміння даного процесу як системи (відповідно підсистеми фінансового управління підприємством
загалом), а не як єдиного простого елементу.
Першочерговим варто розуміти, що поняття грошових потоків є агрегованим та складається з
декількох рівнів, основними з яких є:
– грошові потоки підприємства загалом – усі потоки, що йдуть через підприємство від усіх
напрямків діяльності як через відкриту систему; дане поняття в Україні стало актуальним після переходу до
ринкової економіки, коли підприємства стали реально відкритими системами, а грошові потоки стали
природними;
– грошові потоки від операційної діяльності – позитивні та негативні потоки активів від здійснення
основної діяльності підприємства в двох основних вимірах: негативні, що спрямовані на виробництво та
реалізацію продукції та позитивні від реалізації цієї продукції;
– грошові потоки від інвестиційної діяльності – потоки, що спричинені вкладанням коштів та
отримання від цього дивідендів в коротко – та довгострокових портфелях;
– грошові потоки від фінансової діяльності, що пов’язані з запозиченням та залученням коштів, а
також із витратами та додатковими вигодами від здійснення таких операцій.
Внаслідок таких операцій та взаємозалежності грошових потоків виникають дефіцит, профіцит або
ж нульове сальдо таких потоків. Побудова ефективного управління спрямована саме на недопущення
дефіциту та нульового сальдо і на формування профіциту. Варто також зробити зауваження щодо того, що
переважна частина теоретиків та практиків визначають три рівні ефективності: неприйнятний – дефіцит
грошових потоків; прийнятний/нульовий – нульове сальдо; ефективне управління – профіцит грошового
потоку. На думку автора, даний підхід є невірним, оскільки в час активного ринку нульовий баланс
грошових потоків є неприйнятним внаслідок того, що не формується додатковий фонд на розвиток
підприємства, а відповідно формується перспектива до зниження ефективності діяльності.
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Внаслідок вищезазначених аспектів виникає необхідність розгляду практичного впровадження
ефективної системи управління грошовими потоками підприємства. Основними методами управління
грошовими потоками варто зазначити наступні:
– аналіз грошових потоків – у фінансовій сфері важливим є економічний аналіз ефективності
грошових потоків в розрізі співставності їх витрат та вигод; оцінка їхньої ефективності у розрізі
оборотності, витрат на одиницю продукції, рівня ліквідності;
– планування та оптимізація грошових потоків – є одним із найважливіших елементів в управлінні
грошових потоків, оскільки лише сама система планування грошових потоків є багатоаспектною та потребує
складання планів приходу та видатків у взаємодії фінансово-економічної, маркетингової та служби торгівлі
підприємства. Дане планування допускає лише незначне відхилення, оскільки під ці приходи розробляється
план видатків та пошук шляхів залучення коштів та розробка заходів для оптимізації потоків як у витратній
так і дохідній частинах. Одним із ефективних та досить простих засобів управління грошовими потоками в
даному розрізі є складання платіжного календаря. Завдяки даному інструменту оптимізується робота усіх
фінансових служб та одразу зрозуміло де найбільші просідання по використанню коштів завдяки чому
можна спланувати короткотермінові заходи.
На основі даних етапів будується система основних елементів ефективної системи управління. Дана
система є досить важливою, оскільки на основі даних про грошові потоки та результатів їх обігу
приймається ряд інших управлінських рішень, які прямо пов’язані з операційною, інвестиційною та
фінансовою діяльністю підприємства:
1) визначення мінімально необхідного рівня грошових коштів, необхідного для обслуговування
господарської діяльності підприємства;
2) моніторинг в режимі онлайн усіх позитивних та негативних потоків (згідно з практичним
досвідом сьогодні на ринку присутні підприємства, у яких внаслідок неефективної роботи облікової
системи, постійно знижується ефективність діяльності, що пов’язано із часовим лагом між подіями, що
фактично стались та можливості управлінського персоналу побачити відображення даної ситуації в базі
обліку);
3) оптимізація системи розрахунків із постачальниками та клієнтами в розрізі збільшення обіговості
коштів та зменшення кредиторської та дебіторської заборгованості;
4) розробка тактичного та стратегічного плану щодо використання грошових коштів, що
вивільняються внаслідок ефективної діяльності та шляхів їхнього використання: модернізація наявних
потужностей чи інвестування в інші businesses units;
5) також автором пропонується введення такого елементу, як максимально можливий фонд
використання звільнених обігових коштів. Це пов’язано з тим, що разом із вивільненням обігових коштів
виникає загроза їх неефективного використання на усі заплановані проекти без утворення страхового фонду
на випадок зміни кон’юнктури ринку та ринкових стресів.
Для дотримання ефективної політики управління грошовими потоками варто дотримуватись
наступних принципів, які запропоновані у роботі І. Магдича [1]: комплексність; системність;
перспективність; відповідність; послідовність; оперативність; інтепретованість; ефективність. Автором
також пропонується застосовувати наступні принципи: ризиковості, що переплітається з оперативністю, –
ефективне управління грошовими потоками можливе лише у зв’язку зі здатністю управлінців до ризику без
багатьох перевірянь, що призводить до «втрати моменту»; наступним принципом вважається за доцільне
розгляд принципу «концепту» – грошові потоки мають бути спрямовані лише у напрямки, що відповідають
концепції бізнесу, а тому є потреба чіткого розподілу «наш» і «не наш» бізнес, адже переправлення
грошових потоків у русло, яке спрямоване на нетиповий бізнес призводить до втрати синергії; виникає
також потреба і у дотримання принципу синергії – усі грошові потоки мають взаємодоповнювати одне
одного задля збільшення ефективності.
Висновки. Управління грошовими потоками є багаторівневою системою, що в загальному своєму
вигляді являє синхронізацію між позитивними та негативними грошовими потоками з метою
утворення профіциту грошових коштів та, обов’язково, їхніх еквівалентів, оскільки розгляду
грошових потоків, лише як потоки грошових коштів не є доцільним та навіть шкідливим. Оптимальною
системою ефективного управління грошовими потоками є та, що на виході створює профіцит
грошових потоків, тоді як системи із дефіцитом та нульовим балансом варто вважати неефективними.
Щодо самого механізму управління грошовими потоками то його варто розглядати як систему та
дотримуватись розуміння того, що управління грошовими потоками є завданням не лише
фінансово-економічної служби, а всього управлінського персоналу загалом. Це дозволить відійти
від ситуації, коли дана служба є контрольно-ревізійним органом до варіанту служби – оптимізатора.
Ну і важливо розуміти, що грошові потоки пов’язанні із підприємництвом де основою є ризик, а саме
тому ці потоки є також ризиками і зайві додаткові перевірки лише зашкодять; важливо також і розуміння
того, що потоки мають бути спрямовані на ті бізнес-одиниці, що входять в фокус бізнесу, тоді як вихід
за цей фокус призведе і до розфокусування системи управління, а відповідно і до зниження
ефективності.
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ
У статті досліджено сутність поняття «адміністрування податків». Визначено та охарактеризовано елементи
системи адміністрування податків. Розглянуто міжнародний рейтинг України за дослідженням Світового банку «Ведення
бізнесу» з адміністрування податків. Проаналізовано ефективність його проведення в Україні. Визначено проблеми
адміністрування податків в Україні та запропоновано заходи щодо підвищення його ефективності.
Ключові слова: податки, адміністрування податків, система податкового адміністрування, податкові надходження,
платники податків.
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CURRENT ASPECTS OF TAX ADMINISTRATION IN UKRAINE
The aim of the article is an analysis of tax administration of Ukraine, determination of her basic problems and
development of recommendations in relation to their decision. In the article the essence of "tax administration" and "system of tax
administration" have been investigated. The elements of the tax administration have been identified and described. Improvements
has been exposed in tax administration in Ukraine. Has been considered an international rating of Ukraine under the World Bank
"Doing Business" of the tax administration on the time needed for administration and the number of tax payments. The efficiency of
tax administration in Ukraine has been analysed. The problems of tax administration have been identified in Ukraine and measures
have been suggested to improve its efficiency. Thus, the gradual reform of the tax administration and fees in Ukraine has been
aimed at improving the structure of the tax system and its individual elements according to European standards.
Key words: taxes, tax administration, system of tax administration, tax receivables, taxpayers.

Постановка проблеми. Ефективна організація процесів оподаткування підприємств повинна
визначати такий порядок нарахування і сплати податків, за якого не будуть обмежуватись ні інтереси
держави при наповненні бюджету, ні інтереси підприємств з метою стимулювання їх розвитку. Проте,
формування такої системи – це досить складний і суперечливий процес, який поєднує не лише економічні, а
й соціальні і політичні інтереси, що, в свою чергу, призводить до різних поглядів на роль податкової
системи у вирішенні цієї проблеми з боку підприємців, урядовців, політиків. Недосконалість
адміністративних процедур, пов'язаних з оподаткуванням, є однією з головних причин недоотримання
податкових платежів до державного бюджету, негативного ставлення платників до виконання свого
податкового обов'язку. Саме тому є необхідність підвищення якості процесу адміністрування податків, що
більшою мірою залежить від застосування нових методів та інструментів адміністрування. Удосконалення
системи податкового адміністрування насамперед вирішить проблему спрощення процедур адміністрування
податків для платників податків та дозволить забезпечити зростання наповнення доходної частини
державного бюджету.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процеси управління податковою системою та
особливості організації адміністрування податків досліджували провідні українські вчені-фінансисти,
зокрема: В. Андрущенко, О. Бандурка, Т. Бондарук, З. Варналій, В.Захарченко, Т. Єфименко, О. Іванішина,
А. Кізима, А. Крисоватий, Я. Литвиненко, В. Луніна, В. Мельник, С. Міщенко, С. Онишко, К. Проскура,
Р. Руденський, Л. Тарангул, О. Тимченко, В. Федосов, С. Юрій та ін. Однак, сучасні актуальні питання
адміністрування податків, підвищення його результативності та ефективності є недостатньо дослідженими.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження сутності адміністрування податків і
особливостей його провадження в сучасних умовах та розробка пропозицій щодо покращення системи
адміністрування податків.
Виклад основного матеріалу. Адміністрування податків – досить складний, багатогранний та
важливий процес, без якого неможливе повноцінне функціонування та розвиток держави. Тому створення
ефективної системи адміністрування податків має посідати одне з провідних місць поміж численних
економічних завдань, у вирішенні яких мають бути зацікавлені як держава, так і платники податків.
Проаналізувавши наукові підходи вітчизняних авторів до визначення поняття «адміністрування
податків» (таблиця 1), можна зробити висновок, що найбільш ширше та глибоке визначення даного терміну
дають В. Я. Князькова та Л. К. Сергієнко [1], які трактують адміністрування податків як безперервний
цілеспрямований процес, який включає сукупність взаємопов’язаних процедур, функцій, операцій і методів,
спрямованих на здійснення мотивуючого впливу на платників податків і персонал органів, які здійснюють
роботу в рамках адміністрування податків.
Система адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) – це сукупність постійних,
систематичних та безперервних внутрішніх відносин між адміністраторами і підконтрольними суб’єктами,
зовнішнім середовищем щодо повноти забезпечення податкових надходження до бюджету.
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Таблиця 1
Трактування поняття «адміністрування податків» за різними науковцями
№ Автор, джерело
Визначення поняття «адміністрування податків»
з/п
1 В. В. Барабанова це не тільки управлінська діяльність публічно-правового характеру податкових і митних органів
[2]
щодо формування державних доходів, а й суб’єктів господарювання з метою реалізації положень
податкового кодексу
2 А. О. Селіванов
правовідносини, що складаються у сфері здійснення уповноваженими державними органами
[3]
заходів з погашення податкового боргу і передбачають застосування методів владнопримусового характеру до платників податків
3 В. М. Мельник
управлінська діяльність органів державної виконавчої влади, яка пов’язана з організацією
[4]
процесу оподаткування, засновується на державних законодавчих і нормативних актах та
використовує соціально зумовлені і сприйняті правила
4 В. Л. Андрущенко управління людьми і подіями у сфері оподаткування через ієрархічно структуровані рішення
[5]
представницьких органів та дії відповідних виконавчо-владних установ
5 І. Таранов
сукупність методів, прийомів і засобів інформаційного забезпечення, за допомогою яких органи
[6]
державної влади та управління спрямовують податковий механізм у визначеному
законодавством напрямі та координують податкову діяльність за відчутних змін в економіці та
політиці
6 Р. Ю. Паславська діяльність уповноважених органів управління, яка спрямована, в першу чергу, на забезпечення і
[7]
реалізацію контролю за дотриманням податкового законодавства усіма учасниками податкових
відносин
7 А. А. Садєков,
форму комплексної системної організації процесів податкового регулювання, контролю і
В. М. Покинтелеця стягнення податків, засновану на поєднанні владно-імперативних методів податкових органів і
[8]
стимулюванні самоініціативи платників податків
сукупність нoрм (правил), метoдів, засoбів і дій, за дoпoмoгoю яких спеціальнo упoвнoважені
8 Бандурка O. М.,
oргани держави здійснюють управлінську діяльність у пoдаткoвій сфері, спрямoвану на кoнтрoль
Пoнікарoв В. Д.,
за дoтриманням закoнoдавства прo пoдатки та збoри (oбoв'язкoві платежі), за правильністю
Пoпoва С. М.
[9]
нарахування, пoвнoтoю і свoєчасністю внесення у відпoвідні бюджети пoдатків і збoрів, а у
випадках, передбачених закoнами України, – за правильністю нарахування, пoвнoтoю та
свoєчасністю надхoджень у відпoвідний бюджет інших oбoв'язкoвих платежів та притягнення дo
відпoвідальнoсті пoрушників пoдаткoвoгo закoнoдавства
9 Податковий кодекс сукупність рішень та процедур контролюючих органів і дій їх посадових осіб, що визначають
України (в старій інституційну структуру податкових та митних відносин, організовують ідентифікацію, облік
платників податків і платників єдиного внеску та об’єктів оподаткування, забезпечують сервісне
редакції)
обслуговування платників податків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів,
[10]
платежів відповідно до порядку, установленого законом

Система адміністрування податків включає в себе наступні елементи: мета, завдання, принципи та
функції, об'єкт та суб'єкт, інструменти та підсистеми забезпечення процесу адміністрування (рисунок 1).
Метою податкового адміністрування є організація управлінсько-розпорядчого процесу у сфері
оподаткування, що направлений на повноцінну реалізацію функцій податків, передусім забезпечення
податкових надходжень у належних обсягах та належні строки, а також регулювання окремих економічних
явищ і процесів з урахуванням завдань державної соціально-економічної політики.
Адміністрування податків проводиться спираючись на принципи податкового законодавства,
основними з яких, на нашу думку, є:
- принцип законності (полягає в тому, що діяльність податкових адміністраторів щодо стягнення,
ідентифікації, обліку й обслуговування платників податків, зборів та інших платежів, організації сплати й
контролю за сплатою податків, зборів та інших платежів має реалізовуватися у межах, установлених
законодавством);
- принцип одноманітності (передбачає використання однакових підходів та методів адміністрування
податків і зборів до всіх платників податків і зборів на всій території держави);
- принцип ефективності (характеризує дієвість адміністрування податків, що полягає в
результативності справляння податків і зборів, проведення податкових перевірок, стягнення податкового
боргу);
- принцип неупередженості (виявляється в тому, що під час здійснення адміністрування податків
повинні бути забезпечені дотримання прав платників податків і зборів, захист їх честі, гідності й ділової
репутації).
При розгляді функцій системи адміністрування податків та зборів виокремлюють основні та похідні
функції. До основних належать:
- фіскальна функція (забезпечує мобілізацію надходжень до бюджетів різних рівнів і державних
цільових фондів);
- стимулююча функція (полягає у створенні таких умов оподаткування, які сприятимуть, з одного
боку, розвитку економічних процесів і явищ (наприклад, розвитку підприємницької діяльності), а з іншого –
підвищенню рівня добровільності сплати податків у країні);
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- контрольна функція (передбачає контроль з боку держави за фінансово-господарською діяльністю
суб’єктів господарювання, зокрема за джерелами їх прибутків і витратами, з метою забезпечення своєчасних
та в повному обсязі надходжень платежів податкового характеру до бюджетів різних рівнів);
- регулююча функція (спрямована на вирішення за допомогою механізмів адміністрування завдань
державної політики).
Характеристика

Елементи

Державна фіскальна служба України, митні
органи, контрольні дії яких спрямовані на
діяльність підконтрольних суб’єктів для
забезпечення реалізації податкової політики

Податкові
адміністратори

організація податкових
відносин

Усі суб’єкти господарювання, що здійснюють
господарську діяльність та мають об’єкти
оподаткування

Підконтрольний
суб’єкт

прогнозування та
планування податкових
надходжень

Податки, збори (обов’язкові платежі)

Об’єкт
адміністрування

адміністративне
регулювання податкових
відносин

Первинні, зокрема електронні документи,
регістри бухгалтерського та податкового
обліку, фінансова та податкова звітність, які
містять відомості за певний період та
підлягають контролю (перевірці) у зв’язку зі
справлянням податків, зборів (обов’язкових
платежів) та на які спрямовані контрольні дії
адміністраторів
Процесуальні дії адміністратора, пов’язані з
реалізацією наданих прав та виконанням
покладених законодавством обов’язків з
метою забезпечення наповнення Державного
бюджету України

Предмет
адміністрування

Завдання, дії, заходи

консультативна робота
податковий контроль
адміністрування
податкового боргу

Контрольні дії та
заходи

упровадження сучасних
технологій податкового
адміністрування

Рис. 1. Елементи системи податкового адміністрування

До похідних функцій відносять наступні: аналітична, планування й прогнозування, організаційна,
координаційна, управління ризиками, роз’яснювальна та консультативна, облікова, інформаційна,
адміністрування заборгованості, юридичне супроводження, апеляційна, організаційно-розпорядча тощо.
До складу методів системи адміністрування податків і зборів відносять такі: облікові та соціальні,
методи економічного аналізу, економічного планування та прогнозування, перевірок.
Основними напрямками податкового адміністрування в Україні, згідно з Податковим кодексом, є
[10]: податкова звітність; податкові консультації; податковий контроль; облік платників податків;
інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної податкової служби; перевірки;
погашення податкового боргу платників податків; застосування міжнародних договорів та погашення
податкового боргу за запитами компетентних органів іноземних держав; відповідальність; пеня.
Система адміністрування податків в Україні зазнала певних позитивних зрушень: в аналітичній
роботі державних податкових служб впроваджується застосування сучасних систем обробки електронної
звітності та обробки інформації з баз даних органів ДФС і зовнішніх джерел; створено систему
електронного адміністрування податків (зокрема, у напрямі реєстрації платників податків змінюються
процедури взяття на облік юридичних та реєстрації фізичних осіб); революційні зміни відбулися при
процедурі обробки податкової звітності та платежів в Україні (зокрема, великі і середні підприємства
зобов’язані надавати податкову звітність до органів ДФС виключно в електронному вигляді з обов’язковим
застосуванням електронного цифрового підпису підзвітних осіб).
Проте, на міжнародній арені в рейтингу Світового банку «Doing Business», який формується
щороку, за оподаткуванням Україна в 2016 році займає 107 місце із 189 країн світу.
Український бізнес витрачає, за розрахунками Світового банку, 350 годин або 43 робочих дні на
спілкування з фіскальними органами. Найменше часу витрачається в Об’єднаних Арабських Еміратах – 12
годин або 1 робочий день. В Україні цей показник найвищий серед її країн-сусідів, окрім Болгарії (423
години або 52 робочих дні) та Грузії (362 години або 45 робочих дні), та країн СНД (таблиця 2) [11].
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Таблиця 2
Рейтинг країн за дослідженням Групи Всесвітнього банку «Ведення бізнесу» за часом, необхідним для
адміністрування податків у 2016 році
Кількість
годин на рік

Кількість
годин на рік

Кількість
повних
робочих днів

ОАЕ
Катар

12
41

52
55

6
6

Грузія
Росія
Білорусь
Туреччина
Угорщина
Болгарія

362
168
176
266
277
423

271
188
350,0
186
159

33
23
43
23
19

Казахстан
Вірменія
Азербайджан

188
313
195

193
225
276

24
28
34

Країна

Кількість
повних робочих
Країна
днів
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Зазначимо, що час, який українські підприємці витрачають на адміністрування податків, у 2016
році, значно скоротився порівняно з 2012 роком (рисунок 2) [11]. Хоча, звичайно, 350 годин на рік – не
ефективний для нашої держави показник.
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Рис. 2. Час, необхідний для адміністрування податків в Україні протягом 2012–2016 років

У категоріях рейтингу Doing Business «Кількість платежів на рік» та «Середньозважена ставка
оподаткування» в 2016 році у порівнянні з 2012 р. теж спостерігаються позитивні зрушення (таблиця 3):
кількість платежів скоротилась на 130 до 5 платежів; ставка оподаткування зменшилась на 4,9 % до 52,2 %
[11].
Таблиця 3
Показники умов сплати податків за дослідженням Групи Всесвітнього банку «Ведення
бізнесу»протягом 2012-2016 років
Показник
2012
2013
2014
2015
2016
Кількість платежів на рік
135
28
28
5
5
Середньозважена
ставка
57,1
55,4
54,9
52,9
52,2
оподаткування, %
Результативність функціонування системи адміністрування податків можна відобразити за
допомогою кількісних та якісних показників. До кількісних показників належать: стан виконання плану
надходжень до державного бюджету (відношення обсягу податкових надходжень, які фактично надійшли до
бюджету, до обсягу запланованих) та показник фіскальної ефективності системи адміністрування податків
(співвідношення витрат на адміністрування податків до загального обсягу податкових надходжень), рівень
добровільності декларування податкових зобов’язань (відношення сум податкових платежів, які платники
добровільно задекларували у податкових органах, до загальної суми нарахованих до сплати податків), рівень
дотримання податкового законодавства з боку платників податків (відношення кількості платників податків,
щодо яких встановлені факти порушення податкового законодавства, до загального числа зареєстрованих
платників податків) тощо.
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Значення показника ефективності адміністрування податків в Україні протягом 2011-2015 років
знизилось з 1,79 у 2011 році до 1,0 у 2015 році. Це, безумовно, є позитивною тенденцією. Динаміка
показника протягом 2011-2015 років вказує на той факт, що в Україні поступово скорочуються витрати на
адміністрування податків. Тобто, коли в 2011 році на акумулювання 100 грн податкових надходжень
потрібно було 1,79 грн видатків на утримання органів податкового адміністрування, то в 2015 році за
рахунок реформування системи адміністрування податків ці витрати вдалося скоротити до 1,0 грн (таблиця
4) [12, 13].
Витрати на адміністрування податків в Україні можливо ще скорочувати. Так, в Великобританії
даний показник становив 0,86, а у Данії – 0,59, що свідчить про існування резервів для підвищення
ефективності функціонування контрольних органів у сфері податків і зборів.
Таблиця 4
Ефективність адміністрування податків в Україні протягом 2011–2015 років
Показник

2011

2012

2013

2014

2015

Витрати
на
утримання
Державної податкової служби,
тис. грн.

4 534 065,8

4 423 818,3

-

-

-

Витрати
на
утримання
Державної митної служби, тис.
грн.

1 472 045,3

1 293 653,1

-

-

-

Витрати
на
утримання
Міністерства доходів і зборів,
тис. грн.

-

-

5 976 144,6

5 467 657,6

-

Витрати
на
утримання
Державної фіскальної служби,
тис. грн.

-

-

-

-

5 097 955,6

Разом витрат на адміністрування
податків, тис. грн.

6 006 111,1

5 717 471,4

5 976 144,6

5 467 657,6

5 097 955,6

334 691 903,5

360 567 217,4

353 968 121,7

367 511 931,1

507 635 899,7

1,79

1,59

1,69

1,49

1,00

Податкові
грн.

надходження,

тис.

Індекс витрат на адміністрування
податків

Недостатньо враховувати лише кількісні показники оцінки системи адміністрування податків,
оскільки такі показники відображають лише результативність у сфері стягнення податків, а ефективність
залишається «за кадром». Необхідно враховувати і якісні показники, які б характеризували різні аспекти
роботи податкових органів. Тому для оцінки ефективності адміністрування податків доцільно
використовувати комплексну систему кількісно-якісних показників.
До актуальних проблем адміністрування податків, що чекають на вирішення сьогодні, можна
віднести такі:
- посилення фіскального тиску раніше прийнятими змінами до законодавства, які призвели до
суттєвих втрат бізнесом, особливо малим (зокрема щодо ліцензування виробництва та продажу пива, та
застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку, роздрібного продажу
деяких підакцизних товарів);
- нереформовані податкові органи, які зберігають старий фіскальний тиск, що заважає
налагодженню партнерських відносин між платниками податків та фіскальними органами;
- тінізація доходів суб'єктів господарювання, які використовують спрощену систему оподаткування;
- нерівномірність розподілу податкового навантаження між суб’єктами оподаткування;
- нестабільність податкового законодавства;
- відсутність науково обґрунтованої концепції доходів держави;
- значна кількість перевірок; основною функцією держави у системі адміністрування залишається
податковий контроль, а основним методом податкового контролю – перевірки, тоді як наданню допомоги
платникам у здійсненні податкового менеджменту взагалі не приділяється уваги, заходи в цьому напрямі
виконуються формально й підпорядковані загальній фіскальній ідеології;
- незначне використання комп’ютерних технологія в адмініструванні податками.
Все це обумовлює необхідність подальшого реформування у сфері адміністрування податків. На
нашу думку, основними напрямками щодо удосконалення адміністрування податків в Україні є наступні:
– спрощення адміністрування, зменшення втручання держави у бізнес та створення умов, в яких
бізнес може розвиватись;
– підвищення ефективності роботи податкових органів через зміни в принципах і підходах до
діяльності органу, перехід до сервісної служби з надання якісних послуг та використанням новітніх
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електронних інструментів для платників податків;
– підвищення кваліфікації працівників фіскальної служби, перегляд кількості та функціональних
обов’язків працівників фіскальної служби, вміння вести роз'яснювальну роботу з платниками, спрямовану
на допомогу платнику, використання в роботі електронних баз даних, посилення відповідальності за
корупційні діяння;
– реформування організаційної структури фіскальної служби за функціональним принципом;
– запровадження електронних сервісів до адміністрування податків та ведення податкової звітності,
розширення можливостей до зменшення фізичного контактування з податківцями для зменшення
корупційних проявів;
– запровадження повноцінного електронного кабінету платника податків та посилення он-лайн
сервісів, налагодження зв'язку фіскальної служби із платником податків (наприклад, за допомогою
електронного кабінету платника податків інформувати його про зміни в оподаткуванні, які стосуються лише
його);
– упровадження дистанційних методів перевірок, розширення сфери податкових електронних
перевірок, що не спричинятимуть адміністративного навантаження на платника, наприклад, проведення
перехресних перевірок звітів платників та їх порівняння із ключовими даними промисловості замість візитів
до платників і перевірки документів, тобто фактичне впровадження ризикоорієнтованих моделей контролю
й перевірок;
– запровадження елементів медіації;
– справедливість оподаткування; перехід до однорівневої системи оскарження рішень ДФС; це
спростить процес апеляції для бізнесу та посилить його захист від зловживань податкової.
- надання пріоритету у діяльності фіскальних органів у допомозі платникам податків у здійсненні
ними податкового менеджменту, що дозволить розірвати усталене протистояння держави та платників
податків і підвищити довіру останніх до фіскальних органів;
- уніфікація форм податкової звітності та вдосконалення інструкцій щодо їх заповнення;
- спрощення механізму обчислення податків. Наприклад, цього можливо досягнути, замінивши
податок на прибуток підприємств податком на виведений капітал.
Висновки. Отже, поступове реформування адміністрування податків і зборів в Україні спрямоване
на вдосконалення структури податкової системи та окремих її елементів відповідно до європейських норм та
стандартів. Механізм податкового адміністрування спрямований на підтримку високої результативності
податкової системи, яка виявляється зокрема у належній реалізації всіх притаманних їй функцій. Всі вище
запропоновані заходи спрямовані на підвищення ефективності роботи Державної фіскальної служби, що, в
свою чергу, дасть змогу підвищити податкову дисципліну серед платників податків та збільшити обсяги
податкових надходжень до бюджету.
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ОСНОВНІ ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
У статті визначено економічну сутність рентабельності, а також роль прибутку та рентабельності в сучасних
умовах господарювання. Обґрунтовано, що прибуток є метою, результатом, стимулом і чинником економічної безпеки
діяльності підприємства. Можливість отримання більшого прибутку спонукає керівників підприємств шукати більш ефективні
способи використання ресурсів. Визначено, що рівень і сума прибутку складаються під впливом безлічі факторів, що
впливають на неї як негативно, так і позитивно. У статті наведено чинники зростання прибутковості та запропоновано
шляхи підвищення прибутку підприємств України.
Ключові слова: прибуток підприємства, собівартість продукції, обсяг виробництва та обсяг реалізації продукції, ціна
продукції, якість продукції, рентабельність.
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KEY FACTORS RAISING PROFITABILITY IN THE CURRENT ECONOMIC
CONDITIONS
The article is the study of factors affecting the increase in profits of enterprises Ukraine in the current economic
conditions and in the development of the proposals to improve the economic activities of domestic enterprises. In the article the
essence of economic profitability and the role of profit and profitability in the current economic conditions. Proved that profit is the
aim, effect, stimulus and factors of economic security of the enterprise. The possibility of more profits encourages managers to look
for better ways to use resources. It was determined that the level and amount of profit formed under the influence of many factors
affecting it negatively and positively. The article presents the factors of growth and profitability of the ways of increasing the profits
of enterprises of Ukraine. Factors affecting the profitability of businesses are divided into internal and external. The interior, in turn,
can be productive (extensive and intensive) and non-productive. External factors influencing profitability - the factors that are
independent from its activities. In order to continuously ensure growth in profitability and businesses need to know to effectively
organize all factors that influence this, and find untapped opportunities to increase it, that reserves growth.
Keywords: profit, production costs, production and sales volume, product price, product quality, profitability.

Постановка проблеми. Прибуток є важливою і головною рушійною силою економіки ринкового
типу, основним спонукальним мотивом діяльності підприємців в умовах ринкової економіки, певним
гарантом прогресу соціально-економічної системи. Вважається, що прибуток є узагальнюючим показником
діяльності підприємства, але він недостатньо точно відображає ефективність підприємницької діяльності.
Найбільш точну оцінку функціонування підприємства дає рентабельність. В сучасних ринкових умовах
кінцевий результат роботи підприємства оцінюється рівнем рентабельності. Показники рентабельності
більш повно, ніж прибуток, відображають кінцеві результати, оскільки характеризують співвідношення
отриманого результату з використаними ресурсами. На даному етапі розвитку економіки України велика
кількість підприємств є неприбутковими або ж малоприбутковими, це є наслідком післякризової ситуації в
країні. Високі ціни на закупівлю сировини та комплектуючих, інфляція, невисока купівельна спроможність
населення, нестабільність податкового законодавства та інші фактори зменшують розмір прибутку
сучасного підприємства. Тому проблема підвищення прибутку та рентабельності є актуальною в сучасних
умовах для підприємств усіх галузей народного господарства України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у вивчення питань дослідження
зростання прибутковості та рентабельності підприємств зробили М.Д. Білик, О.В. В’ялець, Н. І.
Верхоглядова, К.П. Проскура, О.В. Мазуренко, П.Т. Саблук, І.Н. Топіха, С.П. Ярошенко, Л.А. Лахтіонова,
М.В. Бець, О.В. Павловська та інші.
Виділення невирішених частин загальної проблеми. Незважаючи на велику кількість розробок і
значні досягнення в теорії та практиці зростання прибутковості та рентабельності, варто зазначити, що
проблеми мобілізації резервів збільшення прибутку виробничого підприємства у сучасних умовах вивчені
недостатньо. Саме тому, визначення наукових підходів щодо проблем мобілізації резервів збільшення
рентабельності потребують додаткового дослідження.
Формування цілей статті. Метою статті є вивчення чинників, що впливають на збільшення
прибутку підприємств України в сучасних умовах господарювання та у розробці відповідних пропозицій
для підвищення ефективності господарської діяльності вітчизняних підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах головною метою виробничого
підприємства, незалежно від виду його діяльності та форми власності, є отримання максимального
прибутку, що неможливо без ефективного управління ним. Для аналізу ефективності роботи підприємства
використовують відповідні показники рентабельності та прибутковості, які є основними для визначення
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ефективності виробництва. Прибуток і рентабельність є також основними якісними показниками, що
відображають економічну ефективність підприємства, його фінансовий стан, успіхи та можливості у
виконанні розробленої програми економічного та соціального розвитку. Рентабельність і прибуток тісно
пов’язані між собою. Зростання рентабельності об’єктивно свідчить про збільшення одержуваного
прибутку. Іншими словами, при зростанні прибутку створюються умови для збільшення рентабельності.
Прибуток – це кінцевий результат діяльності підприємства, що характеризує абсолютну ефективність його
роботи. Прибуток є тим самим показником, який характеризує успішність і ефективність діяльності будьякого підприємства. З терміном «рентабельність» справа набагато складніша. Саме поняття
«рентабельність» походить від слова «рента», що в загальному вигляді означає дохід.
М.В. Бець вважає, що рентабельність – це індикатор, який характеризує ефективність фінансовоекономічного механізму та прибутковість діяльності підприємства в умовах жорсткої ринкової конкуренції,
а також світової економічної кризи. Він відображає адекватність системи управління та доцільність
управлінських заходів у процесі функціонування торгового підприємства [1, c. 40].
М.Д. Білик зазначає, що рентабельність – це відносний показник ефективності роботи підприємства.
У загальній формі він обчислюється як відношення прибутку до витрат [2, с.150].
Н. І. Верхоглядова розглядає рентабельність як співвідношення прибутку з понесеними витратами
(один із основних показників ефективності діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності,
який характеризує інтенсивність їх роботи) [5, с. 312].
О.Р. Кривицька під рентабельністю розуміє відносний показник інтенсивності виробництва, який
характеризує рівень окупності (прибутковості) відповідних складових процесу виробництва або сукупних
витрат підприємства [6, с. 138].
На основі аналізу трактування поняття «рентабельність» вище зазначеними авторами, можна
визначити, що рентабельність – це один з основних індикаторів, який характеризує ефективність фінансовоекономічного механізму та прибутковість діяльності, відображає міру використання наявних виробничих
ресурсів, рівень віддачі витрат, а також адекватність системи управління та доцільність управлінських
заходів у процесі функціонування підприємств будь-яких форм власності.
На сучасному етапі в Україні в умовах кризи спостерігається тенденція до значного зниження рівня
рентабельності виробництва, що означає збитковість багатьох підприємств (табл. 1).
Таблиця 1
Рівень рентабельності підприємств України за видами промислової діяльності [8]
Рівень рентабельності,%

Галузь
Промисловість, в т.ч.
харчова
хімічна
металургія
машинобудування

2012 рік
4,8
4,3
1,4
1,1
6,4

2013 рік
3,7
3,5
1,9
0,3
5,3

2014 рік
2,9
2,1
1,2
0,9
4,4

2015 рік
2,4
1,7
0,8
-0,6
3,2

Якщо підприємство досягає точки нульового прибутку, йому слід переглянути свою стратегію
діяльності та розвитку. Проблема ефективності посідає одне з центральних місць серед всієї сукупності
суспільних проблем. Особливо актуальною ця проблема постає на сучасному етапі розвитку економіки у
зв’язку із зростанням дефіциту сировинних ресурсів, посиленням конкуренції, глобалізацією бізнесу,
збільшенням підприємницьких ризиків. У ринковій економіці виживають і успішно функціонують лише ті
підприємства, які порівнюють свої доходи з витратами і величиною вкладеного капіталу, які випускають
конкурентоспроможну продукцію і не виробляють більше, ніж можна продати. Зростання прибутку та
рентабельності має велике значення не тільки для подальшого розвитку підприємства, галузі, але й усього
господарства України, оскільки являє собою джерело коштів для формування доходної частини державного
(місцевого) бюджету. Розглянемо рентабельність операційної діяльності (операційних витрат) підприємств
Чернівецької області за 2014-2015 роки (табл. 2).
Як бачимо з табл. 2, загалом рентабельність операційної діяльності підприємств Чернівецької
області у 2015 році була низька – лише 0,003 грн операційного прибутку на 1 грн операційних витрат (у
2014 році – 0,033 грн). Хоча й найбільший розмір результату від операційної діяльності мають підприємства
сільського, лісового та рибного господарства (понад 253 млн грн), проте найвищий рівень рентабельності
спостерігається на підприємствах, що належать до сфери охорони здоров’я та надання соціальної допомоги
(22,8%), професійної, наукової та технічної діяльності (21,8%), фінансової та страхової діяльності (12,3%).
Підвищення рівня рентабельності у 2015 році відбулося на підприємствах інформації та телекомунікації,
професійної, наукової та технічної діяльності. Разом з тим підприємства оптової та роздрібної торгівлі,
транспорту, операцій з нерухомим майном, харчування є найбільш збитковими в області. У 2015 році
відбулося значне зниження рівня рентабельності у ряді галузей області: оптовій та роздрібній торгівлі,
транспортному секторі, фінансовій та страховій діяльності. А тому необхідно розглянути резерви та
чинники підвищення рівня їх рентабельності.
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Таблиця 2
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності
в Чернівецькій області за 2013-2014 роки [9]
Вид економічної діяльності
Сільське, лісове та рибне господарство
Промисловість
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство, поштова
та кур’єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація
харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування
Освіта
Охорона здоров’я та надання соціальної
допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг
Всього

Результат від
операційної
діяльності,
тис. грн.
2014 рік
2015 рік
209035,6
253230,3
93417,0
18187,3
13718,3
–7318,7

Витрати
операційної
діяльності,
тис. грн.
2014 рік
2015 рік
2119015,1
2542046,0
4108224,7
4759486,7
917712,9
622137,0

73662,8

–183629,4

633852,4

–15694,8

–42077,5

–920,5

Рівень
рентабельності
(збитковості), %
2014 рік
9,9
2,3
1,5

2015 рік
10,0
0,4
–1,2

1070635,7

11,6

–17,2

362708,7

362834,8

–4,3

–11,6

–4677,9

112518,4

108425,7

–0,8

–4,3

621,8
7443,8
–50133,8
2237,0

4942,4
7734,8
–27355,5
14422,6

65191,9
36474,2
289208,8
121046,7

80300,1
62998,2
310784,1
66256,8

1,0
20,4
–17,3
1,8

6,2
12,3
–8,8
21,8

–19541,9

–9811,9

845908,0

256571,3

–2,3

–3,8

–316,5

–145,2

1930,6

10466,9

–16,4

–1,4

4833,4

7659,9

24213,5

33589,6

20,0

22,8

–456,5
135,1
318040,8

20,2
543,5
31724,9

5677,5
12308,1
9655991,5

7329,8
14994,9
10308857,6

–8,0
1,1
3,3

0,3
3,6
0,3

Чинники, що впливають на рентабельність підприємств поділяють на внутрішні та зовнішні.
Внутрішні, в свою чергу, можуть бути виробничими (екстенсивними та інтенсивними) і позавиробничими.
Зовнішні фактори впливу на рентабельність підприємства – це фактори, які не залежать від його діяльності:
державна політика регулювання цін, подорожчання послуг інших галузей народного господарства, система
оподаткування, зміна нормативних документів по кредитуванню, збільшення облікової ставки за
користування кредитними коштами, політика держави по формуванню доходів [7, c. 115]. Визначальними
чинниками є внутрішні, оскільки вони залежать від діяльності підприємств і саме диференціація їх обсягу
може слугувати потужним внутрішнім ресурсом для збільшення чистого прибутку та рентабельності
підприємств (рис. 1).

Технологія
Стиль управління

Устаткування

Матеріали та енергія

Внутрішні чинники підвищення рівня
рентабельності

Вироби

Методи роботи

Працівники
Організація

Рис. 1. Внутрішні чинники підвищення рівня рентабельності підприємств

Отже, розглянемо внутрішні чинники детальніше: технологія (технологічні нововведення, особливо
сучасні форми автоматизації та інформаційних технологій); устаткування (технологічний рівень
обладнання, належна організація ремонтно-технічного обслуговування, оптимальні строки експлуатації,
змінність роботи, завантаженість в часі); матеріали та енергія (ресурсозбереження, зниження
матеріаломісткості та енергоємності продукції, раціоналізація управління запасами матеріальних ресурсів і
джерелами постачання); вироби (якість продуктів праці, їх зовнішній вигляд, поява на ринку в потрібному
місці, у потрібний час і за добре обміркованою ціною); працівники (ділові якості працівників, підвищення
продуктивності їхньої праці, мотиваційний механізм, сприятливий соціальний мікроклімат); організація
(єдність трудового колективу, раціональне делегування відповідальності, належні норми керування); методи
роботи (систематичний аналіз стану робочих місць, їхня атестація, підвищення кваліфікації кадрів); стиль
управління (професійна компетентність, діловитість, висока етика взаємовідносин між людьми) [6, c. 140].
Висновки. Отже, провівши дослідження даної тематики можна зробити висновок, що
рентабельність як показник дає уявлення про достатність чи недостатність прибутку порівняно з іншими
окремими величинами, які впливають на виробництво та реалізацію та взагалі на фінансово-господарську
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діяльність підприємства. Резерви підвищення рівня рентабельності є можливими за рахунок збільшення
обсягу випуску продукції, зниження витрат на її виробництво і реалізацію, підвищення рівня цін, економії і
раціонального використання коштів на оплату праці та всіх видів ресурсів, запровадження досягнень
науково-технічного прогресу, покращення якості продукції, розширення її асортименту, зменшення
матеріаломісткості, трудомісткості, збільшення фондовіддачі, скорочення адміністративних витрат,
зменшення залишків готової продукції, вдосконалення системи управління виробництвом тощо.
Для того, щоб рівень рентабельності підвищувався, на підприємстві повинні проводитися заходи в
наступному порядку: організаційні (удосконалення виробничої та організаційної структури, диверсифікація
та реструктуризація виробництва); технічні (оновлення техніко-технологічної бази, переозброєння
виробництва, вдосконалення виробів); економічні (удосконалення тарифної системи, форми і системи
оплати праці, прискорення обігу оборотних коштів).
Таким чином, щоб постійно забезпечувати зростання прибутку і, відповідно, рентабельності,
підприємствам необхідно знати і ефективно організувати всі чинники, які на це впливають, а також знайти
невикористані можливості його збільшення, тобто резерви зростання.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ СТАТИСТИЧНОЇ ОБРОБКИ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК
ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
В статті розглянуто проблему автоматизації процесу статистичної обробки результатів експертних оцінок за
допомогою існуючих засобів фірми «1С» для забезпечення процесів прийняття рішень в умовах наявної невизначеності в
кількісних параметрах економічних процесів. Обґрунтовано необхідність застосування зазначеного інструментарію для
заощадження часу розрахунків даних та представлення результатів оцінювання в доступній формі. Означені напрямки
подальших досліджень стосовно автоматизації процесу статистичної обробки результатів експертних оцінок в економічних
задачах.
Ключові слова: експертні оцінки, автоматизація статистичних розрахунків, ранжування, стандартизовані ранги.

GORBATYUK K. V., KHRUST I. B.
Khmelnytsky National University

AUTOMATION STATISTICAL PROCESSING OF EXPERT ESTIMATIONS
OF ECONOMIC INDICES
The aim of the research – to explore the possibility of using the statistical methods of expert estimations of economic
indices. The paper presents the methods of alternatives ranking using expert estimations. The methods use expert estimations of
objects quality and criteria weights in economic. This work presents the problem of obtaining the statistical estimations of economic
indices using statistical approach to the analysis and interpretation of uncertainties in the quantitative parameters of the studied
economic processes. The nature of problems arising in the analysis of expert estimations of economic indices was investigated. The
expert estimations are supposed to be measured in linear and ordinal scales. Each object is described by the set of linear, ordinal or
nominal criteria. The constructed object estimations must not contradict both the measured criteria and the expert estimations. The
example of automation processing of expert estimations was given in the article. There was shown the necessity of the use of
automation statistical processing of statistical analysis methods of expert estimations of economic indices in qualitative and
quantitative economic data.
Keywords: expert estimations, automation statistical processing, ranking, standardized ranks.

Вступ
Зміни, що відбуваються у сучасній економіці, змушують швидко аналізувати інформацію та
приймати адекватні управлінські рішення. Значних проблем завдає те, що найчастіше рішення необхідно
приймати в умовах суттєвої невизначеності. Досить часто постають завдання, результат яких не може бути
отриманий завдяки точним розрахункам у зв’язку з тим, що деякі фактори не піддаються вимірюванню [1].
У таких випадках варто звертатись до методів колективних експертних оцінок, які допомагають
знизити рівень невизначеності за рахунок ґрунтовних тверджень фахівців. Це відбувається за рахунок того,
що людині властиво приймати раціональні рішення в умовах неможливості їх повної реалізації. Досвід,
розуміння проблеми, відчуття перспективи й інтуїція допомагають фахівцю в ситуації невизначеності
оцінити значимість альтернативних результатів, вибрати найбільш вагомий результат і кращий критерій, а,
отже, і найбільш раціональне рішення. Тому необхідно розробити механізм, що зможе швидко обробляти
отриману від фахівців інформацію.
Аналіз літератури, що стосується питань статистичної обробки експертних оцінок, показує, що
інформацію, отриману від фахівців, доцільно використовувати в умовах невизначеності, що зустрічається
доволі часто при вирішенні певних питань [1]. Слід відмітити, що реалізація методів колективних
експертних оцінок передбачає значну кількість розрахунків і витраченого часу. Тому доцільність
автоматизації даного процесу є беззаперечною і актуальність подальшого розвитку інструментарію
автоматизації таких розрахунків не викликає сумнівів.
Основна частина
Під час розв’язування багатьох практичних економічних задач часто виявляється, що фактори, які
визначають кінцеві результати, не підлягають безпосередньому вимірюванню. Розташування цих факторів у
порядку зростання (спадання) називається ранжуванням [2]. Найчастіше аналізовані фактори важко
порівняти між собою через їх різні не пов’язані між собою значення.
Для аналізу факторів звертаються за допомогою до експертів, які присвоюють кожному фактору
число натурального ряду, яке визначає місце кожного з них у досліджуваній сукупності. Міра цієї якості в
кожнім об'єкті визначається при цьому експертом чисто суб'єктивно, з погляду його досвіду, знань,
припущень тощо.
Варто звернути увагу на те, що ранги, присвоєні об'єктам, не є числовою мірою визначення якості.
Ранги являють собою тільки символи, що вказують переваги одного об'єкта перед іншим. Тому до
математичних операцій з ними треба підходити з великою обережністю.
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Буває так, що експерт не в змозі вказати порядок слідування для двох або декількох факторів або
він присвоює різним факторам однаковий ранг. В таких випадках проводиться стандартизація рангів [2, 3,
4]. Визначається стандартизований ранг, рівний середньому арифметичному місць, які вони поділили:
n  n  ...  ns
ns  1 2
.
(1)
S
Наведемо приклад оцінки експерта десяти факторів з присвоєними рангами:
Таблиця 1
Номер фактора
Ранг

1
5

Результати ранжирування об'єктів
3
4
5
6
5
2
9
3

2
5

7
10

8
3

9
8

10
1

З таблиці 1 видно, що факторам 6 та 8 присвоєно ранг, рівний 3. Тому вони розділили між собою
3 4
третє та четверте місця і їх стандартизований ранг буде рівний ns 
 3,5 . Факторам 1, 2 та 3 присвоєно
2
однаковий ранг, рівний 5, отже вино розділили між собою п’яте, шосте та сьоме місця відповідно. Для них
567
стандартизований ранг буде рівний ns 
 6 . Отримані результати продемонструємо у таблиці 2.
3
Таблиця 2
Номер фактора
Стандартизований
ранг

Результати ранжирування об'єктів після стандартизації
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

6

8

1

6

6

2

9

3,5

10

3,5

Перевірку на правильність наших розрахунків може зробити за допомогою формули:
n

n

  i  2 n  n  1 .
1

xi 

i 1

(2)

i 1

Провівши розрахунки, ми бачимо що, дане співвідношення підтверджується, усі результати
зазначених операцій складають 55.
Припустимо, що оцінку проводить декілька експертів. Тоді процедурою ранжирування об'єктів
передбачається розрахунок суми стандартизованих рангів, зазначених групою експертів для кожного з
досліджуваних об'єктів, за формулою [2, 4]:
m

Si 

x

ij

,

(3)

j 1

де n – кількість експертів; xij – стандартизований ранг і-го об'єкта, призначений j-м експертом.
Після цього, ранг 1 привласнюють об'єкту, що одержав найменший сумарний ранг, а об'єкту, що
одержав найбільший сумарний ранг привласнюють ранг n, що дорівнює числу об'єктів.
Результат ранжирування, що здійснюється декількома експертами наведений у таблиці 3.
Таблиця 3
Результати ранжирування об'єктів декількома експертами
Стандартизований ранг, призначений j-м експертом

Номер
об'єкта

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6,0
6,0
6,0
2,0
9,0
3,5
10,0
3,5
8,0
1,0

8,0
4,0
6,5
2,5
1,0
6,5
9,0
2,5
10,0
5,0

3,5
5,0
10,0
1,5
3,5
6,0
8,0
8,0
8,0
1,5

4,0
5,5
5,5
7,5
9,0
2,0
7,5
2,0
10,0
2,0

5,5
4,0
7,0
1,0
5,5
8,0
2,0
9,5
9,5
3,0

6

Величини
Si

Результуючий
ранг

4,5
1,5
4,5
6,0
7,5
3,0
7,5
1,5
10,0
9,0

31,5
26,0
39,5
20,5
35,5
29,0
44,0
27,0
55,5
21,5

6
3
8
1
7
5
9
4
10
2

Система програм «1С:Підприємство» призначена для автоматизації управління та обліку на
підприємствах різних галузей, видів діяльності і типів фінансування, і включає в себе рішення для
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комплексної автоматизації виробничих, торговельних і сервісних підприємств, продукти для управління
фінансами холдингів і окремих підприємств, ведення бухгалтерського обліку («1С:Бухгалтерія»
найвідоміша облікова програма в ряді країн), розрахунку зарплати і управління кадрами, для обліку в
бюджетних установах, різноманітні галузеві і спеціалізовані рішення, розроблені самою фірмою «1С», її
партнерами і незалежними організаціями [1].
Далі спробуємо відтворити процедуру ранжування за допомогою однієї з програм фірми «1С» [1].
Для початку створимо два довідники: «Експерти» та «Об’єкти». Додамо новий документ, під назвою
«Ранжирування», з реквізитом «Експерт» та табличною частиною «Оцінки», що містить у собі такі
реквізити, як «Об’єкт», «Ранг», «Стандартизований ранг». Далі нам потрібно відредагувати форму
документа. Додамо на форму дві кнопки: «Заповнити» та «Розрахувати станд. ранг». При натисканні на
першу заповняться всі фактори з довідника «Об’єкти» у відповідну колонку. Натиснувши на другу,
розрахується стандартизований ранг. Щоб отримати результат, наведений в таблиці 3, створимо звіт під
назвою «Результат ранжування». Відкриємо «Схему компонування даних» і за допомогою «Конструктора
запиту» створимо запит (рис. 1).

Рис. 1. Запит, отриманий за допомогою конструктора запиту, для звіту «Результат ранжирування»

У «Схемі компонування даних» на вкладці «Ресурси» додамо поле «Стандартизований ранг». Далі
перейдемо до вкладки «Налаштування». У «Конструкторі налаштування» оберемо тип звіту – таблиця, де у
рядках буде зазначатися «Об’єкт», а в стовбцях «Експерт». На вкладці «Сортування» зазначимо, що будемо
сортувати за полем «Стандартизований ранг» за зростанням. На вкладці «Інші налаштування» для параметра
«Розташування загальних підсумків по вертикалі» задамо значення «Ні». Запустимо програму. Введемо у
відповідні довідники шість експертів та десять об’єктів. Заповнимо для кожного з експертів документ
«Ранжування» (рис. 2).

Рис. 2. Приклад заповненого документа «Ранжирування» для першого експерта
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Відкриємо звіт «Результат ранжирування». Натиснувши кнопку «Сформувати», отримаємо
результат проведеного нами експертного оцінювання (рис. 3).

Рис. 3. Результат ранжирування за шістьма експертами

На рис. 3 ми бачимо, що найнижчий сумарний ранг присвоєно четвертому об’єкту, найвищий –
дев’ятому. Дана програма самостійно обрахувала нам усі потрібні для аналізу показники. Користувачу
потрібно лише правильно занести дані до документу «Ранжування».
Висновки
Таким чином, можна зробити висновок, що застосування існуючих програмних засобів для
статистичної обробки результатів експертного оцінювання економічних показників значно спрощує процеси
аналізу отриманої експертної інформації. Метод ранжування оцінок експертів за допомогою програмних
засобів фірми «1С» є інструментом розрахунку та представлення кінцевого результату користувачеві для
подальшої обробки і застосування інформації при прийнятті обґрунтованих управлінських рішень. Отже,
перспективним напрямком є подальші дослідження можливостей застосування інструментів автоматизації
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ: PRO ET CONTRA
Целью исследования является анализ возможности и целесообразности использования современных концепций
развития предприятий для формирования и реализации их конкурентных стратегий в новых условиях деятельности. На
примере анализа существующих популярных концепций адаптации компаний к современным трансформационным
процессам в развитии общества, рассмотрено состояние научно-методического обеспечения проблемы формирования
конкурентных стратегий предприятия. Показано, что существующие подходы не дают ответа на многие возникающие
теоретико-методические и практические вопросы, и не всегда могут быть эффективным инструментом решения
возникающих задач. Рассмотрены недостатки современных концепций развития предприятий. Показано, что научнопопулярный стиль большинства работ приводит к отсутствию обоснования предлагаемых решений, что является причиной
противоречий в изложении материала, создает путаницу в понятийно-категориальном аппарате. Показано также, что
причиной большинства недостатков существующих подходов является, как правило, отсутствие методологического базиса.
Предложены направления дальнейших исследований по развитию предприятий в современных условиях.
Ключевые слова: трансформации, адаптация компаний, конкурентные преимущества, конкурентные стратегии.
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THE MODERN CONCEPT OF DEVELOPMENT OF THE COMPANY:
PRO ET CONTRA
The aim of the study is to analyze the feasibility and advisability of the use of modern concepts of business development
for the formation and implementation of competitive strategies in the new conditions of activity. For example, analysis of the
existing concepts of popular companies adapt to the modern transformation processes in the development of society, discussed the
state of scientific and methodological support of the problem of formation of the competitive strategies of the enterprise. It is
shown that the existing approaches do not provide the answer to many emerging theoretical-methodological and practical issues,
and may not always be an effective tool to meet emerging challenges. The article discusses the shortcomings of modern concepts
of entrepreneurship development. It is shown that the scientific and popular style of the majority of the work leads to a lack of
justification of the proposed solutions, which is the cause of conflict in the presentation of the material, it creates confusion in the
conceptual and categorical apparatus. It is also shown that the cause of most of the disadvantages of existing approaches is usually
no methodological basis. The article suggests directions for further research on the development of the enterprises in modern
conditions.
Keywords: transformation, adaptation companies, competitive advantage, competitive strategy.

Постановка проблемы. Научно-техническая революция, которая произошла в XX столетии,
существенно изменила условия и характер мирового экономического развития, привела к революционным
изменениям в технологическом базисе существующего способа производства, к становлению и развитию
информационно-сетевого общества. Рост количества информации и внедрение различных сетей для ее
обмена видоизменяет экономические отношения, основные закономерности их развития.
Происходящие глобальные трансформационные процессы оказывают значительное влияние на
организацию деятельности компаний, приводят к появлению у них существенно новых проблем, требующих
теоретического осмысления и разработки практических рекомендаций для их решения. В этих условиях
перед экономической наукой стоит важнейшая задача – исследование содержания трансформационных
процессов, основных форм их проявления и определения влияния на условия деятельности современных
компаний. Это обуславливает актуальность исследования, посвященного проблеме адаптации компаний к
новым условиям их функционирования.
Сегодня существует немало научных работ зарубежных и отечественных авторов, посвященных
исследованию нового типа общества и экономики, излагающих разнообразные теории этого общества [1–4].
Большинство из них, основываясь на разных критериях (технологическом, экономическом, социальном,
культурном и др.), содержат объяснение перехода к новому типу общества. Вместе с тем, по нашему
мнению, в настоящее время весьма актуальной остается проблема адаптации компаний к новым условиям
их функционирования.
Одной из проблем, вызванных трансформационными процессами, является формирование новых
конкурентных условий деятельности субъектов хозяйствования, что требует разработки и внедрения,
соответствующих этим условиям форм и методов обеспечения конкурентоспособности, и на этой основе
постоянной коррекции конкурентной стратегии субъектов хозяйствования.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной проблемы.
Последние годы характеризуются появлением в западной науке теорий, которые, по мнению их авторов,
являются новым подходом к решению проблемы формирования и реализации конкурентных стратегий
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компаний [5–12]. Красной нитью в этих и многих других работах речь идет о трансформации природы и
условий деятельности традиционных компаний, в связи с чем, авторы призывают руководителей менять
свое мышление и быть постоянно готовыми к изменениям в их компаниях. Научно-популярная форма
изложения многих из этих работ делает их доступными для всех, кто интересуется вопросами экономики,
бизнеса и менеджмента. Их авторы излагают свое видение того, что делать компаниям в новых условиях,
как выигрывать у конкурентов и сохранять свои позиции в эпоху турбулентности. Компаниям предлагается
изобилие различных стратегий, позволяющих, по мнению авторов, опередить конкурентов в изменяющемся
мире. Наиболее популярные из них становятся бестселлерами, обсуждаются в деловой среде, цитируются
научными исследователями. Польза этих работ очевидна – их авторы умеют из потока информации в мире
выделить главные тренды. Вместе с тем, по нашему мнению, способ подачи материала может приводить к
разнообразным заблуждениям людей, которые хотят научиться думать и говорить на экономическом языке.
Кроме того, некоторые из них содержат переупаковку классических идей, или дублирование их с точки
зрения смыслового содержания без ссылки на авторов этих идей.
Целью исследования является анализ основных положений этих работ, а также возможность и
целесообразность их использования для формирования и реализации конкурентных стратегий компаний в
новых условиях их деятельности на примере наиболее известных из них – концепции стратегии голубого
океана [5], а также стратегии бизнеса, получившую название «Бизнес в стиле фанк» [6].
Изложение основного материала исследования. Как отмечалось, среди новых теорий,
посвященных стратегии конкуренции, одной из наиболее известных является концепция стратегии голубого
океана. Она посвящена созданию в условиях жесточайшей конкуренции свободной от конкурентов
рыночной ниши. Об интересе к данной теории свидетельствует весьма широкая аудитория читателей книги,
в которой изложены ее основные положения [5], а также организация в рамках Европейского института
бизнес-администрирования Института стратегии «голубого океана» (The INSEAD Blue Ocean Strategy
Institute, IBOSI) [13].
По образному выражению авторов, для описания соответственно существующих и потенциальных
рынков, рыночную вселенную можно представить, состоящую из двух океанов: алых и голубых. «Алые
океаны символизируют все существующие на данный момент отрасли. Это известная нам часть рынка.
Голубые океаны обозначают все отрасли, которые на сегодня еще не существуют. Это неизвестные участки
рынка» [5, с. 22].
В алых океанах компании, как правило, ожесточенно соперничают между собой за ограниченный
спрос, в условиях усиливающихся ценовых войн и снижения прибылей, что, по мнению авторов,
окрашивает воды этих океанов в кроваво-красный цвет. Голубые же океаны, напротив, обозначают
нетронутые участки рынка, где отсутствует конкуренция, что обеспечивает компании возможность расти и
получать высокие прибыли. А если это так, то возникает естественный вопрос: как вырваться за пределы
конкурентной борьбы и создать голубые океаны такого рыночного пространства, в котором нет места
конкуренции? Этому, по мнению авторов, призвана помочь, предлагаемая ими стратегия голубого океана,
которая «нацелена на то, чтобы побудить компании вырваться из алого океана конкуренции путем создания
для себя такой рыночной ниши, где можно не бояться конкуренции. Стратегия голубого океана предлагает
отказаться от того, чтобы делить с другими существующий – и зачастую уменьшающийся – спрос,
постоянно оглядываясь на конкурентов. Вместо этого она предлагает посвятить себя созданию нового,
растущего спроса и уходу от соперничества» [5, с. 16].
Основным инструментом разработки стратегии голубого океана служат две аналитические модели –
так называемая «стратегическая канва» и модель четырех действий.
Стратегическая канва представляет собой графическое изображение факторов (ключевых
характеристик продуктов), являющихся предметом конкуренции, а также уровня предложения, получаемого
потребителем по каждому из факторов (количественных характеристик этих факторов). По горизонтальной
оси графика откладываются факторы, по которым идет конкуренция в отрасли, по вертикальной – их
количественные характеристики. Линии, соединяющие количественные характеристики факторов
конкуренции компании, называются стратегическим профилем или кривой ценности, которая позволяет
наглядно отразить сравнительную эффективность работы компании с учетом факторов конкуренции на
данном рынке.
Полученные таким образом данные являются исходными для построения и анализа второй
составляющей разработки стратегии голубого океана – модели четырех действий, призванной создать новую
кривую ценности компании, позволяющую ей создать голубой океан путем концентрации усилий на
ключевых для потребителя критериях выбора и оценки продукта. Эти четыре действия являются ответом на
вопросы о том, какие факторы существующей кривой ценности компании следует упразднить, ослабить или
улучшить, а также какие факторы следует создать (добавить).
Изложенные выше аналитические методы в совокупности с использованием разработанных
авторами шести принципов создания и воплощения стратегии голубых океанов, по их мнению, позволяют
компаниям уйти от конкуренции и открывать новое, не захваченное пространство рынка [5, с. 68].
Кратко сущность этих принципов заключается в следующем: первый – в реконструкции границ
68
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рынка; второй – в необходимости концентрации внимания на общей картине, а не на цифрах; третий – в
выходе за пределы существующего спроса; четвертый – в соблюдении правильной стратегической
последовательности; пятый – в преодолении основных организационных препятствий; шестой –
предполагает необходимость встраивания процесса воплощения в стратегию.
Первые четыре принципа определяют подходы к разработке стратегии, пятый и шестой – к ее
воплощению (реализации, внедрению).
В рамках реализации первого принципа авторы описали шесть возможных путей (способов, шагов)
создания голубого океана, которые вытекают из недостатков существующих подходов, лежащих в основе
построения стратегий очень многих компаний:
- рассмотрение в качестве конкурентов, кроме компаний своей отрасли, компании, работающие в
других отраслях, где производятся альтернативные продукты и услуги;
- рассмотрение стратегических групп компаний отрасли на основе имеющихся различий в их
стратегиях, для выявления факторов, влияющих на решение потребителей, делающих выбор между
несколькими группами;
- рассмотрение цепочки покупателей прямо или косвенно участвующих в принятии решений о
покупке для выявления целевого покупателя, что позволяет обнаружить принципиально новые способы
предложить покупателю новую ценность;
- рассмотрение дополнительных продуктов и услуг, имеющих ценность для покупателя;
- анализ функциональной и эмоциональной составляющей привлекательности продукции для
покупателей;
- анализ тенденций и их изменений со временем, а так же возможного влияния на ценность для
клиентов и на бизнес-модель компании.
Второй принцип сосредоточен на процессе стратегического планирования создания голубого
океана. В отличие от традиционного построения стратегического плана, этот принцип предполагает
необходимость концентрации внимания на общей картине. Это достигается работой со стратегической
канвой, которая позволяет наглядно представить стратегическую позицию компании на рынке и помогает
построить ее будущую стратегию.
Третий принцип предполагает выход за рамки существующего спроса и обращение внимания на не
клиентов и десегментации при формировании будущих стратегий. Такой подход позволит создать голубой
океан, расширяющий рынок и создающий новый спрос.
Четвертый принцип формулирует серию шагов и их последовательность, призванных создать
бизнес-модель, обеспечивающую получение хорошей прибыли от реализации идеи голубого океана, то есть
ее коммерческую жизнеспособность. Только при положительном ответе, полученном на каждом шаге этой
последовательности, можно переходить от создания стратегии голубого океана к ее воплощению. При этом
следует опираться на пятый и шестой принципы.
Рассматривая пятый принцип, авторы отмечают, что чем серьезнее изменения, тем большее
сопротивление, как внутреннее, так и внешнее, этим переменам. Приводят возможные меры,
способствующие преодолению (удалению) этих препятствий, либо снижающие степень их отрицательного
влияния на результаты воплощения стратегии голубого океана.
Например, одним из препятствий, которое необходимо преодолевать в процессе воплощения
стратегии, является ограниченность ресурсов, требующихся на реализацию перемен. Вместо широко
распространенных в таких случаях ограничении масштабов перемен или концентрации усилий на поиске
источников дополнительных ресурсов, авторы предлагают сосредоточить внимание на повышение
эффективности использования уже имеющихся ресурсов. Для этого следует выявить те виды деятельности,
которые поглощают большое количество ресурсов, однако слабо влияют на конечные результаты. И
наоборот, какие виды деятельности в наибольшей степени влияют на конечные результаты, но при этом
потребляет минимум ресурсов. Это позволит высвободить ресурсы с низкой отдачей и направить их на виды
деятельности, наиболее сильно влияющие на эффективность работы, а также справиться с дефицитом
ресурсов.
Шестой принцип предполагает, необходимость создания условий, при которых каждый сотрудник
вышел бы за рамки вынужденного выполнения своих обязанностей и включился в добровольное
сотрудничество в деле успешного воплощения этой стратегии.
Такими являются некоторые основные положения создания и воплощения стратегии голубых
океанов, которые, по мнению их авторов, позволяют компаниям уйти от конкуренции и открывать новое, не
захваченное пространство рынка.
Следует отметить, что идея стратегии голубого океана, наряду с огромным количеством
положительных (иногда даже восторженных) откликов, подвергается резкой критике со стороны
авторитетных ученых, специалистов в области менеджмента и маркетинга. С этих позиций рассмотрим
некоторые положения концепции стратегии голубого океана.
Начнем с мнения партнера издания, изложенного в самом начале этой книги: «Большинство
читателей пришли в восторг от новизны и неординарности взгляда на классическую проблему выбора
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стратегии и позиционирования компании, захватывающих иллюстраций из жизни реальных компаний и
доведенной до максимума практичности предложенных инструментов и подходов. Однако часть читателей
сочла эту книгу лишь переупаковкой классических идей Майкла Портера и Джека Траута о конкуренции и
дифференциации, сопровождаемых простыми графиками для анализа и визуализации текущего положения
компании, по сравнению с конкурентами. Удивительно, но правы и те и другие» [5, с. 8].
Мы разделяем точку зрения тех, кто считает, что изложенные в книге подходы базируются на
основе более ранних трудов таких классиков, как М. Портер, Д. Траут и других [14, 15], дублируют их с
точки зрения смыслового содержания.
Большинство приведенных в книге примеров ухода в так называемый «голубой океан», по своей
сути являются реализацией организационно-экономических или технологических инноваций, которые
позволяют получить компании определенные (иногда существенные) конкурентные преимущества, но не
избавляют их от конкурентов, как это провозглашается в приведенной авторами сущности голубого океана.
Очевидными иллюстрациями сказанного могут быть такие примеры ухода компаний в голубой океан:
создание компанией Philips Electronics чайника со встроенным в носик фильтром; создание компанией Novo
Nordisk одноразовой заряженной «ручки» для инсулиновых инъекций – NovoLet; технологические
инновации венгерской компании NABI, позволившие сократить суммарные расходы пользователя,
связанные с приобретением и обслуживанием транзитных автобусов; отказ японской парикмахерской
фирмы QB House от излишних элементов сервиса (чай, кофе, массаж плеч, многочисленные горячие
полотенца), что позволяет значительно сократить время и стоимость обслуживания.
Эти примеры можно было бы продолжить. При этом, ссылаясь на самих авторов, можно
утверждать, что ни эти, ни другие инновации не обеспечивают избавления от конкурентов. Как утверждают
авторы, выход на рынок с продуктом NovoLet позволил компании Novo Nordisk занять более чем 60процентную долю европейского рынка инсулина, т.е. 40% рынка занимают конкуренты. То же с компанией
NABI, которая «захватила уже 20% рынка США и претендует на первенство по размерам доли рынка, росту
и прибыльности. Венгерская компания NABI создала в США голубой океан, в котором отсутствовала
конкуренция» [5, с. 96].
Как отмечается в [16] создание «голубого океана» не позволяет сделать конкуренцию неуместной,
поскольку оно приводит к возникновению конкуренции в новом рыночном пространстве. При этом, чем
больше возможностей получения прибыли, тем жестче будет конкуренция. Возьмем пример японской
парикмахерской фирмы QB House. Как только идея устранения излишних элементов сервиса получит
известность и станет успешной, она немедленно, без каких-либо препятствий будет использована
конкурентами.
Примерами переупаковки классических идей, или дублирование их с точки зрения смыслового
содержания могут быть также стратегическая канва и меры по преодолению недостатка ресурсов. Так
стратегическая канва представляет собой не что иное, как графическое изображение состава критериев
конкурентоспособности и их количественной оценки. Для продукции и услуг это цена, качество и другие
критерии, конкретный состав которых зависит от вида, назначения и особенностей продукции и услуг.
Количественная оценка этих критериев (например, посредством использования интегрального показателя)
позволяет позиционировать продукцию и услуги на конкретном рынке. Предложение авторов рассматривать
в качестве конкурентов, кроме компаний своей отрасли, компании, работающие в других отраслях, где
производятся альтернативные продукты и услуги, дублирует элементы пяти сил конкуренции Портера –
потенциальных конкурентов и продуктов – заменителей. Предлагаемые пути преодоления недостатка
ресурсов в полной мере опираются на использование известного метода функционально-стоимостного
анализа, который «основывается на поиске более дешевых способов выполнения главных функций (путем
организационных, технических, технологических и других изменений производства) при одновременном
исключении лишних функций» [17]. Подобные примеры переупаковки классических идей, а также
имеющихся в работе противоречий и не стыковок можно было бы продолжить.
Несомненным достоинством данной работы, по нашему мнению, является доступность и
доходчивость изложения известных методов и идей, изложенных в классических трудах по проблеме
конкуренции, а так же множество весьма интересных и полезных примеров успешных инноваций компаний
из большого количества отраслей.
Подводя итоги изложенному материалу, посвященному стратегии голубого океана, следует
согласиться с мнением ряда авторитетных авторов о том, что она не содержит нечто совершенно новое для
мира менеджмента и маркетинга и вопрос об отнесении ее к научной теории является, по меньшей мере,
дискуссионным [16, 18, 19].
Еще одна стратегия бизнеса получила оценку как «новая концепция управления бизнесом и
создания предприятий», или «манифест мира нового бизнеса». Речь идет о книге Кьелла Нордстрема и
Йонаса Риддерстрале «Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет под дудку таланта» [6], в оригинале — Funky
Business.
Первый вопрос, на который, по нашему мнению, читатель ожидает получить ответ – что означает
слово фанк? Как отмечают сами авторы, книга «появилась в результате попытки изложить наше личное,
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иногда весьма туманное, иногда плохо сформулированное понимание сущности фанка» [6, с. 21]. Пытаясь
объяснить читателю это плохо сформулированное авторами понимание сущности фанка, издатели
рассматривают ряд возможных источников его возникновения, от существительного funk, которое означает
состояние беспокойства, подавленности и даже страха, молодежного сленга funky (клёво, стрёмно), до funk
(особого направления афроамериканской музыки с ее смесью радости и грусти). Как следствие, они
приходят к выводу, что funky business – это «бизнес на грани нервного истощения: еще чуть-чуть и будет
срыв» [6, с. 17]. Поскольку это объяснение, по нашему мнению, также осталось весьма туманным и плохо
сформулированным, попытаемся просто рассмотреть ключевые положения, представленные в этой книге.
Основной исходной предпосылкой, положенной в основу размышлений авторов, является, на наш
взгляд, вполне справедливое утверждение о том, что мир необратимо изменился и для успешного
функционирования бизнес также должен изменяться. Как следствие, авторы убеждают себя и читателей в
том, что в этих условиях «Нам нужен непредсказуемый бизнес, фантастический бизнес. Нам нужен фанкибизнес» [6, с. 30].
Поскольку, как отмечалось нами ранее, объяснение, понятия фанки-бизнес в изложении авторов
является весьма туманным и плохо сформулированным, рассмотрим каким требованиям, по мнению
авторов, должен отвечать фанки-бизнес и каковы особенности его организации и функционирования.
Основными требованиями к такой организации, по мнению авторов, являются специализация,
наличие левериджа (сильных рычагов для достижения своих целей), инновационность, гетерархичность,
уникальность.
Специализация. По мнению авторов, времена больших и диверсифицированных конгломератов
прошли. В эпоху изобилия следует концентрироваться на одном или ограниченном количестве бизнеснаправлений. При этом внимание должно быть сосредоточено на ключевых компетенциях –
концентрироваться на том, в чем компания совершенна, на тех видах деятельности, в которых компания
имеет очевидное превосходство на мировом уровне. Важным элементом специализации является
исключительная целенаправленность – нацеленность деятельности компании на ключевых клиентов,
фокусирование на нише, которая охватывает потребителей, имеющих общую систему ценностей и
жизненную позицию.
Леверидж. После определения направления специализации организация должна позаботиться о
создании левериджа своим основным ресурсам. В условия, когда важнейшим ресурсом является интеллект,
ключевой задачей является распространения знаний между всеми уровнями организации, а также
преобразование знаний в такие формы, которые позволили бы организации более эффективно их
использовать.
Инновационность. Одним из важнейших требований и отличий фанки-компаний является их
инновационность. Она касается любого аспекта деятельности организации – инновации в административной
области, маркетинговые инновации, инновации в области финансов, дизайна, руководства кадровым
составом и в области услуг.
Гетерархичность. В условиях постоянных изменений необходимы структуры, способные
относительно легко менять свою форму, приспосабливаться к новым условиям. Гетерархия характеризуется
тем, что она формирует отношения в системе управления, определяемые не ее структурой, а характером
решаемых задач. Такие структуры, как правило, формируются на период реализации поставленных задач.
Уникальность. Для достижения успеха надо перестать быть такими как другие, перестать быть
«нормальными». Отклонение от нормы – это рецепт выживания. Только нарушая существующие нормы и
правила, не обращая внимания на окружающих можно создать уникальный продукт, который обеспечит
уникальное конкурентное преимущество, позволит занять нишу, приносящую высокую прибыль.
Указанные требования, по мнению авторов, должны быть реализованы посредством следующих
особенностей организации и функционирования фанки-фирмы:
Меньше людей. Сегодня «большие» уже не стоят у руля. Funky Inc. – маленькая компания. Мы
изобретательны, когда находимся в небольших группах.
Меньше уровней. Требование гетерархичности реализуется в том, что у фанки-фирмы меньше
уровней в организационной структуре. Это позволяет сократить время между возникновением проблемы и
ее решением, позволяет повысить эффективность решения.
Временная (проектная) организация работы. Реализация требования гетерархичности проявляется в
использовании структур управления, позволяющих перегруппировывать ключевые ресурсы компании в
соответствии с изменяющимися условиями бизнес-среды. Как следствие, большинство работ выполняется в
группах и на основе проектов.
Горизонтальная. Требование специализации приводит к тому, что движение процессов в фанкифирме осуществляются по горизонтали. Вертикальная логика совсем не оставляет места для поставщиков и
потребителей, они остаются за границами фирмы. Большинство идей и проблем в компании возникают по
горизонтали – между отделами, направлениями, подразделениями, странами.
Циркулярная. Циркулярность — это организационная демократия. В организациях, где знания и
интеллект играют ключевую роль, при выборе главы должен учитываться голос каждого сотрудника. Это
выражается также и в совместном владении компанией.
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Открытая. Фанки-фирма открыта для сотрудничества с потребителями, поставщиками и
конкурентами. Ее будущее лежит на пути создания совместных предприятий, стратегических альянсов и
партнерских соглашений. В будущем правильную единицу анализа будут представлять не индивидуальные
фирмы, а взаимосвязи и цепочки фирм.
Контроль за результатами деятельности. Контроль не исчезнет. Более того, информационные
системы будут использованы для того, чтобы усилить контроль с помощью проверки большего числа
показателей, новых показателей, показателей на различных уровнях и чаще, чем ранее. В определенной мере
это – замещение утраченного в результате развития новых организационных структур иерархического
контроля.
Выше приведены лишь основные требования, которым, по мнению авторов, должен отвечать
фанки-бизнес и особенности его организации и функционирования. Их анализ позволяет сделать вывод о
том, все они не новы, большинство из них построены на книгах по менеджменту и маркетингу.
Значительная их часть является переупаковкой классических идей, дублирует их с точки зрения смыслового
содержания. Как отмечают сами авторы, характеризуя принципы, на которых следует опираться при
создании компании, «некоторые из них покажутся вам знакомыми, но весь фокус в том, чтобы заставить их
работать одновременно и слаженно» [6, с. 141].
Рекомендации о том, как заставить эти принципы работать одновременно и слаженно в работе
отсутствуют. Следует так же отметить, что большинство изложенных в книге идей и подходов вытекают из
набора используемых авторами тривиальных лозунгов: «Мир изменился», «Бизнес должен измениться»,
«Люди стали другими», «Нужно быть впереди», «Успех определяется способностью быть другим» и т.п.
Практически отсутствует обоснование предлагаемых идей и подходов, отсутствуют реальные инструменты,
которые следует использовать при создании компании.
Как следствие, на большинство естественных вопросов, которые возникают у читателя, желающего
построить свою компанию с нуля – как сформировать организационную структуру компании, каковы пути
ее развития, как находить, занимать и удерживать новые рыночные ниши и мн. др., ответы в книге
отсутствуют.
Вот что говорят по этому поводу авторы: «Все изменения, которые мы обсудили и которые должны
стать характеристиками Funky Inc., необходимы, абсолютно необходимы, но недостаточны для обеспечения
будущего успеха, ведь все компании так или иначе это делают. Все организации меняют свой фокус,
взаимоотношения, обновляются, реорганизуются, проводят ре-инжиниринг и так далее» [6, с. 147].
В чем же видят авторы рецепты успеха в процессе создания компаний нового типа?
Отмечая, что слово «конкуренция» буквально означает «выбор способа участия в той же гонке»
авторы утверждают, что «в эру товарного изобилия беговые дорожки переполнены. Остальные участники
постоянно наступают вам на ноги, толкаются, пихаются, пытаются первыми добежать до потребителя. Итак,
хотя это и звучит слегка парадоксально, но единственное (не)разумное, что вы можете сделать, это не
конкурировать. … Конкурентное преимущество создается за счет отказа от конкуренции» [6, с. 147].
Не трудно увидеть аналогию с концепцией «голубого океана». Здесь беговые дорожки
ассоциируются с «алыми океанами». И вывод тот же – уход от соперничества (отказ от конкуренции).
Большинство изложенных идей в книге не имеют обоснования. Даже если, например, принять
предложенную авторами трактовку известных идей М. Портера о базовых конкурентных стратегиях, для их
реализации необходимо ответить на такие вопросы: в чем эффект применения стратегий, при каких
условиях целесообразна та или иная стратегия, возможные риски реализации стратегий и др.
На наш взгляд, отсутствие обоснования предлагаемых идей и подходов приводит к тому, что они
оказываются противоречивыми.
Так, например, заявляя о том, что крупные компании неповоротливы и не имеют будущего, авторы
утверждают, что «Funky Inc. – маленькая компания». Вместе с тем, большинство приводимых в книге
примеров успешных компаний – крупные даже огромные компании, которые до сих пор живут и
процветают. Кроме того, отмечая, что «в наше время ценится неосязаемое», авторы уверяют, что именно
многолетние крупные бренды являются идеалом компании.
Трудно согласиться с категоричным утверждением авторов, что «такие факторы как природные,
финансовые, трудовые ресурсы уже ничего не значат». Далее авторы противоречат этим выводам, отмечая,
что «Международные концерны работают в Индии не ради благотворительности. … Зачем нанимать
специалистов в Швеции, Германии, Франции или США, когда индийские программисты работают за
меньшую плату, и качество их работы абсолютно идентично качеству, которое обеспечили бы их коллеги в
развитых западных странах?» [6, с. 31]. Кроме того, практика наших дней показывает, что часто природные
ресурсы являются причиной международных споров и даже военных конфликтов.
Противоречивыми, по нашему мнению, являются взгляды авторов на проблему иерархий, а так же
на отношение к клиентам при рассмотрении вопросов организационной структуры компании и обеспечении
инновационности компаний. Указывая на негативные последствия создания иерархий, авторы приводят
выражение: «Иерархия – это организация, которая повернута лицом к шефу и задницей к покупателю» и
утверждают, что в XXI веке традиционных иерархических фирм не будет. В дальнейшем они отмечают, что
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«Иерархии обычно облегчают нашу жизнь, но становится ли от этого лучше покупателям?». Способствует
ли повороту лицом к покупателю такая позиция авторов на обеспечение инновационности компаний? «Если
вы действительно инновационны, то у вас есть возможность «уволить» кое-кого из ваших клиентов. …
Иногда мы должны игнорировать существующие требования клиента, чтобы произвести нечто радикально
новое, революционное. Желая сделать что-то действительно интересное и революционное, научитесь не
обращать внимания на ваших клиентов. Большинство клиентов не больше, чем зеркальце заднего вида. Они
консервативны и скучны, не имеют воображения и сами не знают, чего хотят».
Отстаивая идею специализации, авторы полностью отрицают наличие синергетического эффекта,
который, по их мнению, являлся причиной ошибочного создания крупных диверсифицированных компаний.
«Когда вы услышите слово «синергия», хватайтесь за пистолет. … Если вы уже не верите в Санта Клауса, то
вам пора бы перестать верить и в синергию» [6, с. 112]. Тогда как, как не синергетический эффект, можно
назвать условие авторов к эффективности использования комбинации-через-дефис для получения
уникального результата. «Комбинация-через-дефис в своем лучшем виде не означает просто прибавление,
она должна означать приумножение, то есть ценность созданного должна быть больше суммарной ценности
ее составляющих» [6, с. 102].
О логических посылках и степени обоснования «идей» авторов можно судить, например, о такой
«связке». Сначала авторы строят предположение «Когда мы вступаем в глобальную эру изобилия с
практически совершенными рынками, существует серьезный риск (или шанс), что все достанется только
победителю» [6, с. 147]. То есть, речь идет о вероятности такого исхода. Далее без всякого обоснования уже
следует утверждение: «В лучшем случае, «нормальное» производство обеспечит нам «нормальные»
конечные результаты. Но в мире, где победитель забирает все (подчеркнуто нами – В.М., И.А.),
«нормальное» – значит ничто» [6, с. 198].
Рассмотрим отношение авторов к стратегии вообще и конкурентной стратегии, в частности.
Сначала они говорят о том, что «конкурентная стратегия – это дорога в никуда». Затем следует заявление о
том, что «Использовать конкурентную стратегию – значит быть на один шаг впереди. Сенсационная
стратегия – это совсем другая игра» [6, с. 189]. И далее «Первая сенсационная стратегия связана с этикой. …
Полная прозрачность выявит всякую бессовестность. Люди и организации, которые вовремя не осознают
этого, быстро переместятся с доски почета на доску «позора» [6, с. 190]. Тогда как быть с заявлениями о
том, что для успеха следует «сорвать последнее табу», «нарушать существующие нормы и правила, не
обращая внимания на окружающих» и т.п.?
Подобные примеры «обоснования предлагаемых идей и подходов», а так же связанных с этим
нестыковок и противоречий можно было бы продолжить.
Авторы предполагают и одновременно отрицают, возможное появление мысли о том, что их
выводы относительно понимания и сущности фанка могут быть восприняты, как «простая фантазия».
Вместе с тем, знакомство с содержанием книги, все же приводит нас к мысли, что в ней изложена попытка
придумать и описать вымышленную компанию нового поколения – Funky Inc., которая будет
соответствовать разнообразным стандартам, введённым самими авторами.
Следует отметить так же, что прошедшие в мире изменения после выхода книги и сама жизнь
отрицают жизнеспособность этой вымышленной компании, претензии авторов на ее существование.
Кроме приведенных выше соображений относительно научной ценности идей, предложений и
выводов авторов, которые, по нашему мнению, являются весьма дискуссионными, следует так же
остановиться на некоторых других аспектах, изложенных в данной работе.
Речь, в первую очередь, идет об отношении к культурным и мировоззренческим ценностям и
традициям (семье, государству, религии и другим социальным института), которые в значительной степени
отражают тенденции, присущие Западному миру и, по нашему мнению, не имеют универсального
характера. В концентрированном виде это проявляется в следующей посылке авторов: «Швеция в целом и
Стокгольм в частности – это самое современное место на всей планете. Швеция, возможно, продвинулась
гораздо дальше, по сравнению с другими частями Западного мира, в постижении того, что значит быть и
ощущать, понимать и переживать свою современность. Основополагающая идея, которая вела Швецию
последние несколько десятилетий, – это намерение разрушить постулаты прошлого ... К счастью или к
несчастью, но мы совсем не знакомы с идеей вечной преданности – стране, компании, мужу или жене,
потому что мы никогда не испытывали этого» [6, с. 9]. Налицо экспорт идеологии, которая находится в
конфликте с системой ценностей многих развивающихся стран и стран третьего мира. В этих условиях
предлагаемая авторами модель экономического развития может оказаться неприменимой и даже
неприемлемой в этих странах.
Следует также обратить внимание на язык авторов, который в некоторых моментах является
излишне панибратским и упрощенным, а иногда и неприемлемым для профессионального издания.
Подводя итоги изложенному материалу, как и в случае стратегии голубого океана, можно сделать
вывод о том, что, по нашему мнению, вопрос об отнесении ее к научной теории так же является, по меньшей
мере, дискуссионным.
Выводы. В мире, который быстро меняется, появление самых разнообразных концепций развития
компаний, является вполне естественным явлением. Многие авторы делают попытки объяснить, какой
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должна быть современная компания для того, чтобы быть успешной в новых условиях. Обобщение этих
точек зрения позволяет сделать вывод о том, что в них показаны разные способы того, как на этой новой
материальной основе можно выжить и успешно функционировать. Польза этих работ очевидна – их авторы
умеют из потока информации выделить главные тренды, пытаются дать свои рекомендации относительно
ответов на возникающие вызовы. Вместе с тем, как было показано выше на примерах двух книг, некоторые
из них представляют из себя комбинацию уже существующих точек зрения и в описании содержат вновь
введенные названия уже известных явлений и процессов.
Появление наряду с оригинальными научными концепциями развития, так называемых концепций,
на наш взгляд, является одной из основных проблем познания современного мира, который переживает
глобальные трансформации. Возникая как двойник, впоследствии такая концепция со звучным названием
постепенно отрывается от научного взгляда и обоснования на суть вещей. В экономической теории
подобный процесс описан на примере того, как фиктивный капитал в процессе своего движения отрывается
от реального.
Первые полтора десятилетия XXI века показывают, что проблема появления таких концепций стала
особенно актуальной и в сфере познания. Отделить зёрна от плевел, на наш взгляд, можно лишь, имея
системное представление о развитии экономики и общества и понимая методологию их анализа. В свою
очередь, большинство современных западных концепций по стратегиям в бизнесе отрываются от
фундаментальной экономической науки. В результате книги, посвященные тем или иным аспектами
развития компаний, все больше напоминают книги рецептов, где предлагаются разные пути адаптации
компании в быстро изменяющемся мире.
В то же время, в современных условиях развития общества перед экономической наукой стоит
важнейшая задача – исследование содержания трансформационных процессов, основных форм их
проявления и определения влияния на условия деятельности современных компаний. Эта область познания
и результаты исследований данной проблемы могут иметь не только научное, но и практическое значение.
Среди направлений таких исследований есть изучение одной важнейшей тенденции, характеризующей
процесс становления нового (информационно-сетевого) общества – модификация природы рынка. Она
проявляется в том, что система отношений между экономическими субъектами принимает самые
разнообразные формы, а сам рынок согласно современным концепциям превращается в «сеть», «форум»,
«новый экономический ландшафт» и т.п. Через сетевое взаимодействие, к которому подключаются
компании XXI века, создается новая платформа для межпроизводственных и межличностных отношений.
Конкуренция и другие атрибуты рынка также подвергаются модификации.
Вместе с тем, как показывает анализ, существующие подходы к решению актуальных проблем
компаний в современных условиях пока еще не дают ответа на многие возникающие теоретикометодические и практические вопросы, и не всегда могут быть эффективным инструментом решения
возникающих задач. Научно-популярный стиль большинства работ приводит к отсутствию обоснования
предлагаемых решений, что является причиной противоречий в изложении материала, создает путаницу в
понятийно-категориальном аппарате, приводит к разнообразным заблуждениям людей.
По нашему мнению, причиной большинства недостатков современных концепций развития
компаний является, как правило, отсутствие методологического базиса. Важно понимать, что в период
глобальных трансформаций, когда в условиях рыночного устройства общества происходит становление
нового социального порядка, есть опасность подмены понятий, введении новых терминов, которые
дублируют существующие, и другие действия, мешающие системному представлению работы
хозяйственной системы, взаимопониманию специалистов в области экономики, бизнеса и менеджмента.
Таким образом, многие современные работы в области стратегий развития компаний, которые
могут быть интересны с фактической стороны, в то же время некорректны с научной точки зрения. Обобщая
идеи наиболее популярных работ в данном направлении, можно выделить целый ряд вопросов, которые
требуют глубокого научного исследования и обоснования. К таким вопросам, по нашему мнению, можно
отнести деятельность компаний в условиях сетевого взаимодействия (сетевая микроэкономика),
внутрикорпоративные и внешние сети компаний, изменение роли потребителя в сетевой экономике,
конкуренцию и партнерство в информационно-сетевом обществе, формирование конкурентных
преимуществ и исключительного права компаний в условиях турбулентности, реальная и виртуальная
деятельность компаний, экономическую и интеллектуальную силы компаний, капитализацию и
социализацию деятельности компаний, инновационное развитие компаний в период быстрых изменений и
многие другие. Дальнейшее исследование указанных вопросов на основе методологии анализа глобальной
экономической трансформации позволит создать научное представление о возможных путях адаптации и
развития компаний в цифровую эпоху.
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АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
В статті досліджено роль промисловості у господарському комплексі Хмельницької області. Проаналізовано стан
промислового розвитку області, динаміку основних показників за період з 2010 по 2014 рік. Розглянуто пріоритетні завдання
інноваційного розвитку промисловості регіону та заходи для їх реалізації в контексті реалізації Програми соціальноекономічного розвитку та Програми залучення інвестицій в економіку Хмельницької області.
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обсягу виробництва промислової продукції.
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ANALYSIS OF INDICATORS OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT
OF KHMELNYTSKYI REGION
The role of the industry in economic complex of Khmelnytskyi region is studied in the article. The state of industrial
development of the region, dynamics of main indicators for the period from 2010 to 2014 is analyzed. It was concluded that despite
the growth of industrial production at current prices, business activity was not successful. It was concluded that despite the growth
of industrial production at current prices, business activity was not successful. In all industries except electricity supply, there was
unprofitableness of activity due to the loss of markets by banning the export of domestic goods by Russia. The number of
employees is reduced. However, it found that Khmelnytskyi region has the potential to improve the situation, primarily by attracting
foreign investment. Presented priorities of industry development in the region and measures for their implementation in the context
of the socio-economic development and Programmes to attract investments to the economy of Khmelnytskyi region. The ways of
the industrial sector of the region in 2016 are considered.
Keywords: industry, indicators of industrial development, investment, innovation development, the dynamics of industrial
production.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями. Серед завдань економічної політики на рівні регіону одним з найважливіших є
створення передумов для ефективної роботи промисловості. Без подолання спаду виробництва й
переведення його на траєкторію зростання неможливо розв’язати жодної соціально-економічної проблеми.
Розвиток промисловості як генератор науково-технічного прогресу й інновацій сприятиме зростанню
економічного потенціалу регіону, підвищенню його конкурентоспроможності, всебічному задоволенню
потреб населення.
Аналіз останніх досліджень чи публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і
на які спирається автор. Дослідженню теоретичних та практичних аспектів розвитку промисловості на
регіональному рівні присвячені праці І.О. Александрова, О.І. Амоші, В.П. Вишневського, В.М. Геєця, Т.С.
Клебанової, М.А. Кизима, Н.В. Тарасової та багатьох інших [1–6]. В них розглянуто засади забезпечення
промислового розвитку України та її окремих регіонів у контексті соціального та людського розвитку,
досліджено ресурсне забезпечення діяльності промислових підприємств. Проаналізовано ознаки сучасної
промислової політики і завдання із забезпечення змін в економіці регіону, які передбачають перехід до
інноваційного шляху розвитку, досліджено основні типи перепон на шляху оновлення промислових видів
діяльності на інноваційній основі, а також розкрито роль держави, бізнесу, наукових і прикладних
досліджень у подоланні негативних тенденцій, які уповільнюють або унеможливлюють економічний
розвиток, за рахунок промислового сектору економіки.
Формулювання цілей статті. Кожен регіон має свою специфіку, історичні, етнічні, географічні,
демографічні особливості, своєрідний природно-ресурсний потенціал, певний рівень соціальноекономічного розвитку і спеціалізації господарства. Метою статті є аналіз показників промисловості
Хмельницької області, що дасть можливість виявити відповідність траєкторії розвитку території до її
природних і соціально-економічних ресурсів, потреб ринку, встановити основні шляхи підвищення
ефективності та пріоритети розвитку галузі в умовах ринкових реформ.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів. Хмельницька область входить до складу Подільського економічного регіону України разом з
Вінницькою та Тернопільською областями. Вона є другою за потужністю розвитку та чисельністю
населення в цьому регіоні.
Промисловість займає важливе місце в господарському комплексі області. Для індустріального
розвитку тут є всі сприятливі умови: достатня кількість кваліфікованих трудових ресурсів, нерудних
корисних копалин, сільськогосподарської сировини. Її спеціалізація визначається як традиційна для Поділля
76

Вісник Хмельницького національного університету 2016, № 4, Том 2

Економічні науки

– це легка, харчова, машинобудівна промисловість, виробництво будівельних матеріалів. Розвинуті також
деревообробна, паливно-енергетична, хімічна та інші галузі.За рахунок розташування Хмельницької АЕС
можна говорити про електроенергетику як галузь спеціалізації.
Однак, незважаючи на це, Хмельницька область не відноситься до регіонів з розвиненою
промисловістю. Така ситуація склалась внаслідок диспропорції у регіональному розвитку промисловості
України. На підприємствах області на кінець 2015 р. вироблялось всього 1,8% промислової продукції
України, формувалось 2,0% валового регіонального продукту [7]. Промисловість має певні особливості
розміщення на території області. Тут сформувались два промислових вузли:
- Хмельницький (машинобудування, харчова, легка, промисловість будівельних матеріалів);
- Кам’янець-Подільський (харчова, машинобудування, легка і промисловість будівельних
матеріалів),
Поряд з обласним центром важливу роль відіграють міста Шепетівка та Кам’янець-Подільський.
Шепетівка – промисловий вузол на півночі області, спеціалізується на металообробці, деревообробці,
промисловості будівельних матеріалів, харчовій та легкій промисловості. Формується ще один вузол –
Славутський (енергетика, машинобудування, будівельні матеріали, легка і харчова промисловість).
Більшість малих міст і селищ міського типу – це багатогалузеві промислові центри. В них розвинуті
переважно легка і харчова промисловість, виробництво будівельних матеріалів.
Важливе місце серед галузей промисловості займає машинобудування. Воно має швидкі темпи
розвитку і досить складну структуру. Підприємства цієї галузі випускають верстати, ковальсько-пресове
устаткування, трансформатори, дереворізальні інструменти, плуги, сільськогосподарські машини, кабель,
електротехнічні вироби. Найбільшими підприємствами області цієї галузі є:
• ДП «Новатор», яке здійснює виробництво та ремонт виробів військового призначення, авіаційної
апаратури, виробництво лічильників газу, води, електроенергії, виробів медичного призначення, телевізійної
техніки;
• ПАТ «Укрелектроапрарат», орієнтоване на виробництво електричних трансформаторів;
• ПАТ «Хмельницький завод КПУ «Пригма – Прес», діяльність якого орієнтована на проектування
та виробництво устаткування для виготовлення виробів з дроту;
• ПАТ «Красилівський машинобудівний завод», який виготовляє тракторні навантажувач,
гідравлічні підйомники, автоцистерни, обладнання для переробки сільськогосподарської продукції, апарати
для опалення та гарячого водопостачання, резервуари;
• ТДВ «Кам’янець-Подільський електромеханічний завод», який спеціалізується на виробництві
такої продукції, як низьковольтна комутаційна електроапаратура, опалювальна техніка (побутові
опалювальні газові котли та мінікотельні), медична техніка та товари народного споживання;
• ДП «Красилівський агрегатний завод», який виконує державні замовлення на вузли та агрегати до
авіаційної техніки та випускає широку номенклатуру товарів народного споживання, а з 2001 року
виготовляє опалювальні апарати «Вулкан»;
• ПАТ завод «Темп», який здійснює виробництво металопродукції виробничо-технічного
призначення, сільськогосподарської техніки;
• ПАТ завод «Строммашина», продукцією якого є обладнання технологічної лінії для заводів по
виробництву цегли, обладнання для первинної переробки льону.
Крім того, металообробні і ремонтно-механічні підприємства є у Красилові, Летичеві, Волочиську,
Старокостянтинові, Шепетівці.
Провідне місце займає харчова промисловість [8]. У ній виділяються цукрова, м’ясна, молочна,
спиртово-горілчана, борошномельна, плодоовочеконсервна, кондитерська. На першому місці серед них за
обсягом продукції – цукрова промисловість. У Хмельницькій області виробляється щорічно 350–300 тис. т
цукру. Найбільші цукрові заводи розміщені у Хмельницькому, Шепетівці, Кам’янець-Подільському,
Теофіполі, Городку, Деражні та ін. Плодоовочеконсервна промисловість розвивається, як і цукрова, на
місцевій сировині. Переробка овочів і фруктів здійснюється на Кам’янець-Подільському, Сатанівському,
Меджибіжському, Віньковецькому, Новоушицькому консервних та Кам’янець-Подільському соковому
заводах, в цехах багатьох колгоспів. Молочна промисловість виробляє масло, сир, цільномолочні продукти,
сухе знежирене молоко. Найбільшими підприємствами цієї галузі є Хмельницький і Кам’янець-Подільський
молокозаводи, Городоцький молочноконсервний, Старокостянтинівський завод сухого знежиреного молока,
Славутський, Дунаєвецький, Ізяславський, Летичівський, Шепетівський маслозаводи, Теофіпольський,
Полонський, Волочиський, Віньковецький сирзаводи. М’ясна промисловість представлена Хмельницьким,
Кам’янець-Подільським. Шепетівським м’ясокомбінатами, Шепетівським заводом м’ясокісткового
борошна, а також цехами, які переробляють м’ясо, при районних харчокомбінатах. Основна продукція –
м’ясні консерви, ковбаси, субпродукти, желатин, ферменти, м’ясокісткове борошно та ін. Підприємства
борошномельної, кондитерської та інших галузей харчової промисловості розміщені більш-менш рівномірно
на всій території області.
Легка промисловість розвивається на основі переробки місцевої (шкіра) і девізної сировини (вовна,
бавовна, текстиль, шкіра). В ній виділяються такі галузі: швейна, текстильна, взуттєва, трикотажна,
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галантерейна. Текстильна промисловість розвивається у Кам’янець-Подільському (бавовняна фабрика),
Славуті і Дунаївцях (суконні фабрики).
Швейна промисловість представлена фабриками у Хмельницькому, Славуті, Волочиську, Летичеві,
Старій Ушиці. Є ряд цехів та ательє індивідуального пошиття одягу у багатьох населених пунктах.
Галантерейна промисловість випускає товари широкого вжитку – шкіряні й текстильні. Найбільшим її
підприємством є шкіргалантерейна фабрика у Хмельницькому. Взуттєва промисловість розвивається у
Хмельницькому, а трикотажна – Хмельницькому і смт Чорний Острів.
На базі місцевих покладів нерудних корисних копалин розвивається промисловість будівельних
матеріалів. Вона випускає залізобетонні конструкції (Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Славута),
силікатні стінові матеріали і руберойд (Славута), цемент, вапно, керамзит, асфальт та ін. Важливе місце
займає скляна і фарфоро-фаянсова промисловість. Вона розвинута у Славуті (скляний і склофарфоровий
заводи) і у Попонному (фарфоровий завод). Лісова і деревообробна промисловість випускає меблі, тару,
будівельні матеріали, папір, картон. Найбільші підприємства – меблеві фабрики в Хмельницькому,
Кам’янець-Подільському, Ізяславі, Летичеві, меблеві цехи у Славуті, Старокостянтинові; деревообробний
комбінат у Шепетівці, картонно-паперова фабрика в Понінці. Товари побутової хімії випускають хімічні
заводи в Славуті та Хмельницькому. Розвивається електроенергетика: в м. Нетішин діє Хмельницька АЕС,
що підключена до енергосистем України і країн Центральної Європи. В області налагоджено виробництво
культтоварів (Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Шепетівка) і музичних інструментів (Ізяслав).
Дослідимо динаміку показників промислового розвитку Хмельницької області за період з 2010 по
2014 р., скориставшись матеріалами Головного управління статистики у Хмельницькій області [9]. Загальна
характеристика показників представлена в табл. 1
Таблиця 1
Основні показники промислового розвитку Хмельницької області
Назва показника

Од.
вим.

Обсяг
реалізованої
продукції
промисловості (у
фактичних цінах)

Значення показників

Темпи зростання ланцюгові,%

2010 p.

2011 p.

2012 p.

2013 p.

2014 p.

2011 p./
2010 p.

2012 /
2011

2013 /
2012

2014 /
2013

млн
грн.

11807,2

15045,2

16618,9

17552,5

19996,6

127,4

110,5

105,6

113,9

Капітальні
інвестиції

млн
грн.

1155,4

1275,6

663,9

888,6

924,1

110,4

52,0

133,9

104,0

Рентабельність
операційної
діяльності
промислових
підприємств

%

3,8

4,8

6,0

6,9

-6,6

126,3

125,0

115,0

-

Частка збиткових
підприємств

%

34,1

36,5

41,2

40,9

37,7

107,0

112,9

99,3

92,2

Середньорічна
кількість зайнятих
працівників
Середньомісячна
номінальна
заробітна плата
працівників галузі

тис.
чол.

52,9

50,0

48,7

47,6

45,7

94,5

97,4

97,7

96,0

грн.

2165

2570

2918

3207

3570

118,7

113,5

109,9

111,3

Згідно з наведеними даними, обсяг реалізованої продукції промисловості протягом досліджуваного
періоду зростав, однак найвищим темп зростання спостерігався у 2011 р. Це пов’язано з початком виходу
вітчизняної економіки з економічної кризи 2008–2009 рр. Однак, незважаючи на зростання обсягів
реалізованої промислової продукції, у 2014 р. діяльність підприємств була загалом збитковою – показник
рентабельність операційної діяльності має від’ємне значення. Це пов’язано з тим, що багато підприємств
було орієнтовано на ринки Російської федерації та мали тісні економічні стосунку з підприємствами
Донбасу, які частково знаходяться на тимчасово окупованій території. При цьому частка збиткових
підприємств поступово зменшувалась. Динаміка обсягу реалізованої промислової продукції відображена на
рис. 1.
Кількість зайнятих працівників у промисловості щороку зменшувалося у середньому на 2–4 %, хоча
середня заробітна плата в галузі зростала і перевищувала цей показник у середньому по області. Для
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порівняння, у 2014 р. середня заробітна плата одного працюючого по Хмельницькій області становила 2878
грн, а у промисловості – 3570 грн, що на 25% вище.

Рис. 1. Динаміка зміни показника обсягу реалізованої продукції промисловості (у фактичних цінах)

З 2013 р. спостерігається зростання показника обсягу капітальних інвестицій у виробництво, однак
вони переважно здійснювались за рахунок самих підприємств.
Промисловість Хмельниччини має багатогалузеву структуру. Розглянемо показники реалізації
промислової продукції за окремими видами економічної діяльності (табл. 2).
Таблиця 2
Структура реалізованої промислової продукції
Значення показників
2010 p.

Показники

2011 p.

2012 p.

2013 p.

2014 p.

млн
грн.

у % до
підсумку

млн
грн.

у % до
підсумку

млн
грн.

у % до
підсумку

млн
грн.

у % до
підсумку

млн
грн.

у % до
підсумку

Промисловість,
всього

11807,2

100

15045,2

100

16618,9

100

17552,5

100

19996,6

100

Добувна
промисловість і
розроблення
кар’єрів

107,9

0,9

230,6

1,5

219,4

1,3

245,6

1,4

262,4

1,3

Переробна
промисловість

8026,7

68

9764,6

64,9

10872,8

65,4

11869,7

67,6

14463,4

72,3

Постачання
електроенергії,
газу, пари та
кондиційованого
повітря

3523,6

29,8

4876,2

32,4

5341,2

32,2

5242,7

29,9

5048,4

25,3

Водопостачання;
каналізація,
поводження з
відходами

148,9

1,3

173,9

1,2

185,5

1,1

194,5

1,1

222,5

1,1

Як випливає з представлених даних, основним видом промисловості в регіоні є переробна
промисловість, на неї припадає близько 2/3 загального обсягу промислової продукції. Також важливе місце
в регіональній економіці займає постачання електроенергії завдяки тому, що на території області
розташована Хмельницька атомна станція (м. Нетішин).
В структурі переробної галузі промисловості (табл. 3) близько половини обсягу реалізованої
продукції припадає на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів. Ще чверть продукції
становить виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції.
Натомість продукція машинобудування протягом досліджуваного періоду становила від 11% до 14%.
Позитивним є те, що частка цього виду продукції зростала. Металургійне виробництво, виробництво
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готових металевих виробів, крім виробництва машин та устаткування в структурі промислової продукції
переробної галузі, займало від 5% у 2010 р. до 7% у 2014 р. Ця частка також зростала, що є позитивною
тенденцією. Структура обсягу виробництва продукції переробної галузі промисловості у 2014 р. наведена на
рис. 2.
Таблиця 3
Структура реалізованої промислової продукції переробної галузі
Значення показників
2010 p.

Показники

2011 p.

2012 p.

2013 p.

2014 p.

млн
грн.

у % до
підсумку

млн
грн.

у % до
підсумку

млн
грн.

млн
грн.

у % до
підсумку

млн
грн.

у % до
підсумку

млн
грн.

8026,7

100%

9764,6

100%

10872,8

100%

11869,7

100%

14463,4

100%

3704,9

46%

4354,9

45%

4840,2

45%

5232,6

44%

6518,0

45%

287,7

4%

352,7

4%

381,7

4%

398,5

3%

468,4

3%

234,5

3%

174,1

2%

194,2

2%

237,7

2%

387,5

3%

2034,4

25%

2574,4

26%

2745,8

25%

3019,8

25%

3437,8

24%

402,3

5%

505,6

5%

785,6

7%

804,5

7%

1003,0

7%

машинобудування

922,4

11%

1235,2

13%

1297,5

12%

1589,2

13%

2009,3

14%

інші види

440,5

5%

567,7

6%

627,9

6%

587,4

5%

639,3

4%

Переробна
промисловість
виробництво
харчових
продуктів, напоїв
і
тютюнових
виробів
текстильне
виробництво,
виробництво
одягу,
шкіри,
виробів зі шкіри
та
інших
матеріалів
виготовлення
виробів
з
деревини, паперу
та поліграфічна
діяльність
виробництво
ґумових
і
пластмасових
виробів,
іншої
неметалевої
мінеральної
продукції
металургійне
виробництво,
виробництво
готових
металевих
виробів,
крім
виробництва
машин
та
устаткування

Важливу роль під час аналізу динаміки обсягів виробництва відіграє індекс промислової продукції –
відносний показник, що характеризує зміну обсягу виробленої продукції у поточному періоді порівняно з
базисним. Починаючи з 2009 року, він розраховується відповідно до міжнародних стандартів у цій сфері за
Методикою, затвердженою наказом Держкомстату від 008.2005 № 224, яка розміщена на веб-сайті
Держстату України [10]. Розрахунок індексу базується на даних про динаміку виробництва за постійним
набором товарів-представників та структурі валової доданої вартості за базисний рік. З 2013 року
розрахунок індексу здійснюється за видами діяльності в секціях «B» – Добувна промисловість і розроблення
кар’єрів, «C» – Переробна промисловість, «D» – Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря (крім групи 35.3) відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010 [11]. За
базисний прийнято 2010 рік. Значення індексу промислової продукції за досліджуваний період наведені в
табл. 4.
Як видно з представлених даних, загалом для промислового виробництва значення індексу
знижувалось, що є негативним явищем. Така ж тенденція мала місце до 2013 р. і для добувної і переробної
галузей промисловості, хоча у 2014 р. значення індексу перевищило 100%. Для видів переробної
промисловості істотне падіння індексу у 2014 р. мало місце для текстильного виробництва, металургійного
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виробництва, хімічної продукції, гумових і пластмасових виробів. Натомість зросло виробництво продукції
машинобудування, харчових виробів, виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності.

Рис. 2. Структура обсягу виробництва продукції переробної галузі промисловості у 2014 р.

Таблиця 4
Значення індексу промислової продукції
Значення показника

Код за КВЕД–
2010

Галузь промисловості

2010 p.

2011 p.

2012 p.

2013 p.

2014 p.

Промисловість

B+C+D

104,9

109,2

101,2

97,6

97,8

Добувна та переробна промисловість
Добувна промисловість і розроблення
кар’єрів
Переробна промисловість,
з неї:
виробництво харчових продуктів, напоїв і
тютюнових виробів
текстильне виробництво, виробництво
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів

B+C

106,1

108,6

103,8

94,5

105,7

B

100,5

137,9

96,2

87,3

98,1

C

106,3

107,7

104,1

94,7

106

10–12

102,7

101,5

101,2

85,4

131,2

13–15

152,5

106,8

119,9

95,1

85,2

13-15

88,9

84,6

86,2

117,1

154,8

19

94,5

83,5

95,5

–

–

20

–

–

–

85,9

70,2

21

108,5

113,4

95,5

–

–

22, 23

98,7

113,5

102

103,4

90

24, 25

105,6

101,4

140,3

93,7

84,4

26–30

114,8

111,3

100,9

98,3

100,2

D

102,1

110,7

94,7

104,7

81,5

виготовлення
виробів
з
деревини,
виробництво паперу та поліграфічна
діяльність
виробництво
коксу
та
продуктів
нафтоперероблення
виробництво хімічних речовин і хімічної
продукції
виробництво основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів
виробництво гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції
металургійне виробництво, виробництво
готових металевих виробів, крім машин і
устаткування
машинобудування, крім ремонту і
монтажу машин і устаткування
постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря
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Аналіз рисунка показує, що для добувної промисловості і постачання електроенергії загалом мала
місце тенденція до зниження його значення, а для переробної промисловості індекс знаходився приблизно
на одному рівні, мінливість була незначною. Також варто відзначеними зростання значення індексу у 2014
р. для добувної і переробної галузей промисловості.
Розглянемо показники зайнятості (табл. 5). З представлених даних випливає, що загальна кількість
осіб, зайнятих в економіці області, протягом досліджуваного періоду зменшувалась. Так само мала
тенденцію до зниження і загальна кількість зайнятих у промисловому виробництві. При цьому частка
працівників галузі промисловості в їх загальній кількості практично не змінювалась і незначно коливалась в
межах 41%.
Таблиця 5
Показники зайнятості
У тому числі

Види
економічної
діяльності

Рік

Усього,
осіб

великі
підприємства

у % до
загального
показника

осіб

Усього

2011

125027

промисловість

50016

Усього

119391

2012

промисловість
Усього

48738
2013

промисловість
Усього

2014

промисловість

40,8

7559

38,6

9575

15,5

31774

20,1

28777

8257

40,7

29061

10366

65,2

9405

20,7
19,3

41788
60,4

59374
18

осіб

42945

61834

13089
40,8

20374

у % до
загального
показника
відповідного
виду
діяльності

46246

65584

12268
41,1

111937
45723

19276

осіб

малі
підприємства

у % до
загального
показника
відповідного
виду
діяльності

51404

10862

115890
47635

у % до
загального
показника
відповідного
виду
діяльності

27377
40,0

середні
підприємства

9283

19,5

39474
63,6

8405

18,4

В структурі підприємств за розмірами близько двох третин працюючих на промисловому
виробництві здійснюють свою діяльність на середніх підприємствах. Кількість працюючих на великих і
малих підприємствах у досліджуваний період була практично однаковою.
Фінансові результати діяльності промислових підприємств до оподаткування наведені в табл. 6.
Як видно з представлених даних, у 2014 р. мало місце від’ємне сальдо фінансових результатів, отже,
діяльність промислових підприємств була збитковою. Це можна пояснити тим, що частина підприємств
області втратила ринки збуту внаслідок військових дій на сході країни та заборони експорту вітчизняних
товарів з боку Росії. При цьому хоча частка підприємств, які були збитковими, практично не змінилась,
найбільш постраждали експортоорієнтовані підприємства, діяльність яких була пов’язана з виробництвом
гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, металургійним виробництвом,
виробництвом готових металевих виробів.
Таблиця 6
Фінансові результати діяльності промислових підприємств до оподаткування

Рік

Фінансовий
результат
(сальдо), тис. грн.

2011 p.

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної
кількості
підприємств

фінансовий
результат, тис.
грн.

у % до загальної
кількості
підприємств

фінансовий
результат, тис.
грн.

514156,4

63,5

704715,7

36,5

190559,3

2012 p.

211022,2

58,8

578950,9

41,2

367928,7

2013 p.

413130,2

59,1

940065,9

40,9

526935,7

2014 p.

–2947171,3

62,3

1130585,3

37,7

4077756,6

Аналіз показників рентабельності промисловості за галузями (табл. 7) показує, що у 2014 р.
збитковими були всі галузі, крім галузі, яка забезпечує постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря. Це, в свою чергу, пояснюється попитом на електроенергію, яку надає
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Хмельницька атомна станція. Відзначимо також, що галузь водопостачання; каналізації та поводження з
відходами є збитковою з 2012 р., що пов’язано, в першу чергу, із заборгованістю споживачів цих послуг та
несвоєчасною їх сплатою.
Таблиця 7
Рівень рентабельності (збитковості) за галузями промисловості
Значення показника, %

Галузь промисловості
Добувна
кар’єрів

промисловість

і

розроблення

Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація, поводження з
відходами

2010 p.

2010 p.

2010 p.

2010 p.

2010 p.

–0,1

5,4

0,6

–1,0

–3,3

–

–

6,1

8,7

–8,4

–8,4

31

6,9

1,6

3,8

1,9

5,5

–6,1

–8,8

–7,4

Аналіз показників рентабельності за галузями переробної промисловості (табл. 8) показує, що
найбільш рентабельною була галузь машинобудування.
Таблиця 8
Рівень рентабельності (збитковості) за галузями переробної промисловості
Значення показника, %

Галузь переробної промисловості
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
виробів
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
виробів зі шкіри та інших матеріалів
виготовлення виробів з деревини, паперу та
поліграфічна діяльність
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції
металургійне виробництво, виробництво готових
металевих виробів, крім машин і устаткування
машинобудування

2010 p.

2011 p.

2012 p.

2013 p.

2014 p.

–0,1

5,4

6,5

6,7

5,2

5,1

6,1

6,4

8,7

5,5

-

-

–1,9

2,5

–2,0

11,7

7,5

9

7,3

–33,9

–1,6

0,7

–2,1

3,8

–1,6

1,7

–6,4

4,8

20,2

26,3

Розглянувши показники оплати праці за галузями промисловості Хмельницької області (табл. 9),
можна зробити висновок, що мало місце її зростання протягом досліджуваного періоду часу. При цьому
найвищою вона була в галузі постачання електроенергії за рахунок високого рівня оплати праці працівників
Хмельницької атомної станції. Найнижчою заробітна плата була в галузі водопостачання; каналізації та
поводження з відходами. Динаміка середньомісячної заробітної плати загалом по промисловості та за
галузями наведена на рис. 3.
Таблиця 9
Середньомісячна заробітна плата
Значення показника, грн.

Галузь
Промисловість загалом
Добувна
кар’єрів

промисловість

і

розроблення

Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація, поводження з
відходами

2010 p.
2165

2011 p.
2570

2012 p.
2918

2013 p.
3207

2014 p.
3570

1422

1932

2300

2480

2638

1703

2076

2295

2479

2852

3464

3968

4697

5251

5676

1607

1706

1821

2139

2308

Таким чином, розглянувши основні характеристики діяльності промислових підприємств
Хмельницької області за період з 2010 по 2014 р., можна зробити висновок, що попри зростання обсягів
реалізації промислової продукції у фактичних цінах, діяльність підприємств не було успішною. В усіх
галузях, крім постачання електроенергії, мала місце збитковість діяльності. Скорочувалась кількість
працюючих на виробництві.
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Рис. 3. Динаміка середньомісячної заробітної плати

Однак, незважаючи на це, Хмельницька область має достатній потенціал для покращення ситуації.
Протягом 2015 року Хмельниччина експортувала товари вітчизняного виробництва до майже 70 країн світу.
Є попит на подільські товари у Польщі, Латвії, Німеччині, Іраку, Казахстані та інших країнах. Здебільшого
за кордон вивозилися електричні трансформатори великої потужності, збіжжя та продукти харчування,
текстильні та санітарно-технічні вироби з фарфору. Активно реалізуються заходи з енергозбереження,
зокрема, скорочення споживання газу. У 2015 році у Хмельницькій області використано газу на 21% менше,
порівняно з 2014 роком.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку області, на 31 грудня 2015
року становить майже 170 млн доларів. Економіку Хмельниччини інвестують представники 43 країн світу.
Підтвердженням сприятливого інвестиційного клімату в регіоні є тривала успішна робота на теренах області
таких іноземних компаній, як нідерландські «CRH Poland Products & Distribution B.V.» та «Affinia
Netherlands Holdings», чеська «PEKM Kabeltechnic S.R.O.», польські «Wix-Filtron Sp. Z O.O.» та «Inter Cars
SA» [12].
Залучається міжнародна технічна допомога в соціально-економічний розвиток області, зокрема у
рамках міжнародного проекту технічної допомоги Агентства з міжнародного розвитку США «Муніципальна
енергетична реформа в Україні» Хмельницькою міською радою продовжується розробка Плану дій зі
сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) міста Хмельницький на 2015–2025 роки.
Забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку та вирішення проблемних питань
регіону буде здійснюватися шляхом реалізації пріоритетів, завдань та заходів на 2016 рік, визначених у
програмі соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2016 рік [12].
Розвиток промислового сектору у 2016 році буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що
передбачають:
• залучення інвестицій у розвиток підприємств, створення умов для інноваційного розвитку;
• технологічне переоснащення промислового виробництва, введення в експлуатацію нових
виробництв, створення нових робочих місць;
• сприяння розвитку пріоритетних галузей промисловості, реалізації політики імпортозаміщення та
внутрішньо-обласної кооперації;
• підвищення науково-технічного та виробничого потенціалу підприємств області у рамках
виконання державного оборонного замовлення; підвищення конкурентоспроможності промислового
виробництва та нарощування експортного потенціалу підприємств;
• впровадження сертифікованих за європейськими стандартами виробництв, сучасних ресурсо- та
енергозберігаючих технологій та обладнання;
• сертифікацію систем управління якістю та систем управління безпечністю харчової продукції на
підприємствах області;
• сприяння підготовці підприємств області до виробництва продукції з урахуванням вимог
технічних регламентів, що відповідають європейським директивам;
• залучення промислових підприємств до участі у регіональних та міжнародних виставковоярмаркових заходах, проведення презентацій продукції промислових підприємств з метою пошуку
потенційних партнерів та освоєння нових ринків збуту.
На підвищення інноваційного рівня економіки у 2016 році спрямована реалізація заходів, що
передбачають:
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• інвестування інноваційної діяльності підприємств;
• сприяння та надання допомоги підприємствам при розробленні та впровадженні у виробництво
інноваційних проектів;
• проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у промисловості та
налагодження співпраці між навчальними закладами та підприємствами;
• сприяння збільшенню кількості інноваційно активних підприємств у промисловості області;
• підвищення рівня знань і кваліфікації працівників.
Пріоритетним напрямом є залучення інвестицій в економіку регіону. З метою створення
сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій та зростання інвестиційної привабливості регіону в
області реалізується Програма залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011–2020 роки
[13]. Основними завданнями Програми є залучення інвестицій в економіку області, формування
позитивного іміджу області та його популяризація серед потенційних інвесторів, створення сприятливих
умов для ведення бізнесу та інвестування капіталу в економіку області суб’єктами господарювання різних
форм власності, залучення іноземних інвесторів, забезпечення участі області у реалізації національних
проектів, моніторинг інвестиційної діяльності та задіяння додаткових стимулів залучення інвестицій для
вирішення проблем соціально-економічного розвитку області, в першу чергу пріоритетних. Проводяться
зустрічі з потенційними інвесторами, поширюється інформація про інвестиційний потенціал регіону.
Залучення інвестицій в економіку області у 2016 році буде забезпечуватися шляхом реалізації
заходів, що передбачають:
• стимулювання процесу залучення інвестицій у «точки економічного зростання» регіону шляхом
розробки та поширення інвестиційних пропозицій проектів стратегічного значення для розвитку області;
• визначення площадок, на базі яких можуть бути створені індустріальні парки;
• удосконалення системи інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності, у тому числі через
підготовку та розповсюдження презентаційних матеріалів про Хмельницьку область, рекламно-іміджевої
продукції, інвестиційних паспортів області та її адміністративно-територіальних одиниць;
• забезпечення інформаційного супроводу іноземних інвесторів, розробка дорожньої карти
інвестора;
• розвиток державно-приватного партнерства з метою реалізації важливих для регіонів
інвестиційних проектів у сфері модернізації виробництва, впровадження енергозберігаючих технологій,
вирішення проблем житлово-комунального господарства;
• розвиток інфраструктури підтримки інвестиційної діяльності для сприяння у реалізації
інвестиційних проектів.
Оскільки інвестиційні процеси в області розвиваються у тісному взаємозв’язку із
загальнодержавними тенденціями інвестування, основні бар’єри інвестиційної діяльності є типовими як для
регіону, так і для України в цілому, та вимагають консолідації зусиль на різних рівнях державного
управління для їх усунення. Загальними чинниками, які гальмують процеси залучення інвестицій, є
недосконалість, нестабільність та суперечливість законодавчої бази, яка регулює інвестування капіталу на
території України, суттєві бюрократичні бар’єри започаткування та провадження інвестиційної діяльності
тощо.
Регіональними проблемами залучення ефективних інвестицій в економіку області є [13]:
• відсутність регіональної системи маркетингу та промоції, недостатня розвиненість інфраструктури
підтримки інвестиційної діяльності;
• низька зацікавленість внутрішнього інвестора, відсутність дієвих механізмів стимулювання
внутрішніх інвестицій на регіональному рівні;
• безсистемність роботи з іноземними інвесторами;
• неналежна система інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності;
• нерегулярність, а в багатьох випадках відсутність взагалі, фінансування програм та заходів з
провадження інвестиційної діяльності.
Аналіз причин виникнення вищевикладених проблем засвідчує, що їх вирішення лежить в площині
системного залучення інвестицій в економіку, починаючи зі створення нормативно-правової бази
на рівні держави та залучення організаційного та фінансового ресурсів для всебічного сприяння
інвестуванню.
Висновки. Таким чином, в статті проаналізовано основні тенденції промислового виробництва
Хмельницької області за 2010–2014 рр. Зроблено висновок, що попри деякі негативні тенденції, пов’язані з
політичними, економічними та зовнішніми чинниками, Хмельниччина має достатній потенціал для
подальшого розвитку промислового виробництва. Досліджено інституційні чинники забезпечення такого
розвитку, визначені загрози та перешкоди і шляхи їх подолання. Проаналізовано Програму соціальноекономічного розвитку Хмельницької області на 2016 рік та основні завдання, які стоять перед керівництвом
області стосовно покращення ситуації в галузі промисловості. Результати можуть бути використані
органами держаного управління Хмельницької обласної державної адміністрації під час визначення
стратегії розвитку області на наступні періоди часу.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Проведено дослідження теорії і практики управління державним боргом. Узагальнено теоретичні підходи до
трактування сутності державного боргу та управління ним. Проаналізовано динаміку та структуру державного боргу України,
визначено основні показники боргової безпеки держави, здійснено оцінку ефективності боргової політики України.
Ключові слова: державний борг, внутрішній борг, зовнішній борг, гарантований борг, управління державним
боргом, боргова політика, боргова безпека.

GRUBLYAK O. M.
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ESTIMATION OF EFFICIENCY OF UKRAINIAN DEBT POLICY
IN MODERN CONDITIONS
Aim of the paper is the analyzing of the current system of Ukrainian state debt, estimating the efficiency gains and
researching the ways of improvement. It's very important to develop a model of estimation the efficiency of state debt policy in the
relevant period and to take into account the specific condition of Ukrainian public debt. The debt policy will be effective if the
government implements that model. On the other hand, if implementation is impossible, we can estimate the deviation of
Government debt policy deviation from optimal one. According to calculations in the 2012-2015 debt management can be
considered completely ineffective. The gap between the value of the growth rate of public debt to GDP ratio and debt service
coverage cost was the largest one. This is due to financial crisis, a significant depreciation of the national currency and a significant
amount of resources mobilized to finance the current needs, including the refinancing previous debts. Thus, the policy of Ukrainian
public debt management needs fundamental reforms. There must be changes in ensuring effective management of borrowed funds
and their return, and in improving ways of using loans.
Keywords: public debt, domestic debt, external debt, guaranteed debt, debt management, debt policies, debt security.

Постановка проблеми. Поточна економічна ситуація в Україні демонструє, що під впливом
зростання боргового навантаження гальмується розвиток економіки країни. Надмірність залучення коштів
та нераціональність їх використання перешкоджають довгостроковому економічному зростанню та
створюють тиск на економічну безпеку. Тому, дослідження економічної політики управління державним
боргом є особливо актуальним, оскільки лише ефективна реалізація боргової політики може прискорити
процеси розширеного відтворення, реалізації економічних, соціальних та інвестиційних програм, що, в свою
чергу, зміцнить позиції на світовому ринку капіталів, поліпшить стан боргової безпеки, дозволить знизити
розмір дефіциту державного бюджету і тим самим підвищить рівень економічної безпеки країни.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед відомих авторів, які займалися дослідженням
проблем впливу державного боргу на економічний розвиток країни, вивченням основних аспектів політики
управління державним боргом є дослідження вітчизняних вчених: C.Я. Боринця [3], Т.П. Вахненка [4], C.Л.
Лондара [3], Л.С. Омельченка, В.Л. Пластуна.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Але при цьому залишається
достатньо багато дискусійних питань щодо доцільності залучення, вибору джерел в розрізі внутрішніх та
зовнішніх запозичень, вибору моделі управління державним боргом, оцінки ефективності використання
залучених коштів.
Формулювання цілей статті. Тому основними завдання, котрі повинні бути вирішені є аналіз
сучасної системи управління державним боргом України, визначення її недоліків, оцінка ефективності та
пошук шляхів вдосконалення.
Виклад основного матеріалу. Нестабільність соціально-економічного розвитку, фінансові кризи,
дефіцит бюджету вимагають від держави пошуку додаткових джерел фінансових ресурсів для забезпечення
її нормального функціонування. Важливе місце серед них займають позикові ресурси. Саме внаслідок
залучення державою позикових коштів із внутрішніх та зовнішніх джерел і виникає державний борг.
Ще донедавна поняття «державний борг» у вітчизняній фінансовій науці трактувалося однозначно
як негативне явище, притаманне лише капіталістичній економіці, з негативними наслідками для країн, що
брали у борг. Переконливий досвід багатьох країн світу свідчить про те, що державний борг у певних
допустимих межах не продукує негативних наслідків для економіки. Разом з тим, надмірний державний
борг може призвести до серйозних небажаних наслідків, що супроводжуються виплатою значних сум
відсотків, скороченням заощаджень, витісненням приватних інвестицій державними запозиченнями, що
уповільнює економічне зростання і призводить до зменшення доходів населення.
Виникнення державного боргу і накопичення заборгованості зумовлюють необхідність
забезпечення ефективного управління ним. Згідно з Бюджетним кодексом України, управління державним
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(місцевим) боргом – сукупність дій, пов'язаних зі здійсненням запозичень, обслуговуванням і погашенням
державного (місцевого) боргу, інших правочинів з державним (місцевим) боргом, що спрямовані на
досягнення збалансованості бюджету та оптимізацію боргового навантаження [1].
Американський економіст Тімоті Ірвін визначає поняття управління державним боргом як
сукупність операцій на фінансових ринках, що здійснює уряд з метою зміни величини та складу
непогашеної державної заборгованості.
Управління державним боргом варто розглядати як циклічний і багатостадійний процес, що
послідовно включає три стадії: залучення – використання – погашення. У період залучення позик необхідно
основну увагу акцентувати на мінімізації затрат при погашенні боргу, враховуючи такі основні аспекти як
обсяг позики, форми і умови запозичення. Використання позик може бути фінансовим, бюджетним та
фінансово-бюджетним. Останнім етапом управління державним боргом є його погашення та
обслуговування, яке здійснюється шляхом проведення платежів з виконання боргових зобов'язань перед
кредиторами щодо погашення основної суми боргу, сплати відсотків та супутніх витрат, передбачених
умовами випуску державних цінних паперів, угодами про позику, державними гарантіями та іншими
документами.
Нераціональне залучення позикових коштів може призвести до серйозних фінансових проблем,
навіть до дефолту держави, тому при управління державним боргом ключове значення має додержання
прийнятного рівня боргової безпеки держави. Боргова безпека – це такий рівень внутрішньої та зовнішньої
заборгованості з урахуванням вартості її обслуговування й ефективності використання внутрішніх і
зовнішніх запозичень та оптимального співвідношення між ними, достатній для вирішення соціальноекономічних потреб, що не загрожує втратою суверенітету і руйнуванням вітчизняної фінансової системи.
Діючим бюджетним законодавством України на сьогодні не визначено єдиної системи індикаторів
боргової безпеки. Максимальний рівень державного боргу, визначений Бюджетним кодексом України,
повинен бути меншим, ніж 60% ВВП. Це є єдиним законодавчим обмеженням обсягу державного боргу і,
відповідно, єдиним законодавчо закріпленим критерієм боргової безпеки.
Враховуючи специфіку стану державної заборгованості України, дуже важливо розробити
комплексну систему показників, які, окрім загальної платоспроможності та тимчасової ліквідності,
включали б також індикатори гранично безпечного боргового навантаження на бюджет. Необхідність
розрахунку таких індикаторів зумовлена тим, що рівень державної заборгованості значно впливає на
бюджетно-податкову політику держави, обмежуючи можливість управління видатками бюджету.
Важливим напрямом досліджень залишається розробка конкретних методів та моделей, що
дозволили б визначити основні критерії, при яких доцільно залучати держані позики, зокрема їх вплив на
рівень боргової безпеки, можливість обслуговування боргу, досягнення конкретних цілей, на реалізацію
яких залучалася позика.
Дослідження ефективності боргової політики держави є складним і неоднозначним питанням, адже
не існує конкретної моделі, застосувавши яку, можна зробити висновок про ефективність чи неефективність
дій держави у сфері залучення та обслуговування боргових ресурсів.
Ефективність управління державним боргом України як правило оцінюють, використовуючи
критерії економічної безпеки. У разі знаходження показників безпеки в межах норми боргову політику
визнають ефективною і навпаки. Варто відзначити, що в окремих показниках, що характеризують
ефективність боргової політики, нормативні значення не вказуються взагалі, що унеможливлює оцінку їх
величини.
Проте, дослідивши показники відношення державного боргу до ВВП розвинутих країн, можна
побачити, що цей показник не просто перевищує 60%, а в багатьох випадках досягає рівня 200-400% ВВП.
Не дивлячись на таку величину цього показника, економіки таких країн процвітають, а їх боргову політику
не можна назвати неефективною. До таких країн належать Японія (400%), Сінгапур (382%), Бельгія (327%),
Нідерланди (325%), Данія (302%), Швеція (290%), Великобританія (252%), Канада (221%), Австралія (213%)
[19].
На основі вищезазначених теоретичних висновків побудуємо практичну математичну модель, яка
дозволила б оцінити ефективність боргової політики держави за відповідний період. При виконанні умов
цієї моделі боргова політика вважатиметься ефективною, а при невиконанні, враховуючи розрив між
основними індикаторами моделі, можна буде оцінити відхилення боргової політики Уряду від оптимальної.
Розроблена нами модель описується наступною математичною формулою (1):
ПБ t
1+ g
,
(1)

ПБ t-1 1+ rовдп  * Ч вб + 1+ rоздп  * Ч зб *(1+ d )
де ПБ t – відношення державного боргу до ВВП у поточному періоді; ПБ t-1 , відношення державного боргу
до ВВП у попередньому періоді; g – темп приросту ВВП; rовдп – середньозважена вартість ОВДП; Ч вб –
питома вага внутрішнього боргу; rоздп – середньозважена вартість ОЗДП; Ч зб – питома вага зовнішнього
боргу; 1+d – темп приросту реального курсу долара.
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Ліва сторона моделі показує приріст співвідношення державного боргу до ВВП за відповідний рік.
Права сторона характеризує можливість покриття вартості обслуговування боргу за рахунок приросту ВВП.
Відповідно до запропонованої нами моделі, додаткове запозичення ресурсів буде доцільним та
ефективним тільки в тому разі, якщо економічні вигоди від їх запозичення, будуть перевищувати видатки на
їх обслуговування. Економічними вигодами, отриманими від запозичення коштів, вважатимемо приріст
ВВП, що досягається за рахунок вкладення позикових ресурсів у відповідні дохідні проекти, а видатками на
обслуговування – середньозважену вартість боргу, що визначена у знаменнику моделі.
При підрахунку відповідних показників будемо використовувати величину прямого державного
боргу, без врахування гарантованого, адже неможливо оцінити видатки держави за гарантованим державою
боргом до настання безпосередньо реалізації гарантії.
Для наочності результати розрахунків відобразимо за допомогою рис. 1.
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Рис. 1. Оцінка ефективності політики управління державним боргом України у 2005–2015 роках

Після проведених розрахунків слід розглядати 3 варіанти: перевищення коефіцієнту покриття
вартості обслуговування боргу приростом ВВП над коефіцієнтом приросту питомої ваги державного боргу у
ВВП (свідчитиме про ефективність боргової політики), протилежна ситуація означатиме, що управління
державним боргом неефективне. Рівність зазначених коефіцієнтів, свідчитиме про те, що вся сума приросту
ВВП іде на покриття вартості обслуговування державного боргу.
З даних рис. 1 бачимо, що у 2005–2007 роках держава застосовувала ефективну політику управління
державним боргом. Приріст ВВП у цих роках дозволяв державі покривати відсотки за додатково залученими
ресурсами. Тенденції на графіку у 2008–2010 роках свідчать про неефективність боргової політики за цей
період. Це пояснюється світовою фінансовою кризою у цих роках, девальвацією гривні з 5,05 грн/дол. у
2005–2007 роках до 7,7 грн/дол. на кінець 2008 року.
Залучені державою позикові ресурси у 2008 році направлялися на покриття дефіциту державного
бюджету, тобто на поточні, а не інвестиційні витрати. Як наслідок, на обслуговування боргу держава
понесла значні витрати. У 2009–2010 роках ефективність управління державним боргом поліпшувалася і у
2010 році значення показників майже зрівнялися.
Стабілізація економічної ситуації у 2010–2011 роках та стабільний курс гривні за цей період
дозволив державі проводити ефективну боргову політику, про що свідчить виконання нерівності в моделі,
але характеризує боргову політику за цей період як ефективну. У 2012–2015 роках управління державним
боргом можна вважати абсолютно неефективним, про що свідчить тенденція на рис. 1. У 2014–2015 роках
розрив значенням коефіцієнту приросту державного боргу у ВВП та коефіцієнтом покриття вартості
обслуговування боргу був найбільшим за аналізований період (2005–2015 роки). Така ситуація зумовлена
черговою фінансовою кризою, значним знеціненням національної валюти та значним обсягом залучених
ресурсів на фінансування поточних потреб, в т. ч. рефінансування попередніх боргів.
Висновки. Таким чином, запропонована нами модель, дозволила оцінити ефективність управління
державним боргом України за 2005–2015 роки. Погіршення показників моделі у період фінансових криз,
коли позики залучалися, як правило, на фінансування поточних потреб, та їх покращення у період
стабільності та росту ВВП свідчить про логічність та дієвість запропонованої моделі. Політика управління
державним боргом України потребує докорінного реформування, як і економічна політика держави в
цілому. Великий державний борг багато в чому зумовлений не абсолютними обсягами запозичень, а саме
неефективністю управління залученими коштами та їх поверненням. Основним завданням України на
даному етапі є поліпшення шляхів використання позик, направлення їх в реальний сектор економіки. Такі
кроки стимулюватимуть створення нової додаткової вартості, яка і має стати основним джерелом погашення
державного боргу.
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БУХГАЛТЕРСЬКЕ ТА ПОДАТКОВЕ ВИЗНАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ ЙОГО ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
В даному рукописі висвітлено особливості відображення в обліковій політиці суб’єктів господарювання основних
положень щодо визнання основних засобів (ОЗ) в контексті змін у податковому законодавстві. Розкрито теоретичні підходи
розвитку визнання ОЗ та їх оцінки в теорії бухгалтерського обліку в контексті євроінтеграції.
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The purpose of this study is to reveal the nature and characteristics of evaluation of fixed assets in accounting theory,
outline the criteria for recognition in accordance with international practice and provide guidance on the approach of accounting
and tax regulations in terms of recognition. In this manuscript the peculiarities reflected in accounting policy undertakings key
provisions for the recognition of fixed assets in the context of changes in tax legislation. The theoretical approaches of health care
and their recognition scores in accounting theory in the context of European integration. Researched the term "recognition" in
international accounting practice. The questions of recognition of fixed assets by various scholars. Studied practical aspects of
recognition of fixed assets of the company and reflect the recognition of fixed assets in the order of accounting policies. Since the
position of Accounting "Fixed Assets" cost criteria are not fixed, then we have to simplify the accounting aspects of the
recommended amendments to the provisions of Accounting "Fixed Assets", which specify a limit value for the fixed assets of six
thousand.
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Вступ. Сучасний національний бухгалтерський облік як індикатор змін розвитку економіки
України, що пов’язано з наближенням до міжнародних стандартів, з оптимізацією бухгалтерського та
податкового обліку, є інертною системою, яка всесторонньо досліджується науковими колами у всі часи. У
світлі цих змін спостерігається активне прагнення суб’єктів господарювання організувати таку систему
обліку, яка б найбільше відповідала викликам нинішніх законодавчих змін та ефективно давала можливість
обліковцям охоплювати усі облікові процеси. Завжди одним із найскладніших елементів облікової політики
були основні засоби.
Першочерговою при веденні бухгалтерського обліку ОЗ існує необхідність визнання активу як
об’єкта основних засобів, а також відповідного їх оцінювання. Тому наукові кола формують своє бачення
того, якими повинні бути критерії визнання та методи оцінки ОЗ як об’єктів обліку.
Вивченням проблеми визначення і визнання об’єктів обліку займається багато вчених, зокрема
Бутинець Ф., Сопко В., Ткаченко Н., Голов С., Костюченко В., Пушкар М., Кулікова Л. та ін.
Постановка задачі. Мета даного дослідження полягає у тому, щоб розкрити сутність та
особливості розвитку оцінки та визнання об’єктів ОЗ в теорії бухгалтерського обліку, а також на основі
використання положень чинної нормативно-правової бази з бухгалтерського обліку ОЗ та згідно з
положеннями податкового законодавства висвітлити особливості визнання ОЗ в обліковій політиці
підприємства.
Результати дослідження. На сьогодні у різних країнах світу існують різні підходи до визначення і
розподілу активів, зокрема основного капіталу, основних засобів. Так, в Швейцарії, до групи основних
засобів відносять усі необоротні засоби; в Німеччині розрізняють як основний капітал, так і фінансові
активи, в Єгипті – основні засоби, нематеріальні активи та природні багатства, в Чехії до основних засобів
(матеріальне інвестиційне майно) належать земельні ділянки, будівлі, приміщення та споруди, машини,
прилади, транспортні засоби та інвентар, рослинні комплекси довгострокового покрову, основне стадо та
робоча худоба, інше матеріальне інвестиційне майно.
Нормативно-правова база України дає тлумачення ОЗ в різних законодавчих джерелах.
Методологічною основою формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби подано в
П(С)БО 7 “Основні засоби”, норми якого поширюються на підприємства, організації та інших юридичних
осіб усіх форм власності (крім бюджетних установ). Згідно з П(С)БО 7 “Основні засоби”, ОЗ – матеріальні
активи, які підприємство/установа утримує з метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або
постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і
соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше
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одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік [3].
Законодавча база визначає під об’єктом ОЗ закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і
приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних
самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного
призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний
фундамент, внаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс – певну роботу тільки
в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частини
такого активу, що контролюється підприємством; незавершені капітальні інвестиції в необоротні
матеріальні активи [3].
Відповідно до п.14.1.138 ПКУ зі змінами та доповненнями [1; 2], ОЗ – матеріальні активи, у тому
числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених
капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів,
матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і
нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській
діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з
фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати
введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).
Важливою передумовою правильної організації бухгалтерського обліку основних засобів є науково
обґрунтоване їх визнання, правильна класифікація та достовірна оцінка. Під терміном „визнання” у
міжнародній бухгалтерській практиці, зокрема у параграфі 82-83 Концептуальної основи складання та
подання фінансових звітів, яка лежить в основі усіх Міжнародних стандартів, мається на увазі процес
включення до балансу або до звіту про прибутки та збитки статті, яка відповідає визначенню елемента та
задовольняє критерії визнання. Тобто існує ймовірність надходження до підприємства або вибуття з нього
будь-якої майбутньої економічної вигоди. А також суть даного терміну передбачає словесний опис статті та
грошову суму із включенням цієї суми до підсумків балансу й звіту про прибутки та збитки.
Під час прийняття рішення щодо визнання ОЗ необхідно, по-перше, знати чи є досліджувані об’єкти
ОЗ та визначити їх кількість, тобто яка їх кількість відображається в обліку. При цьому окреслюється ціла
низка критеріїв, які використовують при вирішенні питання про включення активу до ОЗ. Ще наприкінці 19
ст. у судовій практиці порушувалася проблема поділу активів на основні та оборотні. Вважалося, що однією
із основних вигод такого поділу є можливість, на основі цього, оцінити ліквідність господарюючого
суб’єкта.
Досить обширно висвітлила питання визнання ОЗ Л. Кулікова, вказуючи на такі основні
визначальні критерії, як [5]:
1) функціональна роль (Л. Кулікова виступає проти обмеження ОЗ лише як засобів праці, адже в
цьому разі, можна віднести до ОЗ також і такі об’єкти, що в буквальному розумінні не можуть слугувати
засобами праці, зокрема, багаторічні насадження, земельні ділянки тощо);
2) призначення (ОЗ визнаються частиною майна);
3) сфера діяльності (Л. Кулікова дотримується поглядів К. Маркса щодо основного капіталу
відносяться засоби праці, які функціонують в процесі виробництва, для створення додаткової вартості);
4) нерухомість (Л. Кулікова звертається до праць Н. Блатова, де вказується, що серед активних
статей деякі мають таку малу рухомість, що можуть бути названі нерухомими, або основними, активами);
5) тривалість використання (оскільки економічні вигоди від використання основних засобів
підприємство отримує протягом тривалого періоду, то витрати, пов’язані з придбанням основних засобів,
слід списувати протягом циклу, що перевищує один рік);
6) матеріальність (наявність фізичної форми; при цьому довгострокові активи можуть бути
структуровані так: матеріальні, до складу яких відносять і основні засоби, нематеріальні та фінансові);
7) вартісна межа (на думку Л. Кулікової, вартісний критерій віднесення засобів до основних має
певні недоліки, оскільки залежить від інфляційних змін в економіці, через те він не повинен бути
визначальним).
Стосовно критерію матеріальності, то деякі науковці не погоджуються з Л. Куліковою. Зокрема,
Я.Соколов стверджує, що включення до складу ОЗ тільки матеріальних цінностей є помилковим. На його
думку, ОЗ можуть поділятися на капітал, вкладений у своє підприємство, який включає матеріальні та
нематеріальні цінності, а також капітал, вкладений в інше підприємство (фінансові вкладення).
Досить важливим питанням визнання ОЗ, на думку Голова С.Ф., є визначення складу їх об’єкта.
Мається на увазі, якщо підприємство придбало разом багаторічні насадження та споруди, то необхідно,
поділити дані активи та ті, що амортизуються, та по яких амортизація не нараховується. Також доцільно
вести окремо облік складових ОЗ, якщо термін їх корисного використання різний. І навпаки, однорідні ОЗ
слід об’єднувати в одну групу [4].
На нашу думку, до критеріїв визнання активу ОЗ можна віднести:
1) Корисність та отримувані вигоди.
2) Багаторазовість використання.
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3) Вартісні рамки.
4) Матеріальність та відносна незмінність форми (можливі зміни, які не викривляють загального
уявлення про матеріальну оболонку).
5) Здатність відтворюватися за допомогою вдосконалення та зміни функціональних характеристик,
з подальшим впливом на ефективність виконуваних робіт.
6) Можливість максимально виявити цілісність, тобто сукупність частин, які є невід’ємними у
складі одиниці основного засобу.
Не погоджуємося з думкою Кулікової Л. стосовно таких критеріїв, як нерухомість та сфера
діяльності, оскільки засоби праці обслуговують не лише процес виробництва і є не лише нерухомими, а й
експлуатуються в робочому режимі працівниками адміністративного персоналу та можуть виступати
рухомою частиною майна підприємства (наприклад, комп’ютер чи автомобіль для адміністративних
потреб).
Згідно із Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, а саме МСБО 16 „Основні засоби”,
актив визначається ОЗ, якщо відповідає іншим двом критеріям: по-перше, якщо існує ймовірність того, що в
майбутньому підприємство отримає економічні вигоди, пов’язані з цим активом; по-друге, вартість активу
для підприємства може бути достовірно оцінена.
Тобто, таким чином, по-суті ці два критерії фактично тотожні критеріям визнання, зазначеним у
Концептуальній основі Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. А відтак, дають підставу відносити
чи не відносити актив до ОЗ.
Фактично усі ці положення закріпленні українським законодавством в сфері бухгалтерського
обліку, зокрема П(С)БО 7. Згідно з ним можна виділити такі критерії визнання ОЗ [3]: об’єкт повинен бути
визнаний активом; мати фізичну форму (матеріальність); сфера діяльності (виробництво або постачання
товарів, надання послуг, здавання в оренду, здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій);
тривалість використання.
Разом із тим, звертаючись до міжнародних стандартів, такий основний засіб повинен приносити
також економічну вигоду, тобто повинен сприяти надходженню на підприємство, безпосередньо чи
опосередковано, грошових коштів чи їх еквівалентів.
Таким чином, ознаки активу та критерії його визнання, прийняті нині у вітчизняному обліку,
фактично відповідають тим, що визнані в більшості сучасних західних облікових концепцій. Однак різне їх
тлумачення призводить до взаємно протилежних результатів. Часто для об’єкта обліку не розроблені
критерії визнання, суперечливим залишається національне законодавство.
Що стосується вартісної межі, то тут бухгалтерська база, в порівнянні з вимогами податкового
законодавства, не вказує на конкретні цінові рамки, і підприємства самостійно можуть визначати на рівні
облікової політики, які об’єкти їм відносити до основних засобів.
Як відомо, придбані (створені) ОЗ зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.
Згідно з податковими змінами, з 01.09.2015 р. порівнювати з 6000 грн слід саме первісну вартість ОЗ, а не
залишкову. Первісна вартість ОЗ складається з витрат, перелік яких наводиться у п. 8 П(С)БО 7. Усі активи,
первісна вартість яких є більшою ніж 2500, але меншою за 6000 грн, у податковому обліку мають бути
віднесені до МНМА. Для платників ПДВ критерій у 6000 грн розглядається без ПДВ, тобто фактично з 1
вересня 2015 р. об'єкт ОЗ, первісна вартість якого 7200 грн (у т. ч. ПДВ – 1200 грн) і вище, може бути
віднесено до складу ОЗ.
Жодних перехідних моментів не передбачено для застосування пп. 14.1.138 ПКУ. Тобто всі ОЗ, які з
1 вересня 2015 року зараховуються на баланс, порівнюють уже зі сумою 6000 грн, а ті ОЗ, які зараховано на
баланс (введено в експлуатацію) до 01.09.2015 р., амортизуються в податковому обліку, як і раніше, за ст.
138 ПКУ та за ознакою старого вартісного критерію.
І хоча змін в бухгалтерському обліку вартісні рамки ОЗ не зазнали і залишаються на розсуд самих
суб’єктів господарювання, нами все ж рекомендовано зробити перегляд облікових оцінок у бухгалтерському
обліку. Ті підприємства, які не внесли змін до наказу про облікову політику, при придбанні після 1 вересня
2015 року активів вартістю від 2500 грн до 6000 грн зіштовхнулися з тим, що різниця у податковій та
бухгалтерській амортизації сформувала податкові різниці (див. п. 138.1 та 138.2 ПКУ). Тому доречним є
прирівняти положення податкового обліку до бухгалтерського та закріпити вартісні рамки від шести тисяч
гривень для основних засобів як в П(С)БО 7 загалом, так і в наказі про облікову політику підприємства
зокрема. Крім того, ми вважаємо, що одним із напрямків наближення бухгалтерського та податкового обліку
в частині визнання ОЗ може стати прив’язка вартісної межі основних засобів до мінімальної заробітної
плати, оскільки через інфляцію, зростає і вартість ОЗ. Так, можна вартісною межею вважати 4 мінімальних
заробітних плати на 1 січня поточного року. І внести відповідні зміни як до податкового законодавства, так і
до П(С)БО 7 з прив’язкою до даного показника.
Висновки. Отже, з проведених нами узагальнень на основі вітчизняної теорії бухгалтерського
обліку та відповідно до міжнародних стандартів, можна підвести наступні підсумки:
1. Під об’єктом основних засобів можна розуміти максимальне ціле, для якого характерне
виконання чітко окреслених функцій та виконання робіт.
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2. На нашу думку, до критеріїв визнання активу основним засобом можна віднести: корисність та
отримувані вигоди, багаторазовість використання, вартісні рамки, матеріальність та відносна незмінність
форми (можливі зміни, які не викривляють загального уявлення про матеріальну оболонку), здатність
відтворюватися за допомогою вдосконалення та зміни функціональних характеристик, з подальшим
впливом на ефективність виконуваних робіт, можливість максимально виявити цілісність, тобто сукупність
частин, які є невід’ємними у складі одиниці основного засобу.
3. Прирівняти вартісну межу в податковому та в бухгалтерському обліку або закріпити в П(С)БО 7
вартісну межу, що зазначена в податковому законодавстві, або зробити прив’язку до мінімальної заробітної
плати як в податковому, так і в бухгалтерському законодавстві на рівні чотирьох мінімальних заробітних
плат на 1 січня поточного року. Це дозволить оптимізувати процес визнання ОЗ, а також спростить
податкові наслідки.
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ЕФЕКТИВНА СТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙНИХ АКТИВІВ СТРАХОВОЇ
КОМПАНІЇ
У статті наведено результати аналізу структури інвестиційних активів окремих страхових компаній України.
Встановлено зв’язок між загальною ефективністю діяльності страхової компанії та стратегією формування портфелю
інвестиційних активів. Визначено специфічні кластери страхових компаній за ефективністю діяльності та структурою
портфелю інвестиційних активів.
Ключові слова: інвестиційні активи, портфель активів, страхова компанія, ефективність, структурний аналіз,
кластерний аналіз.
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EFFECTIVE STRUCTURE OF INVESTMENT ASSETS OF INSURANCE COMPANY
Object of research. Insurance companies are the main non-bank investment institutions for many European countries. At
the same time the results of the operational activity of the insurance company are mainly determined by the investment
performance. Thus, the objects of this paper are processes and results of the management of the investment assets structure
within the insurance company. The indicators of Ukrainian insurance companies are taken as the basis of the research results.
Purpose. The purpose of the article is to identify the basic principles of an effective investment assets structure formation for the
insurance company. It is based on the analysis of the efficiency indicators of the Ukrainian insurance market entities functioning.
Research methodology. This study is based on the theoretical principles and methods of system analysis of socio-economic
processes, investment and financial analysis of the enterprises, structural and cluster analysis of economic systems. Value results.
The theoretical approach is used in order to improve the efficiency and stability of the insurance companies' activity in an
underdeveloped financial market. The study is a starting point for further developments in the field of investment activity of the
enterprises of financial services, what have a high level of investment risks. Conclusions. The results of analysis of the investment
assets structure of the several insurance companies in Ukraine are given. The relationship between the overall efficiency of the
insurance company and the strategy of investment assets portfolio formation is identified. Specific clusters of insurance companies,
depending on the efficiency and investment portfolio assets structure, are proposed.
Keywords: investment assets, portfolio of assets, insurance company, performance, structural analysis, cluster analysis.

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями
Страхові компанії в більшості Європейських країн є головними небанківськими інвестиційними
інститутами. При цьому результати операційної діяльності страхової компанії багато у чому визначаються
ефективністю інвестиційних процесів. Зокрема, за рахунок ефективних інвестиційних вкладень страхова
компанія набуває можливість покриття збитку від основної діяльності, реалізовувати активні заходи цінової
та нецінової конкуренції, підвищувати рівень фінансової стійкості у довгостроковій перспективі. Таким
чином, об'єктом цього дослідження є процеси і результати управління структурою інвестиційних активів
страхової компанії, що виступають специфічною підсистемою фінансового менеджменту страховика. В
основу проведених досліджень покладено показники діяльності страхових компаній України, що додатково
дозволяє оцінити динаміку показників ефективності інвестиційних процесів страховика в умовах
нерозвинутих та кризових фінансових ринків.
Аналіз досліджень і публікацій
Сучасна теорія та практика інвестиційного менеджменту страхових компаній досить широко
висвітлена у роботах вітчизняних та зарубіжних дослідників, так, з останніх розробок за обраною тематикою
можна виділити наукові праці таких вітчизняних економістів, як Козоріз Г.Г. [1], Козьменко О.В. [2],
Науменкова С.В. [3], Хрущ Н.А. [4], що пов’язані з обґрунтуванням показників ефективності інвестиційної
діяльності страхових компаній та оцінкою інвестиційних стратегій суб’єктів страхового ринку України.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми
Віддаючи належне сучасним теоретичним та практичним розробкам у галузі інвестиційного
менеджменту страхових компаній все ще невирішеною є проблема обґрунтування ефективних
управлінських рішень в умовах кризових та нерозвинутих фінансових ринків, високого рівня інвестиційного
ризику та інших неспецифічних умов функціонування страховиків. Останнє є дуже актуальним питання для
страхових компаній України, що і визначило вибір теми та формулювання мети даної наукової роботи.
Мета статті полягає у виявленні основних принципів формування ефективної структури
інвестиційних активів страхової компанії на основі аналізу показників рентабельності функціонування
суб'єктів страхового ринку України.
Викладення матеріалу та результати дослідження
Станом на 31.12.2015 року в Україні функціонувало 361 страхова компанія, загальна вартість
активів яких складала 60,7 млрд грн. Проте, можна констатувати, що незважаючи на значну кількість
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компаній, фактично на страховому ринку основну частку валових страхових премій – 99,9% – акумулюють
200 страхових компаній "non-Life" (64,1% всіх страхових компаній "non-Life") та 99,0% – 20 страхових
компаній "Life" (40,8% всіх страхових компаній "Life") [5; 6]. Тому основні тенденції, що притаманні
ключовим учасникам страхового ринку можна з достатнім рівнем достовірності розповсюдити на інші
страхові компанії. Для дослідження структурних характеристик інвестиційних активів вітчизняних
страхових компаній були розглянуті найкрупніші суб’єкти ринку "Life" та "non-Life" страхування, а саме 13
наступних страхових компаній – табл. 1.
Як видно з даних табл. 1, серед великих страхових компаній "non-Life" прибічниками інвестиційній
стратегії, що зорієнтована на короткострокові вкладення, є СК “АХА Страхування” та СК “Українська
страхова група”, для яких близько 80% загальних активів зосереджені у короткострокових активах. УАСК
“АСКА” та АСК “ІНГО Україна” віддають перевагу активам, що розміщені у вигляді грошових коштів та їх
еквівалентів, а розмір довгострокових інвестицій у 2015 році практично дорівнює 0% загальних активів.
НАСК “Оранта” до 2015 року 32–35% активів розміщувала у довгострокових інвестиціях. Для середніх та
малих страхових компаній "non-Life" (СК “Європейський страховий альянс” та СК “Український страховий
стандарт”), стратегія управління портфелем інвестиційних активів розподіляється майже пропорційно між
довгостроковими і короткостроковими інвестиційними активами у портфелі. Хоча у 2015 році
спостерігається падіння рівня вкладень у довгострокові активи. Тенденції щодо формування структури
інвестиційних активів І страхових компаній групи "Life" трохи відрізняється. З одного боку, поточні
фінансові інвестиції теж здебільшого переважають, але їх питома вага є значно більшою ніж для страхових
компаній "non-Life".
Під час аналізу ефективності (табл. 1) використання активів застосовувались класичні показники
рентабельності [7]: операційної діяльності (як відношення фінансового результату від операційної
діяльності до валового доходу підприємства); власного капіталу (як відношення чистого прибутку до
середньорічної вартості власного капіталу). Перший показник визначає ефективність основної діяльності, а
другий уточнює ефективність використання активів страхової компанії у цілому.
Таблиця 1
Структура та ефективність використання інвестиційно-фінансових активів для окремих страхових
компаній України за період 2012–2015 рр.*
Найменування
страхової компанії

Інвестиційно-фінансові активи, % до
загальної вартості активів на кінець року
Поточні
Довгострокові

Рентабельність
Рентабельність
операційної діяльності,
власного капіталу, %
%

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
УАСК “АСКА”
СК “АХА
Страхування”
АСК “ІНГО
Україна”
НАСК “Оранта”

8,1

9,5

8,4

6,7

11,9 11,6

82,2 80,1 74,6 76,1

0

0

34,2 23,5 27,6 34,8

0

0

9,2

0,6 -12,2 -11,3 -1,8 -33,3 -4,9

9,1

-0,9

16,7

0,0

0,2

0,6

-0,9

12,1 10,9

12

-5

0

11,2 10,4 14,3 30,4 22,4 34,6 34,3

9,7

0

18,1

-2,0

-3,0

-6,6

13,6 15,1

3,1

-6,4

23,1 21,2

0,1 -24,4 0,2 -63,1

1,6

-28,2

3,4

-39,3

0,0

3,5

-7,2

1,4

-2,9

2,9

2,2

22,2

4,9

-1,2

1,1

-1,6

2,2 -27,1 -1,5

0,0

-7,8 -13,4

СК “Українська
81,8 71,9 75,2 77,1 0,8
0
0
0,3 28,1 31,4 -4,4 30,7
страхова група”
СК “Європейський
33,1 32,1 26,3 22,4 28,8 26,7 18,3 11,8 0,2 0,2 0,2 1,4
страховий альянс”
СК “Український
44,4 41,7 39,8 31,3 48,2 43,4 47,0 47,6 17,1 17,3 5,8 6,7
страховий стандарт”
УСК АСКА-ЖИТТЯ 55,9 66,7 53,7 57,8 34,7 23,6 28,2 20,7

3,2

СК “Оранта-життя”

96,6 97,1 97,7 97,8

0

0

0

0,0

23,9 21,8 48,7 32,1 -24,9 -33,8 -180,6-1052,6

3,5

2,7

15,5

4,9

44,8 68,3 72,0 23,4 37,6 19,1 18,0

3,3

18,6 15,7 31,9 -26,7 -37,8 -37,6 -47,4

СК “Аліко Україна” 47,3 72,3 93,8 94,6 49,5 24,5
СК “ТАС”
СК “ПЗУ Україна.
страхування життя”
СК "Українська
страхова група
"Життя"

58

4,1

57,5 65,6 84,2 85,9 31,8 23,5

8,4

6,5

86,9 70,4 75,3

19

х

х

5,5

24,2

12,7 10,8 -37,4 -30,1 -7,5 -15,6

28,1 31,4 -4,4 30,7 -14,8 -13,0 -93,8 -95,3
20,8

3,2

17,7

х

362,6 88,7 -72,2

х

* складено автором за даними публічної фінансової звітності страхових компаній[8]
Порівняльний аналіз даних щодо структури інвестиційних активів страхових компаній та вказаних
показників рентабельності дозволяє зробити наступні висновки щодо передумов подальших розробок: для
багатьох вітчизняних страхових компаній операційна діяльність за 2012–2015 роки була збитковою
(значення рентабельності операційної діяльності від’ємне). Це накладає певні обмеження на подальші
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дослідження, а саме оцінки проводяться у несприятливих умовах діяльності фінансового ринку; порівняння
значень показників рентабельності операційної діяльності та власного капіталу, доводить, що майже всі з
розглянутих страхових компаній покривають збитки операційної діяльності за рахунок інвестиційного
прибутку. Тобто незважаючи на несприятливі умови на фінансових ринках, інвестиційна діяльність
виступає вирішальною у забезпеченні прибуткової діяльності відповідних фінансових установ.
Як показав вибірковий аналіз фінансової звітності страхових компаній України за період з 2012 по
2015 р. (табл. 1), однозначні залежності між структурами інвестиційних активів всіх розглянутих фінансових
установ не виявляються. Позитивний інвестиційний прибуток притаманний як страховим компаніям зі
значною питомою вагою довгострокових фінансових інвестицій (СК “Український страховий стандарт”,
НАСК “Оранта”, СК “ТАС”, СК “Європейський страховий альянс”), так і майже з 100% короткостроковими
інвестиційно-фінансовими активами (СК “АХА “Страхування”, СК “Українська страхова група”, СК
“Оранта-Життя”).
Для визначення стратегічних орієнтирів щодо формування ефективної структури інвестиційних
активів страхової компанії України, було застосовано метод ієрархічного кластерного аналізу за
показниками співвідношення довгострокових і короткострокових активів, рентабельності операційної
діяльності та власного капіталу. За результатами визначились чотири найбільш статистично значущі групи
страхових компаній: C0: СК "Українська страхова група "Життя"; C1: НАСК “Оранта”, УАСК “АСКА”; C2:
СК “Оранта-життя”; C4: всі інші страхові компанії, що представлені у табл. 1.
Більшість страхових компаній за ефективністю використання інвестиційно-фінансових активів
належить до кластеру С4. Розглянемо залежності у межах відповідного кластеру:
- для всіх фінансових установ кластеру С4 спостерігається зменшення питомої ваги інвестиційних
активів всіх груп поряд зі скороченням показників рентабельності, тому можна додатково підтвердити факт
про визначальний характер інвестиційного прибутку в умовах вітчизняного фінансового ринку;
- більшість представлених страхових компаній кластеру С4 віддають перевагу короткостроковим
інвестиційно-фінансовим активам, проте з вірогідністю від 40 до 80% зменшення питомої ваги
довгострокових фінансових інвестицій негативно впливає на рентабельність власного капіталу.
Таким чином ефективна структура інвестиційних активів страхової компанії, у тому числі
функціонуючої в умовах нестабільних фінансових ринків, визначається збалансованим поєднанням
довгострокової та короткострокової складової. Останнє відповідає класичним принципам інвестиційного
менеджменту. Проте навіть за умов значної питомої ваги короткострокових фінансових інвестицій є
можливість забезпечити достатній рівень інвестиційного прибутку для покриття негативного впливу
факторів фінансового ринку України.
Висновки
Як показав аналіз результатів діяльності вітчизняних страхових компаній за останні 4 роки саме
інвестиційний прибуток є головним фактором їх прибуткового функціонування в умовах системної
фінансової кризи. Так операційний збиток за останні 4 роки хоча б одноразово зафіксували всі, з
розглянутих, страхових компаній України. І майже всі з цих компаній (за винятком НАСК “Оранта”, УАСК
“АСКА”, УСК “АСКА-Життя”) повністю покривали вказані збитки за рахунок прибутку від інвестиційної
діяльності. Щодо ефективної структури інвестиційних активів страхової компанії, то представлені
розрахунки не дають однозначної відповіді щодо необхідності збільшення довгострокової або зменшення
короткострокової складової, як це визначає класична теорія інвестиційного менеджменту. Так, на основі
результатів кластерного аналізу структури інвестиційних активів та ефективності діяльності страхових
компаній, доведено наявність головної тенденції, а саме: зменшення загальної суми інвестиційних активів та
суттєве скорочення їх довгострокової складової призводить до скорочення рентабельності власного
капіталу.
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ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНЕ ОНОВЛЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ
У статті розглядається взаємозв’язок стратегії науково-технологічного розвитку та інноваційної стратегії з
загальною стратегією розвитку промислового підприємства. Наведена їх порівняльна характеристика. Визначені типи
інноваційної стратегії та напрями науково-технологічного розвитку підприємства. Здійснена апробація поставленої мети на
ПАТ «Виробниче об’єднання «Стальканат-Сілур» (м. Одеса) на основі здійснення SWOT-аналізу, SWOT-матриці, STEPаналізу. Представлені основні напрямки формування інноваційної стратегії підприємства.
Ключові слова: науково-технологічний розвиток, інноваційна стратегія, підприємство, управління.
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Odessa National I. I. Mechnikov University, Ukraine

HIGHLY UPGRADE INDUSTRIAL ENTERPRISES ON THE BASIS OF FORMATION
OF ITS DEVELOPMENT STRATEGY
In Ukraine there is no effective mechanism for large-scale investment of technological change. State scientific and
technical programs often fail to achieve specific outcomes. Perspective direction of solving problems in this area is to move
domestic production to an innovative path of development. That is why the purpose of the article is to study the mechanism of
integration of strategic and innovation management, which may be the conceptual basis of effective methods to attract hightechnology into the economy. The article examines the relationship of the strategy of scientific and technological development and
innovation strategy with the overall industrial development strategy and shows their comparative characteristics, determine the
types of innovative strategies and directions of scientific and technological development of the enterprise, implemented testing goal
at the OJSC "Production Association" Stalkanat-Silurian "(Odessa) through the implementation of the SWOT-analysis, SWOT-matrix,
STEP-analysis. The main directions of formation of innovative business strategy are presented. Coordinated strategy formation of
scientific and technological development and high-tech upgrade is a prerequisite for the wide spread of this form of scientific and
technological development and more fully realize its benefits. The basic principle here is that the decision-making process about the
innovative development of the enterprise will be made at the corporate level. This means that innovation will not be identified with
the functional control of individual production, and corporate development. Development and implementation of innovative
development will be implemented on the principles and methods of formation of the strategic policy of the company.
Keywords: scientific and technological development, innovation strategy, enterprise management.

Постановка проблеми. Стратегія діяльності підприємства розробляється і реалізується як єдиний
суб'єкт ринкової економіки. Однак кожне підприємство є складною багатофункціональною системою, тому
стратегію діяльності підприємства, яку інакше можна назвати генеральною стратегією, деталізують за
допомогою функціональних стратегій, які відображають конкретні шляхи досягнення специфічних цілей
підприємства, що стоять перед його окремими підрозділами та службами. Кожна функціональна стратегія
має певний об'єкт, на який вона спрямована. У цьому зв'язку можуть розроблятися наступні функціональні
стратегії: маркетингова, фінансова, інноваційна, виробнича, організаційних змін та ін. Набір
функціональних стратегій на тому чи іншому конкретному підприємстві визначається складом специфічних
цілей, які ставить перед собою керівництво підприємства в певний проміжок часу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок в розвиток інноваційної теорії та
стратегії здійснили такі вітчизняні вчені-економісти, як В. Александрова, Ю. Бажал, Л. Безчасний, В. Геєць,
В. Захарченко, Г. Калитич, А. Корінний, М. Меркулов, Л. Федулова та інші. Серед зарубіжних авторів, хто
безпосередньо займався окресленими проблемами, слід відзначити І. Ансоффа, П. Друкера, Е. Менсфілда,
А. Портера, Б. Твісса, Р. Уотермена, Х. Фрімена, Й. Шумпетера, А. Анчишкіна, Л. Бляхмана, С. Валдайцева,
А. Казанцева, Н. Лапіна, Д. Львова, Г. Мільнера та інших.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Однак, незважаючи на велику
кількість робіт, залишається питання прикладного характеру, які потребують подальшого вдосконалення.
Зокрема, це стосується проблеми вибору стратегії розвитку та підходів до її реалізації в умовах зростання
впливу високих технологій на конкурентоспроможність підприємств.
Мета статті – обґрунтувати механізм інтеграції стратегічного та інноваційного управління, який
може стати концептуальною основою методики ефективного залучення високих технологій в господарський
оборот.
Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні відсутній дієвий механізм інвестування
масштабних технологічних змін. Державні науково-технічні програми часто не забезпечують досягнення
конкретних кінцевих результатів. Перспективним напрямом вирішення проблем у цій сфері є перехід
вітчизняного виробництва на інноваційний шлях розвитку [1].
Інноваційну стратегію можна визначити як взаємопов'язаний комплекс технічних, технологічних і
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організаційних дій, спрямованих на забезпечення конкурентоспроможності підприємства та сталий його
розвиток [2].
Основу вироблення інноваційної стратегії становлять теорія життєвого циклу продукту, ринкова
позиція фірми і впроваджена нею науково-технологічна політика. Інноваційна стратегія формується з
урахуванням можливих технологічних проривів і відкриттів у різних областях на той період, на який
розробляється стратегія. Стратегія підприємства формує і зумовлює роль, місце, зміст інноваційної стратегії.
У свою чергу, інноваційна стратегія коригує і сприяє реалізації корпоративної стратегії, яка здійснюється
підприємством. Зв'язок між корпоративною та інноваційною стратегією реалізується при освоєнні
виробництва нової продукції та зміни у виробничому процесі (табл. 1).
Таблиця 1
Порівняльна характеристика загальної стратегії, інноваційної стратегії та стратегії науковотехнологічного розвитку
Сфера
впливу
Ресурси
Цілі

Області
бізнесу
Часовий
аспект

Загальна стратегія

Інноваційна стратегія
Поширення між проектами

Стратегія науковотехнологічного розвитку
Поширення між науковотехнологічними проектами

Поширення між сферами
управління (маркетинг,
виробництво, НДДКР тощо)
Визначаються економічним
станом на ринку

Визначаються станом
підприємства

Визначаються прийнятою
корпоративною стратегією

Продуктово-ринкова
стратегія, продуктоворинковий асортимент
Ув'язка довгострокових,
середньострокових і
короткострокових аспектів

Продуктово-технологічна
стратегія, збалансований
портфель проектів
Ув'язка довгострокових,
середньострокових і
короткострокових аспектів

Науково-технологічний
розвиток, збалансований
портфель проектів
Горизонт визначається
життєвим циклом
продукту, ув'язка
довгострокових,
середньострокових і
короткострокових аспектів

Джерело: [2]
Апробація запропонованого у даній роботі підходу відбувалась на підприємстві ПАТ «Виробниче
об’єднання «Стальканат-Сілур» (м. Одеса). Для визначення загальної стратегії цього підприємства
застосовувались різні види аналізу: SWOT-аналіз, SWOT-матриця, STEP-аналіз (табл. 2), R-аналіз (табл. 3)
та ін. Тільки після цього було визначено тип інноваційної стратегії та напрями науково-технологічного
розвитку підприємства.
Таблиця 2
STEP-аналіз підприємства «Стальканат-Сілур»
Економічні чинники
1. Вплив інфляції
2. Динаміка ставки рефінансування
3. Ставка оподаткування
4. Сезонність послуг
5. Основні зовнішні витрати: енергоносії,
транспорт, сировина, комунікації
Соціальні чинники
1. Тенденції способу життя
2. Моделі поведінки покупа теля
3. Думку і ставлення споживачів
4. Подання ЗМІ

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Технологічні чинники
Розвиток конкурентних технологій
Високий урівень виробничої ємності
Вплив інформаційних технологій
Доступ до технологій і ліцензуванню
Володіння інтелектуальною власністю
Політичні чинники
Вплив держави на сегмент ринку
Вплив держави на політику заводу
Зміна влади

Джерело: [3] з доробкою автора
На основі проведених аналізів можна сформувати основні напрямки інноваційної стратегії, які
формуються наступним чином: а) вибір раціональних і найбільш доступних варіантів інноваційної
діяльності для виконання генеральної мети підприємства, задоволення потреб у певному виді продукції або
надання певних видів послуг; б) забезпечення та економне використання ресурсів у ході освоєння продуктів
нововведень; в) використання творчої ініціативи та інноваційної активності персоналу підприємства, а
також передового досвіду і потенціалу фахівців зі сторонніх організацій, що є розробниками нововведень.
Всі інноваційні стратегії можна розбити на кілька основних видів: наступальну (А), захисну (Б),
проміжну (В), ліцензійну (Г), піонерську (Д).
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Таблиця 3
Методика фінансових коефіцієнтів (R-аналіз) по підприємству «Стальканат-Сілур» (кінець 2012 р.)
№
п/п

Назва коефіцієнта

Норм.
обмеж.

Розрахун.
значення

Відхил.
від норм.

0,2
2,8

так
так

0,3<=N<=0,5

0,7

так

N<=0,3

0,4

так

Коефіцієнти оцінки фінансової стійкості
N>=0,5
N<=1

1.1
1.2

Коефіцієнт автономії
Коефіцієнт фінансування

1.3

Коефіцієнт заборгованості

1.4

Коефіцієнт поточної заборгованості

2.1

Коефіцієнт абсолютної платоспроможності

N>=0,05

0,7

ні

2.2

Коефіцієнт проміжної платоспроможності

N>=1

0,4

так

2.3

Коефіцієнт поточної платоспроможності

N>=2

0,7

так

2.4

Загальний коефіцієнт співвідношення
N=1
дебіторської та кредиторської
заборгованості
Коефіцієнт забезпеченості поточної
N>=0,1
діяльності власними оборотними активами
Показники ефективності господарювання

0,2

так

2

ні

Коефіцієнти оцінки платоспроможності (ліквідності)

2.6

3.1

Коефіцієнт ділової активності

-

1,6

-

3.2

Коефіцієнт оперативної рентабельності

-

0,1

-

3.3

ROA (зворотність активів)

-

3,3

-

3.4

ROE (зворотність капіталу)

-

13

-

3.5

ROS (чиста рентабельність продажів)

-

2

-

4.1

Коефіцієнт зносу основних фондів

-

0,5

-

4.2

Фондовіддача

-

2,3

-

4.3

Фондорентабельність

-

0,06

-

4.4

Фондомісткість (ФМ)

-

0,4

-

Показники використання основних засобів

Джерело: розробка автора
А. Наступальна стратегія характеризується високим ризиком, високою окупністю в разі успіху і
використовується підприємствами, які прагнуть бути лідерами у просуванні нового продукту на ринок. Таке
прагнення вимагає від підприємства певної кваліфікації у здійсненні нововведень, наявності значних
ресурсів, здатності бачити перспективи та вміння реалізувати їх у своїх продуктах.
Б. Захисна стратегія, що передбачає невисокий рівень ризику, використовується підприємствами,
здатними отримувати прибуток в умовах конкуренції. Це їм вдається за рахунок особливої уваги до сфери
виробництва і маркетингу. Основною їх перевагою є низькі витрати виробництва і утримання позицій на
значному сегменті ринку. Тобто вони утримують конкурентні позиції на вже наявних ринках. Головна
функція такої стратегії – активізувати співвідношення «витрати – результат» в інноваційному процесі. Такі
підприємства орієнтуються на інновації – продукти і володіють достатнім інноваційним потенціалом для їх
модифікації.
В. Ліцензійна (імітаційна) стратегія передбачає орієнтацію на придбання інноваційних рішень,
отриманих іншими фірмами. Часом навіть великі підприємства мають достатніми можливостями для
проведення досліджень по широкому фронту. Разом з тим, вони припускають проводити збалансований
розподіл ресурсів між проведенням власних досліджень і придбанням ліцензій. З іншого боку, продаж
власної ліцензії може виявитися ефективним засобом підтримки наступальної стратегії. Особливо це
важливо для малих інноваційних підприємств.
Г. Проміжна стратегія заснована на диференціації продукції і прагненні утримувати переваги за
максимальною часткою мінімального ринку. Це прагнення обумовлене бажанням ухилитися від прямої
конкуренції з провідними корпораціями, оскільки боротьба з гігантами у виробництві стандартної продукції
свідомо приречена на провал. У той же час в обліку спеціальних запитів споживача переваги на боці тієї
фірми, яка присвячує свою діяльність їх вивченню та задоволенню. Свою, як правило, дорогу і високоякісну
продукцію вони орієнтують на ті категорії споживачів, яких не влаштовує стандартна продукція. У цьому
сенсі ролі міняються – великий розмір перетворюється в недолік, перевагу отримують дрібні та середні
підприємства.
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Д. Піонерська стратегія пов'язана зі створенням нових або перетворенням старих сегментів ринку.
Це ризикований і вигідний у випадку удачі пошук радикальних рішень [4].
Головне джерело сили таких підприємств пов'язаний з випередженням у впровадженні
принципових нововведень. Це підприємство прагне до створення нового ринку та вилучення вигод з
початкової одноосібної присутності на ньому. У чистому вигляді спостерігати піонерську стратегію складно
через її короткочасний характер. Але саме цей тип стоїть біля джерел усіх науково-технічних зрушень.
Подібна стратегія пов'язана зі стратегією поглинання або злиття однієї компанії з іншою.
Найважливіші чинники, що впливають на вибір інноваційної стратегії: тенденції та перспективи розвитку
галузі; поведінка конкурентів при економічних змінах; схильність і ставлення вищого керівництва до ризику
та здатність розробляти заходи щодо його мінімізації; знання результатів використання минулих стратегій;
чинник часу; реакція власників [5].
Підвищення інноваційної активності підприємства, вимога економіки України з переходу до п'ятого
технологічного укладу вимагають прискорення високотехнологічного оновлення виробництва, а, отже,
формування науково-технологічного розвитку підприємства, його стратегії. Вплив високих технологій на
стратегічну конкурентоспроможність підприємств свідчить про актуальність інтеграції стратегічного та
інноваційного менеджменту і виведення останнього з функціонального на корпоративний рівень. В умовах
високотехнологічного оновлення виробництва технічне переозброєння системами і комплексами машин
стає основною формою реалізації стратегії науково-технологічного розвитку підприємства. Така форма
науково-технологічного розвитку в порівнянні з традиційними формами, що базуються на одиничному і
груповому оновленні, має ряд переваг і набуває важливого значення, оскільки дозволяє забезпечити великі,
системні ув’язані високотехнологічні перетворення [6].
Висновки.
Узгоджене
формування
стратегії
науково-технологічного
розвитку
та
високотехнологічного оновлення є необхідною умовою широкого поширення цієї форми науковотехнологічного розвитку та більш повної реалізації її переваг. Таким, на наш погляд, є сучасне місце
науково-технологічного управління та інноваційного розвитку в системі загальнокорпоративного
менеджменту підприємства. На думку автора, механізм інтеграції стратегічного та інноваційного управління
може стати концептуальною основою методики ефективного залучення високих технологій в господарський
оборот. Базовий принцип тут полягає в тому, що процес прийняття рішень про інноваційний розвиток
підприємства буде прийматися на корпоративному рівні. Це означає, що інновації будуть ототожнюватися
ні з функціональним управлінням окремими виробництвами, а з корпоративним розвитком. Розробка та
реалізація інноваційного розвитку стануть здійснюватися на принципах і методах формування стратегічної
політики підприємства.
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО
КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
В статті узагальнено систему органів державного фінансового контролю в Україні. Проаналізовано результати
діяльності Рахункової палати, Державної аудиторської служби, а також підрозділів внутрішнього аудиту в системі
центральних органів виконавчої влади та державних адміністраціях.
Ключові слова: державний фінансовий контроль, Рахункова палата, Державна аудиторська служба, підрозділи
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AN ESTIMATION OF RESULTS OF ACTIVITY OF ORGANS OF STATE FINANCIAL
CONTROL IS IN UKRAINE
In the article the system of organs of state financial control is generalized in Ukraine. The results of activity of
subdivisions of internal audit are analysed in the system of central executive bodies and state administrations. Conducted
estimation of indexes of work of the Account chamber of Ukraine. Appraised dynamics of amount of exposure of financial violations
and accepted measures by State Audit Office of Ukraine in 2011-2015. On the basis of undertaken a study it is possible to assert
that on the whole efficiency of activity of organs of state financial control rose for analysable period. At the same time the row of
defects is educed in their activity. Outlined directions of increase of efficiency of state financial control.
Keywords: State Financial Control, Accounting Chamber, the State Audit Office, internal audit units.

Постановка проблеми. В сучасних умовах для забезпечення стійкого економічного зростання
України важливе значення має дієвість моделі ефективного управління державними фінансовими
ресурсами, що базується на комплексній системі державного фінансового контролю. Дієвий державний
фінансовий контроль забезпечує збільшення державних коштів, зменшення масштабів порушень і
розкрадань фінансових ресурсів, сприяє поліпшенню загального економічного та соціального клімату в
країні, тому система органів державного фінансового контролю протягом останніх років підлягала
реформуванню декілька разів. У зв’язку з цим питання ефективності діяльності органів державного
фінансового контролю набуває особливої актуальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням ефективності державних органів,
зокрема, контрольних займаються Базилевич В. Д., Барановський О. І., Варналій З. С., Дрозд І. К., Лютий І.
О., Симоненко В. К., Чугунов І. Я., Шевченко Н. В.
Виділення раніше невирішених частин загальної проблеми. В сучасній науці та практиці у сфері
контролю в Україні продовжуються дискусії щодо визначення переліку органів державного фінансового
контролю, а також питання підвищення ефективності їхньої діяльності.
Формулювання цілей статті. Контроль є невід’ємним елементом надбудови суспільства, який
зазнає серйозних змін у процесі розвитку політичної системи, органів державного й господарського
управління, законодавчої і виконавчої влади. З огляду на це необхідно виділити наступні цілі дослідження:
- узагальнити сучасну систему органів державного фінансового контролю в Україні;
- оцінити результати діяльності органів державного фінансового контролю у 2011–2015 роках.
Виклад основного матеріалу дослідження.
З метою інтеграції України до міжнародного простору виникла необхідність перебудови
контрольних функцій держави задля створення дієвої, ефективної та життєздатної фінансової системи.
Урядом України було прийнято рішення про адаптацію вітчизняної системи державного фінансового
контрою до правил країн ЄС, що сприятиме забезпеченню належного рівня фінансової дисципліни в
державі. У результаті цього затверджено «Концепцію розвитку державного внутрішнього фінансового
контролю на період до 2017 року» [1], яка передбачає системне вдосконалення діяльності органів
державного сектору за допомогою внутрішнього фінансового контролю. Відповідно до даної концепції
сучасна система державного фінансового контролю має таку структуру:
1. Фінансовий менеджмент та контроль, що забезпечується розпорядниками бюджетних коштів.
2. Внутрішній аудит, що проводять внутрішні аудитори в структурі кожної інституції.
3. Централізований відділ гармонізації, функції якого покладені на Державну аудиторську службу
України.
4. Зовнішній аудит здійснює вищий орган фінансового контролю – Рахункова палата України.
Більше 70 % органів державної влади підтвердили функціонування відповідних елементів
внутрішнього контролю: внутрішнє середовище, управління ризиками, заходи контролю, моніторинг,
інформація і комунікація.
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В Україні продовжує розвиватися також внутрішній аудит, що проводять внутрішні аудитори в
системі центральних органів виконавчої влади та державних адміністраціях (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка співвідношення внутрішніх аудитів до інших контрольних заходів

За даними рис. 1 видно, що у 2015 році зменшилась кількість завдань, не пов’язаних з внутрішнім
аудитом, а також збільшення частки аудитів ефективності, що є більш комплексними і ефективнішими, ніж
фінансові аудити.
Даючи загальну оцінку стану внутрішнього контролю в органах державної влади, можна сказати,
що в сучасних умовах функціонують окремі елементи внутрішнього контролю, проте в цих органах не
створено єдиної комплексної системи внутрішнього контролю або вона не здійснюється як цілісний процес.
У більшості органів повноцінно не діє система з управління ризиками. Все це вказує на нерозуміння
керівником сутності внутрішнього контролю та власної ролі в його організації [2].
Органи Державної аудиторської служби України здійснюють незалежний державний фінансовий
контроль від імені Уряду. Динаміка кількості виявлених фінансових порушень цим органом подано
в табл. 1.
Таблиця 1
Динаміка кількості виявлення фінансових порушень Державною аудиторською службою та її
територіальними органами у 2011–2015 роках
Показник
Недоотримано
фінансових
ресурсів
Нецільові витрати
державних
ресурсів
Незаконні витрати
ресурсів
Недостачі коштів
та матеріальних
цінностей
Всього

Кількість
(фактів)
Сума
(тис. грн.)
Кількість
(фактів)
Сума
(тис. грн.)
Кількість
(фактів)
Сума
(тис. грн.)
Кількість
(фактів)
Сума
(тис. грн.)
Кількість
(фактів)
Сума
(тис. грн.)

2011

2012

Роки
2013

2014

2015

9 120

4 478

3 527

2139

1 765

1 519 165,2

813 605,1

1 276 035,7

3 159 448,0

790 528,56

1 437

678

676

447

357

261 169,7

112 397,9

128 689,9

160 538,0

82 145,38

10 970

7 643

5 316

3913

2887

3 024 132,6

2 486 291,6

2 067 988,3

3 888 086,7

2 737 244,98

2 499

1 387

1 406

877

819

603 272,7

315 152,6

216 464,3

301 570,9

260 625,46

11 633

8 053

5 595

4 128

3 056

5 407 740,2

3 727 857,3

3 689 178,2

7 583 879,6

3 870 585,3

Джерело: Складено автором за даними Державної фінансової інспекції України (з 2015 року –
Державна аудиторська служба України) [3]
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За даними табл. 1 видно тенденцію щодо зменшення кількості виявлених фінансових порушень з
11633 у 2011 році до 3056. Це пояснюється тим, що в рамках виконання визначеного президентом
загального курсу на дерегуляцію та зменшення тиску на суб’єктів господарювання, а також з урахуванням
положень Програми реформ щодо зменшення частоти здійснення заходів державного контролю, їх
проведення на підставі критеріїв оцінювання ступеня ризику, Державна аудиторська служба здійснювала
роботу в частині зменшення кількості контрольних заходів з одночасним підвищенням їх ефективності,
зокрема, шляхом зосередження уваги на об’єктах зі значними фінансовими ресурсами та високим ступенем
ризику допущення порушень. Найбільша сума виявлених порушень спостерігається у 2014 році і становить
7,6 млрд грн. Найбільшу частку становлять незаконні витрати та недоотримання фінансових ресурсів. Дещо
меншими є суми виявлених нестач коштів та матеріальних цінностей, а також нецільові витрати державних
ресурсів.
Основними причинами порушень є низька якість внутрішнього контролю та безвідповідальне
ставлення з боку багатьох розпорядників бюджетних коштів та керівників підприємств, установ і
організацій.
Державною аудиторською службою здійснюється системний контроль за усуненням виявлених
контрольними заходами недоліків і порушень та повнотою виконання вимог органів ДАСУ (табл. 2).
Таблиця 2
Динаміка вжитих заходів Державною аудиторською службою та її територіальних органів
у 2011–2015 роках, од
Показник
Кількість переданих до правоохоронних
органів матеріалів ревізій, перевірок державних
закупівель та комісійних перевірок
Кількість розпочатих досудових розслідувань за
матеріалами проведених контрольних заходів
Кількість вручень письмових повідомлень про підозру
у вчиненні кримінального правопорушення за
переданими матеріалами контрольних заходів
Притягнуто осіб до адміністративної відповідальності
Притягнуто осіб до дисциплінарної відповідальності
Притягнуто до матеріальної відповідальності осіб
Призупинено бюджетних асигнувань
Зупинено операцій з бюджетними коштами
Зменшено бюджетних призначень / асигнувань
розпорядникам бюджетних коштів
Пред'явлено позовів до суду щодо відшкодування
винними особами втрат фінансових і матеріальних
ресурсів
Ініційовано позовів перед органами прокуратури,
об'єктом контролю або його органом управління,
іншим державним органом
Направлено до Державної служби фінансового
моніторингу інформацій про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом
Отримано економічний ефект від впровадження
пропозицій за результатами державних фінансових
аудитів
Стягнуто податковим органом в дохід бюджету за
матеріалами ревізій та перевірок

2011

2012

2013

2014

2015

5 446

2 659

2 613

2 182

1 952

1743

1332

2 659

1 465

1 053

*

*

461

359

342

31317
8 075
2 437
1 590
6 120

22899
5 907
1 646
881
5 168

23 364
7 300
1 519
1 081
5 869

15 446
3 890
1 001
525
3 278

10 214
2 010
868
314
2 403

1 599

926

990

525

301

1 171

951

1 188

918

576

4 915

2 640

1 854

788

508

280

287

226

65

90

*

*

*

125

123

77

38

19

14

16

Джерело: Складено автором за даними Державної фінансової інспекції України (з 2015 року –
Державна аудиторська служба України)
* Дані відсутні
За даними табл. 2 можна побачити негативну динаміку щодо зменшення кількості вжитих заходів за
результатами перевірок, що значно зменшує ефективність державного фінансового контролю. У 2015 році
спостерігається збільшення кількості переданих до Державної служби фінансового моніторингу інформацій
про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також
кількості стягнутих податковим органом коштів в дохід бюджету за матеріалами ревізій та перевірок, проте
порівняно з 2011 роком ці показники залишаються низькими. Для належного реагування на факти порушень
до правоохоронних органів у 2015 році передано майже 2,0 тисячі ревізійних матеріалів. За результатами
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розгляду матеріалів контрольних заходів протягом звітного року розпочато понад 1 тис. досудових
розслідувань.
Державний зовнішній фінансовий контроль в Україні здійснює Рахункова палата. Спираючись на
набутий досвід і враховуючи зміни чинного законодавства, пріоритети соціально-економічного розвитку
держави та суспільства, даним органом було визначено основні напрями діяльності, за якими проводились
аудити: фінансова та бюджетна політика; доходи державного бюджету; оборона та правоохоронна
діяльність; АПК, природоохоронна діяльність та надзвичайні ситуації; державний борг, міжнародна
діяльність та фінансові установи; правове забезпечення; соціальна політика; наука та гуманітарна сфера;
промисловість, виробнича інфраструктура та державна власність; використання коштів державного
бюджету в регіонах.
Показники діяльності Рахункової палати узагальнено в табл. 3.
Таблиця 3
Показники діяльності Рахункової палати у 2011–2015 роках
Показник
Кількість перевірених об’єктів
Кількість здійснених контрольно-аналітичних та експертних
заходів
Обсяг перевірених коштів, млрд грн.
Виявлено порушень на загальну суму, млрд грн.
Обсяг перевірених коштів на 1 аудитора, млрд грн.
Виявлено порушень в середньому на 1 аудитора, млн грн.
Обсяг перевірених коштів на 1 грн, витрачену з державного
бюджету, тис. грн.
Обсяг встановлених порушень на 1 грн, витрачену з
державного бюджету, грн.

2011
873

2012
903

Роки
2013
932

2014
744

2015
627

1002

896

955

760

702

*
23,4
*
51,1

*
12,9
*
28,4

*
17,9
*
37,3

600
22,5
2
76

370
22,7
1,3
78,7

*

*

*

7,3

4,6

356,2

153,2

181

275

284,2

Джерело: Складено автором за даними Рахункової палати України [4]
Протягом досліджуваного періоду ефективність роботи Рахункової палати зростає. Про це свідчать
як абсолютні показники (зростання суми виявлених порушень з 12,9 млрд грн у 2012 році до 22,7 млрд грн у
2015 році), так і відносні (зростання обсягу встановлених порушень на 1 грн, витрачену з державного
бюджету на Рахункову палату з 153,2 грн у 2012 році до 284,2 грн у 2015 році). В той же час слід зазначити,
що найвищі показники діяльності Рахункової палати України біли зафіксовані у 2011 році.
Висновки. Отже, у вітчизняній системі державного фінансового контролю є ряд недоліків:
зростання кількості порушень у бюджетній сфері, переважне застосування заходів подальшого (наступного)
контролю і менша роль внутрішнього контролю, низький рівень дієвості механізму адміністративних
стягнень і відшкодування. З метою зростання ефективності контролю слід підвищити відповідальність
керівників за порушення та підняти розмір штрафів, а також зосередити увагу на попередній формі
контролю.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕЙМИФИКАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИИ И БИЗНЕСЕ
В настоящей статье рассмотрены примеры эффективного использования передовой технологии геймификации в
области повышения качества обучения студентов и в бизнесе. Для решения задачи формирования компетентности
студентов в соответствии с методологией геймификации использован программный продукт для неигровых процессов для
самостоятельного создания командной деловой игры. Для решения бизнес-задачи – раскрытия так называемого феномена
профессора Макса Базермана по крупному выигрышу в его аукционах – использована бизнес-симуляция его проведения.
Предложенные решения дают значительный экономический эффект и могут служить методологической основой для
дальнейшего использования в образовании и бизнесе.
Ключевые слова: информационное общество, информационно-коммуникационные технологии, геймификация,
деловая игра, бизнес-симуляция, психологический риск.

IVASHKO L., TOROPTSOV V.
Odessa I.I. Mechnikov National University

EFFICIENT USE GAMIFICATION IN EDUCATION AND BUSINESS
This paper considers the issues of effective utilisation of the headmost gamification technology in the area of improving
the quality of training of students and in the business domain. In order to shape student competence according to the gamification
methodology one applied the software product for the non-gaming processes for the stand-alone creation of a team-based business
game. For resolving the business task — discovering the so-called professor Max Bazerman phenomenon on big wins at auctions —one used the business simulation to carry it out. At that the author developed a behavioural model of the researched businessprocess that combines economics with the developments in psychology. Knowing the laws of economic cybernetics in the course of
the model analysis allowed to compare the potential costs of bidders and the rapidly growing income of the organiser of this
business process (auction), therefore identifying features of the proposed Bazerman algorithm for conducting auctions, utilizing the
effect of a psychological risk. The research showed that utilizing the software for non-gaming processes for stand-alone creation of
team-based business games combined with cybernetics methods in the business processes analysis allows for effective shaping of
competencies in the course of training and business losses. The suggested solutions deliver a significant economic effect and may
serve as a methodological basis for further application in education and business.
Keywords: information society, information and communication technology, gamification, business game, business
simulation, psychological risk.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими
задачами. Повышение конкурентоспособности экономики, обеспечение стойкого экономического роста,
снижение зависимости от экспорта природных ресурсов и переход к экономике знаний невозможны без
широкого применения информационно-коммуникационных технологий. Прогресс в их развитии и широком
применении является основным импульсом к дальнейшему развитию и формированию самого
информационного общества и его экономики. Так, конечной целью Болонского процесса является
превращение Европы в самую конкурентоспособную и динамичную экономику в мире, основанную на
образовании и способную к продолжительному экономическому росту [1]. Для решения этих задач в
настоящее время вполне закономерно в процессы обучения и в бизнес-процессы уверенно внедряется
передовая игровая информационная технология.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной проблемы.
В работе [2], связанной с исследованием последствий информатизации в образовании и бизнесе в условиях
информационного общества, показано, что применение информационно-коммуникационных технологий
порождает множество проблем. Нами был проведен анализ таблицы 1, приведенной в этой работе, где
представлены негативные и позитивные качества, связанные с «компьютеризованностью» общества и
последствиями влияния информатизации на личность.
Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. По нашему мнению, негативные
последствия информатизации, указанные в табл. 1 под номерами 1–4 и 6–8, связаны в основном с низким
качеством обучения и психологическими особенностями человека, а 5 и 9 – с преступными наклонностями
определенных людей. Для того, чтобы минимизировать негативные последствия от непонимания сути
информационных технологий в одних случаях достаточно лишь повысить качество обучения, а в других
улучшить работу правоохранительных органов. При этом можно согласиться с авторами, что поскольку
использование компьютеров в процессе обучения и профессиональной деятельности в условиях
информационного общества неизбежно, необходимо оптимальное применение информационных
технологий во избежание ущерба бизнесу, а в учебном процессе для повышения качества образования [1]. И
что при решении этих задач в настоящее время вполне закономерно в процесс обучения и в бизнеспроцессы уверенно внедряется игровая компьютерная технология, получившая название геймификации.
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Однако следует подчеркнуть, что в создаваемых программных продуктах для эффективного использования
геймификации в обучении и бизнесе должно быть не просто заимствование особенностей, характерных для
бытовых компьютерных игр: начислять за это баллы и получать какие-либо поощрения. Как правильно
отмечено в работе «И геймификация всей страны – инфантилизация катастрофическая, результат
чудовищен» возрастающая любовь к всеобщей геймификации превращает даже солидные хайтех-фирмы в
разработчиков развлекательных игр для слабоумных пациентов. При этом взрослые люди, хныкая, не могут
нормально обучаться или работать, пока им не выдадут бонусики, ачивки, награды, бумажные короны,
титулы и статусы [3].
Таблица 1
Последствия и преимущества информатизации
Негативные последствия информатизации
1. Демотивация умственной деятельности (многие
начинают руководствоваться принципом «зачем
думать самому, если все написано за меня?»)
2. Вытеснение интеллектуальной
человека машинным интеллектом

деятельности

3. Отождествление техники с живым человеком

4. Поверхностный, временный характер общения, не
включающий в себя стремление поддерживать
интерес к общению, а также анонимность, которая
может сформировать ощущение вседозволенности в
общении
5. Хакерство, зачастую в виртуальной реальности
человек пытается скомпенсировать социальную
неразвитость и комплексы, утверждаясь за счет
достижений в игровой и хакерской деятельности

6.
«Игровая
наркомания»,
злоупотребление
жестокими играми и интернет-общением могут
привести к ситуации, когда человек теряет
способность различать живое и мертвое
7. Замещение письменности на машинопись
(«кнопочное письмо») у детей, может негативно
повлиять на мелкую моторику и помешать развитию
и стимулированию мозговой деятельности
8. Утрата способности отстаивания своего мнения,
снижение стрессоустойчивости, уход от проблем, а
не их решение (человек предпочитает не вступать в
конфликт или же не высказывать негативную
информацию напрямую собеседнику, а делает это,
что
называется,
отгородившись стеклянным
экраном, находясь в недосягаемости, создавая
ложное ощущение уверенности и убедительности и
предоставляя себе «пути отхода», ведь в любой
момент можно просто прервать общение, отключив
способ коммуникации)
9. Возможность использования анонимности с
неблагородными целями

Преимущества информатизации
Самостоятельный
поиск
необходимой
информации повышает способность быстро
обрабатывать
информацию,
способствует
ознакомлению с противоположными точками
зрения, а также умению вести дискуссии
Многие люди начинают перенимать в свой стиль
общения лаконичность формулировок, снижение
эмоциональной окраски
Обучение с использованием информационных
технологий может оказаться более наглядным,
вывести
на
новый
уровень
способы
взаимодействия обучающегося и преподавателя,
то есть, за рамки авторитарного стиля, что может
положительно
сказаться
на
восприятии
информации
Общение в сети предоставляет возможность
выбора
собеседников
по
интересам
и
потребностям, в отличие от «вынужденного»
общения в реальности
Использование информационных технологий для
моделирования различных ситуаций и условий,
что помогает человеку с нарушением социальных
функций пробовать себя в общении (такой человек
знает, что при дискомфорте он может прервать
общение в любой момент, а анонимность при этом
способствует «раскрытию» личности)
Возможность «заочно» попадать в другую
географически удаленную среду, что приводит к
усвоению этнического разнообразия и обмену
культурными ценностями
Повышение навыков электронного (делового)
письма, формирование нового, индивидуального
«этикета» общения и сочетание личностного и
делового общения
Обучение посредством сети даёт возможность
выбора как предмета обучения, так и способа
преподавания или преподавателя

Доступ
к
разнообразной
информации,
способствующий расширению интересов и сферы
общения

Примечание. Нумерация в графе «Негативные последствия информатизации» табл. 1 введена нами.
В связи с этим приведем наиболее полное, отвечающее задачам обучения и бизнеса определение
геймификации, данное в Википедии [4]: Игрофика́ция (геймификация от англ. gamification, геймизация) —
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применение подходов, характерных для компьютерных игр, в программных инструментах для неигровых
процессов с целью привлечения пользователей и потребителей, повышения их вовлечённости в решение
прикладных задач.
Формулирование целей статьи (постановка задачи). В настоящей статье необходимо
рассмотреть примеры решения задач эффективного использования геймификации: один из области
повышения качества обучения студентов, а другой из области бизнеса, и определить особенности решения
этих задач как с точки зрения методологии, так и экономической целесообразности принимаемых решений.
Начнем с процесса обучения. Так, несмотря на множество престижных специальностей,
существенный карьерный рост специалистов связан с переходом на работу по руководству тем или иным
коллективом. Поэтому одной из очень важных дисциплин при подготовке специалистов во всех вузах
развитых странах мира является организационное поведение. Основная цель этой дисциплины – вооружить
будущего руководителя знаниями о природе человеческой психики и управлять поведением сотрудников на
основе результатов системного анализа действий отдельных людей, групп и организации в целом в условиях
изменений внутренней и внешней среды.
Руководитель должен твердо знать, что одним из основных регуляторов поведения на работе его
сотрудников и повышения эффективности деятельности являются их потребности.
Действительно, потребности, как нужда в объективно необходимом для жизнедеятельности и
развития человеческой личности, являются основным побуждением к определенной деятельности.
Научной основой для формирования правильных представлений руководителя о потребностях
сотрудников, прогнозирования и коррекции их поведения в различных производственных ситуациях
является теория гуманистической психологии. Основатель этой теории – американский психолог Абрахам
Харольд Маслоу – разработал концепцию целостного подхода к человеку и анализу его сущностных
потребностей.
А. Маслоу выделил следующие две основные группы потребностей человека:
• Первичные, являющиеся физиологическими (низший уровень);
• Вторичные, являющиеся по своей природе психологическими (высший уровень).
А. Маслоу разделил эти потребности человека на пять категорий.
1. Физиологические потребности, являющиеся необходимыми для выживания.
2. Потребности в безопасности: гарантия удовлетворения физиологических потребностей. Таким
образом, п.п. 1 и 2 – это по А. Маслоу потребности низшего уровня.
3. Социальные потребности человека, заключающиеся в принадлежности его к какой-либо
общности, в привязанности и дружбе.
4. Потребности в самоактуализации человека, включающие самоуважение и его личные
достижения.
5. Потребность человека в уважении и статусе: самореализация, одобрение со стороны других.
Таким образом, п.п. 3-5 – это потребности по А. Маслоу высшего уровня. А. Маслоу и его
последователи выстраивают перечисленные потребности в виде пирамиды (см. рис. 1). Отметим, что на
пятом уровне пирамиды в последнее время специалисты по психологии (Новиков Ф.А. и др.) выделяют еще
один промежуточный подуровень — когнитивно-эстетические потребности (в красоте, знаниях и т.п.).

5

С ам ор е ал и зац и я

4 -5

2
1

К о г н и т и в н о - эс т е т и ч ес к и е
п о т р е б н о ст и
(к р а с о т а , з н а н и я )
4
С а мо ак т уал и зац и я
(л и ч н ы е д о с т и ж е н и я)
3
С о ц и а л ь н ы е п о т р е б н о ст и
( п р и н а д л еж н о с т ь к гр у п п е, д р у ж б а )
Б ез о п а с н о ст ь
( г а р а н т и я у д о в л е т в о р е н и я ф и з и о л о г и ч е с к и х п о т р е б н о ст е й )
Ф и з и о л о г и ч е с к и е п о т р е б н о ст и
(е д а , о т д ы х , ж и л и щ е , р а з м н о ж е н и е )
Рис. 1. Иерархия потребностей по А. Маслоу

Руководитель должен знать, что в определенный момент времени поведение на работе сотрудника
определяется самой сильной из неудовлетворенных потребностей, начиная с низших, и должен создать
условия для ее удовлетворения и получения наибольшей от него трудовой отдачи. При этом А. Маслоу
допускал, что есть люди, для которых главными могут быть потребности в самореализации, включающие
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личные достижения, несмотря на серьезные социальные проблемы, определяемые низшими
физиологическими уровнями потребностей.
В настоящее время основным в образовании является компетентностный подход. Реализация
компетентностного подхода в профессиональном образовании способствует достижению его главной цели –
подготовки квалифицированного специалиста, готового к постоянному профессиональному росту, а в
дальнейшем и руководству коллективом. В проекте TUNING [5] достаточно четко были сформулированы
результаты, которые необходимо достигнуть при обучении в предметных областях и отражающиеся в
конечном счете через полученные компетенции. При этом понятие компетенции включает как
теоретические основы изучаемой дисциплины, понимание их сущности, так и умение действовать
(практическое и оперативное применение знаний к конкретным ситуациям).
Наш собственный опыт, так и опыт других образовательных организаций, показывает, что освоение
основ теории гуманистической психологии и их изложение студентами больших затруднений не вызывает.
Однако оперативное применение этих теоретических знаний к конкретным ситуациям вызывает большие
затруднения. В связи с этим фирмой «Новый Диск» был выпущен программный продукт, предназначенный
для контроля правильности понимания доминирующих потребностей людей по пяти уровням иерархии
пирамиды А. Маслоу (см. рис. 2).

Рис. 2. Определение особенностей поведения людей в соответствии с доминирующим уровнем потребностей
по теории А. Маслоу (Примечание. Оцифровка уровней пирамиды А. Маслоу (1-5) в заголовке и особенностей поведения людей
(1-18) проведена нами)

К сожалению, проводимая с помощью разработанного фирмой «Новый Диск» программного
продукта индивидуальная проверка студентов на правильность практической оценки соответствия
особенностей поведения людей уровням иерархии пирамиды А. Маслоу дает, как правило,
неудовлетворительный результат. Желание студента механически проводить с помощью этого продукта
проверку снова и снова улучшает лишь количественный результат по правильности ответов, но не
прибавляет понимание проблемы. Поэтому рационально в соответствии с методологией геймификации
применить подход, характерный для компьютерных игр: используя имеющийся программный продукт для
неигровых процессов, с целью повышения вовлечённости студентов в решение задачи формирования их
компетентности по оценке особенностей поведения людей в соответствии с доминирующим уровнем
потребностей по теории А. Маслоу путем создания командной деловой игры. Заметим, что это может
сделать сам преподаватель. И это экономически практически на порядок выгоднее, чем заказать разработку
такой игры хайтек-фирме.
Группа студентов разделяется на две команды. Как правило, они должны возглавляться наиболее
авторитетными среди каждой команды студентами. Это очень важно для получения лучшего результата за
отведенное время игры членами каждой команды, поскольку важнейшим условием для формирования и
дальнейшего развития соответствующих компетенций при проведении командной деловой игры является
умелая организация межличностных контактов. Тем самым в командной деловой игре реализуется принцип
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активизации знаний и личностного опыта всех членов команды. По истечении заданного времени игры
руководители команд и один, выбранный преподавателем, член каждой команды, должны проходить
контрольное тестирование, используя имеющийся программный продукт. Более того, каждая команда
должна представить свой вариант особенностей поведения людей по уровням иерархии пирамиды А.
Маслоу. На основании этих результатов должна проводиться окончательная комплексная оценка
достижений как одной, так и другой команды. Экспериментальная проверка проведения такой деловой игры
показала положительные результаты по усвоению правильности практической оценки соответствия
особенностей поведения людей по уровням иерархии пирамиды А. Маслоу. Следует также заметить, что для
исключения механического использования полученных положительных результатов другими группами
студентов, при заказе программного продукта для указанной деловой игры его разработчику должно быть
выдвинуто требование поставки нескольких вариантов поведения сотрудников в соответствии с
доминирующим уровнем потребностей по теории А. Маслоу.
Что касается применения методологии геймификации в бизнесе, то проблема здесь, как правило,
более сложная, ибо следует провести отработку моделей поведения бизнесменов в бизнес- процессе в
различных ситуациях, их анализа и выбора оптимального поведения бизнесменов при участии в его
проведении. Иными словами путем разработки бизнес- симуляции. Современный бизнес немыслим без
риска. Поэтому рассмотрение проблем риска является одной из ключевых проблем в финансовой и
производственной деятельности. Так, человек себя ведет крайне нерационально и даже неадекватно, когда
начинает терять деньги. Иными словами, у человека, особенно в бизнесе, есть психологически слабое место
– боязнь потерь. Теория боязни потерь (loss aversion) является одной из самых известных теорий Даниэля
Канемана [6].
Боязнь потерь заставляет людей совершать далеко не самые рациональные поступки. Например,
каждый год профессор Макс Базерман устраивает аукцион, на котором продает слушателям MBA из Harvard
Business School двадцатидолларовую купюру, получая от этого каждый раз доход намного выше ее
номинала. Так, его рекорд – это продажа на аукционе предлагаемых им 20 долларов за 204 доллара [7].
Аукцион
проводится
следующим
образом.
Вначале
профессор
показывает
свою
двадцатидолларовую купюру всей аудитории и предлагает продать ее тому слушателю, который даст за нее
больше денег. Но при этом он ставит определенное дополнительное условие: слушатель, который идет
вторым в аукционе на покупку купюры в двадцать долларов, при завершении аукциона тоже должен будет
отдать проводящему аукцион ту сумму (величину бида), которую он перед окончанием аукциона предлагал
отдать за эту купюру в 20 долларов.
Бизнес-процесс (торги) начинается с бида в один доллар и быстро достигает суммы в 12-16
долларов. И в этот момент большинство слушателей выпадают из аукциона, поскольку доход уже не столь
велик. Остаются бороться за купюру в $20 только два слушателя с самыми высокими бидами. Как правило,
медленно, поскольку возможный доход постоянно уменьшается, но уверенно аукцион подходит к цифре
бида $20. Когда бид достигает этой суммы выиграть ни одному из оставшихся в аукционе слушателей уже
невозможно. Однако, находясь в условиях боязни потери денег, названной нами психологическим риском
[8], находящийся на втором месте по величине бида слушатель по окончании аукциона не только ничего не
получит (он еще вынужден будет заплатить проводящему аукцион номинал своего последнего
предложения) увеличивает свой бид. Описанная ситуация периодически повторяется и в результате
суммарные биды этих двух слушателей быстро доходят до 50 долларов, затем до 100 и далее. Этот процесс
полностью соответствует теории боязни потерь Дэниэля Канемана. Как было отмечено выше, сумма
выигрыша $204 является зафиксированным рекордом вознаграждения проводящегося профессором
Базерманом аукциона.
Необходимо отметить, что не только во время занятий с достаточно образованными слушателями
МВА, но и во время тренингов с топ-менеджерами крупных компаний, профессор Базерман проводит тот же
аукцион – и всегда продает двадцатидолларовую купюру за приличное вознаграждение. Таким образом,
желание участников такого аукциона, являющимися даже опытными бизнесменами, получить «халявную
двадцатку», и находясь в условиях неосознанного психологического риска, оборачивается для них
многократными потерями денег.
Подчеркнем, что есть масса данных по поведению людей на фондовом рынке и в казино, которые
подтверждают, что они, находясь в условиях психологического риска, теряют большие деньги. И вместо
того, чтобы зафиксировать свой убыток, они надеются, что смогут отыграть свой проигрыш – и практически
всегда теряет все больше и больше денег.
Описанное выше относится к области так называемой поведенческой экономики [4]. Основным
объектом изучения поведенческой экономики являются границы рациональности действий экономических
агентов в бизнес-процессах. К ним относятся и аукционы. Определить границу рациональности действий
бизнесмена можно, разработав бизнес-симуляцию его проведения. Отметим, что разрабатываемые
поведенческие модели, исследуемые в поведенческой экономике, должны совмещать достижения
психологии с неоклассической экономической теорией. Они должны содержать анализ процессов
коллективного выбора, элементы когнитивных ошибок и эгоизма при принятии решений экономическими
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агентами. И здесь надо подчеркнуть, что эффективное решение этих вопросов невозможно без учета
основних положений экономической кибернетики при анализе соответствующей бизнес-симуляции
изучаемого бизнес-процесса.
Так, разработанная нами бизнес-симуляция позволила проанализировать так называемый феномен
профессора Макса Базермана по крупному выигрышу в описанных выше аукционах. Знание законов
экономической кибернетики позволило, сравнивая возможные затраты участников и резко возрастающий
доход проводящего аукцион, обратить особое внимание на предложенный алгоритм их проведения.
Действительно, профессором Базерманом изменен обычный алгоритм при проведении аукционов. В него
профессором введено одно, казалось бы, второстепенное дополнительное условие: что платить, в отличие от
обычно проводимого аукциона, должен не только выигрывший его, но и следующий за ним по биду
участник. При этом, чтобы минимизировать потери, каждый из двух участников этого аукциона в условиях
психологического риска старается стать победителем и увеличивает свой бид. Исходя из постулатов
кибернетики это означает, что в алгоритм проведения аукциона профессором введена дополнительная
положительная обратная связь, резко ускоряющая процесс увеличения дохода проводящего такой аукцион
Выводы по данному исследованию и перспективы дальнейших исследований в данном
направлении. В работе показано, что в конечном счете методология геймификация при решении задач
обучения и бизнеса сводится к разработке не развлекательных, а деловых игр и бизнес-симуляций. Так,
деловые игры на основе неигровых, а, следовательно, экономически более приемлемых для практического
использования программных продуктов, могут быть весьма эффективны для отработки компетенций
студентов, а бизнес-симуляции – для эффективной отработки моделей оптимального поведения бизнесменов
в различных бизнес-процессах. Иными словами, в современных условиях, когда придумываются все новые
алгоритмы получения прибыли в проводимых бизнес-процессах, в рассмотренном случае на аукционах, для
эффективного в них участия или неучастия бизнесменов должны быть предварительно определены их
особенности (алгоритмы проведения) путем разработки бизнес-симуляций этих процессов и их анализа.
Действительно, бизнесмены, владеющие законами экономической кибернетики, при участии в
аукционах по правилам Базермана могли бы легко выиграть его двадцатидолларовую купюру всего за 1
доллар. Достаточно первому из них предложить проводящему аукцион в качестве бида 1 доллар, а
остальным участникам, также владеющих законами экономической кибернетики и ясно понимающих
особенности предложенного Базерманом алгоритма проведения аукциона, бидов не выставлять. Тем самым
эти участники исключат действие введенной в бизнес-процесс дополнительной положительной обратной
связи в условиях психологического риска («феномен профессора Базермана»).
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НАУКОВІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ
ВЗАЄМИН ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗИ РІШЕНЬ В СФЕРІ
ЗБАЛАНСУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ І КОРПОРАТИВНИХ ІНТЕРЕСІВ
Систематизовано методологічні підходи до виявлення еколого-економічних взаємин та інтересів. Обґрунтовано
необхідність розробки методичного та нормативного забезпечення тріадного механізму взаємодії державних органів, бізнесструктур і територіальних громад для формування компромісних еколого-економічних рішень. Запропоновано
концептуальний підхід до експертизи рішень у сфері збалансування територіальних і корпоративних інтересів в екологоекономічній сфері. Обґрунтовано створення локальних еколого-економічних комітетів для впровадження територіальної
політики сталого розвитку. Розроблено принциповий алгоритм вибору оптимальних рішень локальними екологоекономічними комітетами на прикладі реалізації експертизи управлінських рішень.
Ключові слова: еколого-економічний інтерес, еколого-економічні взаємини, локальні еколого-економічні комітети,
експертиза еколого-економічних взаємин, природокористування, сталий розвиток, збалансування інтересів.
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THE SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES
TO ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC RELATIONSHIPS AND EXPERTISE
TO DESIGN SOLUTIONS IN THE AREA OF TERRITORIAL BALANCE
AND CORPORATE INTERESTS
The purpose of this article is to improve the mechanism design solutions and expertise in the area of territorial balance
and corporate interests. Systematized methodological approaches to identify environmental and economic relations and interests.
The necessity of development, methodological and regulatory support mechanism for a process of interaction of state agency,
businesses and local communities to create environmental and economic compromise solutions. A conceptual approach to making
expertise in the area of territorial balance and corporate interests in ecological and economic sphere. Grounded creation of local
environmental and economic committee for the implementation of territorial sustainable development policy. Developed the
algorithm for selecting optimal solutions local environmental and economic committees of the example implementation expertise of
management decisions. Balancing environmental and economic relations relationship should provide expertise ecological and
economic relations, conducted ecological and expert groups.
Keywords: ecological and economic interests, environmental and economic relations, local environmental committees,
expertise of the ecological and economic relations, environmental management, sustainable development, balance of interests.

Вступ. Впровадження принципів раціонального паритету, тобто гармонійного поєднання інтересів
держави, суспільства та бізнес-структур – один з непорушних постулатів успішного економічного розвитку і
екологічної безпеки будь-якої цивілізованої держави. В період економічної та політичної нестабільності, що
характерний для сучасної України та з огляду на особливу суспільно-державну значущість ефективного
природокористування, питання встановлення дійових механізмів збалансування корпоративних та
територіальних інтересів набуває особливої гостроти.
Метою даної статті є удосконалення механізму проектування та експертизи рішень в сфері
збалансування територіальних та корпоративних інтересів.
Об’єктом дослідження є еколого-економічні взаємини у сфері раціонального природокористування.
Предметом дослідження є еколого-економічні механізми збалансування територіальних та
корпоративних інтересів.
Актуальність роботи. В сучасних умовах в Україні відсутній дієвий механізм збалансування
територіальних та корпоративних інтересів у соціально-економічних системах різного рівня, який би
забезпечував, через ефективну взаємодію органів виконавчої влади, місцевого самоврядування,
представників бізнесових структур та населення регіонів, поступальний економічний розвиток з одночасним
гарантуванням належної екологічної безпеки певної території. Значною мірою це викликано неефективною
політикою держави у сфері природокористування, яка до того ж недостатньо узгоджена із існуючою
економічною парадигмою. Це породжує диспропорції у виробничій сфері, гальмує розвиток регіонів та, як
наслідок, породжує невдоволення населення територіальних громад.
Загострення економічних проблем, яке є наслідком нераціонального природокористування, широко
висвітлюється у роботах вчених, зокрема Н. Андрєєвої, Л. Гринів, А. Гусєва, Б. Данилишина, Л.
Добрянської, Л. Жарової А. Жулавського, О. Кашенко, Н. Лук’янчикова, Л. Мельника, В. Трегобчука, Ю.
Туниці, С. Харічкова, М. Хвесика, Є. Хлобистова, Л. Шостак та ін. Одною з основних причин такого стану,
практично одностайно, визначається неузгодженість економічних інтересів ключових суб'єктів соціальноекономічних відносин. З урахуванням зазначеного, питання вдосконалення механізму збалансування
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корпоративних та територіальних інтересів нагально потребують свого подальшого опрацювання.
Функціонування еколого-економічної системи обумовлене поєднанням довкілля та економіки у
єдиний взаємопов’язаний та взаємозалежний комплекс під провідним впливом на формування тісних
взаємозв’язків соціально-економічного укладу, характерного для відповідних державних утворень.
Одночасно, в процесі розвитку виробництва, природні ресурси виступають одним із основних його
факторів, що робить їх раціональне використання обов’язковою умовою для забезпечення існування
економічних систем та рушійною силою загального розвитку регіонів.
Складність взаємодії між різними суб’єктами еколого-економічної системи, що об'єктивно
викликана конфліктом їх економічних інтересів, часто унеможливлює раціональне використання всього
наявного ресурсного потенціалу та призводить до зменшення ефективності діяльності виробничих об'єктів
та погіршення рівня життя соціуму.
Зазначені труднощі зумовлюються тим, що центральним елементом, віссю еколого-економічної
системи є конкретна людина (особистість) з притаманною їй суб’єктивністю. У своїй діяльності людина (яка
постійно перебуває одночасно в різних, часто протилежних за суттю, іпостасях: виробника або споживача)
завжди спрямована на задоволення власних потреб. Стосовно людини, як суб’єкту економічної системи,
потреби нерозривно пов'язані із її економічними інтересами. При цьому слід зазначити, що об'єктивна
схожість економічних інтересів окремих індивідуумів (внаслідок природних та соціальних чинників)
приводить до їх сукупної трансформації у економічні інтереси громад різного рівня.
Врахування зазначених корпоративних та територіальних інтересів набуває особливої актуальності
саме сьогодні, оскільки відсутність узгодженості між ними на початковому етапі впровадження проектів
промислового спрямування у життя часто виступає причиною появи конфліктних ситуацій, які в цілому
знижують ефективність економічної діяльності створеного об’єкту [9]. Наприклад, місцеве населення може
бути невдоволеним появою великого підприємства, яке погіршує стан навколишнього середовища
(атмосферними викидами, забруднюючи водойми, що використовувались в рекреаційних цілях, тощо) попри
дотримання нормативно встановлених природоохоронних вимог. Невдоволеність часто переростає в
демонстрації, бойкоти, численні звернення до органів влади, які тягнуть за собою збитки та простої
виробництва.
Вирішення проблеми лежить в царині узгодження створення та подальшої діяльності виробничого
об’єкту з громадськістю. Адже, як в представників бізнес-корпорацій є певні інтереси, які можуть бути
задоволені при плідній співпраці з представниками громади та органами місцевого самоврядування
(пільгова вартість оренди землі, гарантії безперебійної роботи, податкові пільги, оптимальне розміщення),
так і в представників громад існують потреби, які можна задовольнити за фінансової підтримки суб’єктів
підприємництва (додаткова гарантована кількість робочих місць, створення нових об’єктів інфраструктури
або ремонт існуючих, проведення заходів щодо благоустрою території, проведення стажування у
підприємстві, що підвищить кваліфікацію робочої силу та призведе до підвищення вартості людського
капіталу, тощо). Заінтересованість представників підприємництва у такій співпраці обумовлюється зокрема і
тим, що головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств і
організацій (67,4 % від загального обсягу у 2015 році) [15].
Стосовно дефініції «економічний інтерес» спостерігаються різні підходи, що мають значні
відмінності, спричинені неоднаковими обґрунтуваннями походження (природи) вищезазначеної економічної
категорії. Загалом більшість існуючих версій визначення поняття економічного інтересу можна умовно
розподілити на три основні групи:
- які обґрунтовують суб’єктивну природу походження економічного інтересу;
- які обґрунтовують об’єктивну природу походження економічного інтересу;
- відповідно до яких економічний інтерес має об’єктивно-суб’єктивну природу.
Відповідно, визначення «економічного інтересу» з точки зору суб’єктивності його природи,
передбачає, що інтерес завжди усвідомлений конкретним економічним суб’єктом та стосується лише його,
визначаючи цим самим поведінку суб’єкта в економічних відносинах. Таке бачення констатує, що інтерес
тісно пов'язаний з його носієм.
Прихильники визначення економічних інтересів з точки зору об’єктивності їх природи
наголошують, що інтереси є звичайною реакцією економічного суб’єкту на умови, в яких він перебуває і
жодним чином не залежать від нього [4].
Найбільш обґрунтованим, на нашу думку, є визначення економічних інтересів з позиції їх
об’єктивно-суб’єктивної природи. Згідно з цим підходом, економічні інтереси дійсно формуються під дією
чинників системи економічних відносин, в якій перебуває суб’єкт, однак значною мірою залежать від його
усвідомлення власних потреб.
Беззастережно, що екологічна складова здійснює значний вплив на взаємозв'язки всередині системи
економічних відносин взагалі та на окремі її елементи (в тому числі економічні інтереси) зокрема. З цієї
точки зору є реальна можливість із загальної кількості економічних інтересів особи або громади, як
сукупності осіб за територіальною ознакою, виокремити інтереси, що мають яскраво виражену екологічну
детермінованість. Варто зауважити, що одночасно такі інтереси є суттєвою часткою еколого-економічних
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відносин, що формуються під час постійного процесу узгодження інтересів безлічі економічних суб’єктів,
що перебувають під дією різноманітних факторів, провідним, домінантним з яких є екологічний.
Еколого-економічні відносини, взаємини та взаємодії знайшли своє відображення у публікаціях
багатьох українських авторів, таких як Гринів Л.С., Хвесик Л.А., Мельник М.Г., Данилишин Б.Л., Шостак
Л.Б., Харічков С.К., Андрєєва Н.М. [4, 17, 10, 5, 7, 16, 1].
Узагальнюючи їх погляди, можна констатувати, що вони під еколого-економічними взаєминами
розуміють відносини, які виникають в процесі взаємоузгодження людьми своїх еколого-економічних
інтересів та безпосередньо стосуються процесу природокористування з урахуванням необхідності
досягнення економічних цілей з мінімально допустимою шкодою для навколишнього середовища.
Еколого-економічні взаємини відображають прагнення в задоволенні економічних потреб різними
суб’єктами суспільства, які спираючись на відносини власності, реалізуються через процеси купівліпродажу або використання природних ресурсів у інший спосіб.
Основною передумовою існування еколого-економічної взаємодії є основне еколого-економічне
протиріччя, сутність якого полягає у необхідності досягнення єдності екологічних та економічних інтересів
суспільства, які за своєю суттю є взаємовиключними. У випадку домінування економічних інтересів,
суспільство стикається зі значним погіршенням екологічної ситуації, аж до виникнення екологічних
катастроф з неможливістю подальшого існування на певній території. У випадку превалювання екологічних
інтересів, створення виробництва з достатньою нормою прибутковості для забезпечення конкурентоздатних
позицій на ринку є практично недосяжним, що негативно впливає на можливості економічного забезпечення
прийнятного рівня життя населення регіону.
Особливо часто виникають і є показовими протиріччя в еколого-економічних взаєминах
територіальних громад та великого бізнесу (корпорацій), які намагаються вирішувати поставлені завдання
виходячи з власних об'єктивно існуючих інтересів. Інтенсивне використання природних ресурсів
корпораціями приводить до часткового руйнування природних ландшафтів певної території, порушення
екологічної рівноваги та негативно позначаться на якості життя населення регіону. В свою чергу, в умовах
кризи, наростаючі соціально-економічні проблеми підштовхують територіальні органи влади до посилення
тиску на бізнес з метою його надмірного залучення до вирішення соціальних питань в тих обсягах, формах і
з тими просторовими пріоритетами, які не враховують або ігнорують інтереси самого бізнесу, в тому числі
територіальні, і що ставить під сумнів економічну доцільність його функціонування. Це свідчить, що бізнес
та органи державної влади не можуть самостійно і ефективно вирішувати свої соціальні та економічні
завдання, а відтак і забезпечувати сталий розвиток регіонів [5, 17].
Разом з цим очевидно, що, незважаючи на суперечності, корпоративні та регіональні інтереси тісно
взаємопов’язані і досягнення балансу інтересів регіональних бізнес-структур, суб'єктів державного
управління та місцевих спільнот є неодмінною умовою успішного функціонування кожного з цих суб'єктів
відносин. Конструктивна взаємодія підприємств з місцевими органами влади і громадськістю є практично
безальтернативною умовою ефективного вирішення проблем розвитку територій в умовах присутності
великого бізнесу [9].
Значущою ознакою такої взаємодії має бути її тріадний характер, що передбачає обов'язковість
відносин трьох рівноправних партнерів: державних органів, бізнес-структур і представників громадянського
суспільства. Проблема полягає в тому, що будучи основним реципієнтом еколого-економічних впливів,
громадянське суспільство наразі виступає найменш активним суб’єктом у переговорах у сфері
природокористування. На місцевому рівні присутності великого бізнесу у процесі узгодження економікоекологічних інтересів влади, бізнесу і населення, останнє, зазвичай, залишається в якості пасивного
спостерігача, долучаючись до ходу узгодження економіко-екологічної діяльності постфактум і лише у
випадку серйозного порушення своїх інтересів. Основні причини такого явища полягають в специфіці
менталітету населення України і усталених традиціях корпоративного управління, коли високі соціальні
очікування супроводжуються низькою соціальною активністю населення. В цьому сенсі важливим
завданням бачиться закріплення тенденцій останнього часу щодо збільшення активності населення та
зростання впливу некомерційних громадських об’єднань.
Однією з основних проблем при спробі збалансування територіальних та корпоративних екологоекономічних інтересів є відсутність дієвого та ефективного (прозорого, однозначного) механізму визначення
ступеню дотримання інтересів кожної із сторін, який би ґрунтувався на дослідженні рівня задоволення
потреб представників територіальних громад та бізнес-структур. Важливим є те, що вирішення питання
збалансування інтересів потребує ґрунтовного аналізу потреб суб’єктів підприємництва та територіальних
громад та побудови методологічного апарату, який може використовуватись для розробки та прийняття
раціональних, компромісних рішень з метою досягнення паритету інтересів [5]. Стрижневою вимогою до
зазначеної методології є повне врахування тези, що результат взаємодії не може обмежуватися рішенням
виключно економічних або тільки екологічних проблем, а має поширюватися на всі напрямки
взаємовідносин, що дозволить реально забезпечити сталий розвиток і підвищення рівня і якості
функціонування території.
Безумовно, що створення таких методологічних конструкцій потребує врахування досвіду
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застосування подібних та/або суміжних за призначенням механізмів, насамперед, екологічної експертизи.
Науково-практичні питання впровадження екологічної експертизи широко висвітлювалися в роботах О.І.
Пашенцева, О.Б. Борисової, Л.О. Добрянської, Л.В. Жарової, Є.В. Хлобистова [11, 3, 8, 18]. Під екологічною
експертизою розуміється науково-практична діяльність уповноважених державних органів, екологоекспертних формувань та об'єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні,
аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може
негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища, і спрямована на підготовку
висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про
охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних
ресурсів, забезпечення екологічної безпеки [12]. Для нашого дослідження важливими особливостями
екологічної експертизи є те, що вона майже виключно стосується екологічних питань, а оцінка впливу
проектованого об’єкта на навколишнє середовище скорочено (ОВНС) не включає всі етапи інвестиційного
проекту і, фактично, розглядає матеріали, коли принципове рішення про будівництво виробничих об'єктів
уже прийнято.
Недолік зазначеного постфактного впливу певним чином вирішується механізмами стратегічної
екологічної оцінки (СЕО), яка розглядається, як процедура оцінювання наслідків виконання документів
державного планування для довкілля, в тому числі здоров’я населення, та розроблення заходів із запобігання
можливим негативним наслідкам. Суттєвим є те, що предметом розгляду СЕО в більшості випадків є
матеріали надоб'єктового рівня, що дозволяє забезпечити комплексність у баченні регіональних
особливостей та проблем. Разом з цим і в призначенні СЕО спостерігається значне превалювання вивчення
екологічної складової по відношенню до економічних питань. Крім того, значним обмеженням є
нормативно-правова неврегульованість застосування механізмів СЕО в Україні [2].
Не викликає сумнівів, що корпоративні та територіальні інтереси в реальності стосуються значно
ширшого кола питань, ніж дотримання нормативно встановлених екологічних вимог. По своїй суті вони
мають екстериторіальний характер, що дозволяє їх згрупувати в декілька блоків за ознакою відношення до
економічної діяльності. В найбільш спрощеному вигляді інтереси територіальних громад та корпорацій
можна представити за формою наведеною в таблиці 1.
Наведені основні корпоративні та територіальні інтереси за своєю суттю не є взаємовиключними,
отже завжди існує можливість прийняття компромісних рішень, які максимально задовольняють обидві
зацікавлені сторони. Основним завданням у цьому випадку є знаходження та застосування ефективного
механізму збалансування корпоративних та територіальних інтересів [16].
Для розуміння, наскільки збалансовані ці інтереси між собою, необхідно здійснити їх детальний
аналіз, оцінку та порівняння в межах представлених проектів, тобто застосувати методологічні підходи,
властиві процесу експертизи. Таким чином, можна констатувати, що оптимальним способом збалансування
територіально-корпоративних еколого-економічних інтересів може стати особливий вид їх експертизи —
експертиза еколого-економічних взаємин.
Таблиця 1
Основні інтереси територіальних громад та корпорацій
Корпоративні інтереси

Територіальні інтереси

Економічні

Неекономічні

Економічні

Неекономічні

Оптимальні фактори
розміщення

Репутація компанії

Підвищення рівня доходів
населення

Вирішення соціальних
проблем

Податкові пільги

Мотивація робочої
сили

Підвищення інвестиційної
привабливості

Зниження рівня безробіття

Лояльність суспільства

Зниження витрат зі
сторони влади на соціальні
потреби

Підвищення якості життя
у регіоні

Збільшення обсягів
продажу

Основне призначення дає змогу сформулювати визначення цього поняття: експертиза екологоекономічних взаємин – вид науково-практичної діяльності еколого-експертних формувань (комітетів, груп
тощо), що ґрунтується на всебічному дослідженні, аналізі та оцінці матеріалів об'єктів дослідження
(проекту) на предмет задоволення корпоративних та територіальних еколого-економічних інтересів
суб’єктів, що підпадають під вплив результатів реалізації такого проекту.
Відмінною особливістю експертизи еколого-економічних взаємин, що витікає з її суті, є поєднання
двох складових: об'єктивної, яка передбачає проведення детального аналізу та оцінки нормативно
формалізованих матеріалів об'єкту дослідження (проекту), реалізація якого впливає на стан навколишнього
природного середовища, що детермінує окремі економічні наслідки для територій та населення, та
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суб'єктивної, що полягає у визначенні компромісних меж щодо задоволення економічних інтересів кожного
із суб’єктів, які прямо або опосередковано підпадають під дію результатів реалізації проекту.
Окрім того, питома суб’єктивність експертизи еколого-економічних взаємин посилюється тією
обставиною, що основний предмет дослідження (еколого-економічні інтереси) є кількісно не
вимірювальним.
Вимоги до результатів експертизи еколого-економічних взаємин визначають основні принципи її
проведення:
• дотримання гарантій безпечної життєдіяльності;
• узгодження економічних, екологічних та соціальних інтересів;
• забезпечення взаємодії заінтересованих сторін;
• обґрунтованість, варіативність, компромісність, об’єктивність та гласність.
Встановлення конструктивного діалогу між підприємцями, громадою та органами державної влади
для вибору оптимальних рішень щодо здійснення еколого-економічних взаємин диктує необхідність пошуку
найкращих організаційних форм проведення експертизи еколого-економічних взаємин, як механізму їх
збалансування.
На нашу думку, ефективним способом вирішення цієї проблеми може стати створення локальних
спеціалізованих експертних формувань – локальних еколого-економічних комітетів. На прикладі розгляду
інвестиційного проекту можна зазначити, що до складу таких комітетів мають входити представники від
інвесторів, які мають намір створювати інвестиційні об’єкти в регіоні, представники від органів місцевої
влади, а також представники громади регіону, на території якого має розміститись майбутній інвестиційний
об’єкт.
На цьому ж прикладі можна показати принциповий алгоритм вибору оптимальних рішень
локальними еколого-економічними комітетами (проведення експертизи еколого-економічних взаємин), який
передбачає шість основних етапів:
• Етап формування комітету (1). Початкова стадія, на якій представники бізнесу, які мають намір
інвестувати гроші в певний проект, подають представникам місцевої влади для ознайомлення свою
пропозицію для співпраці. Представники місцевої влади використовуючи механізми громадських слухань
оголошують створення локального еколого-економічного комітету з даного питання. Комітет формується з
представників місцевої влади, громадських активістів та представників суб’єкту підприємництва, який
виступив ініціатором впровадження інвестиційного проекту.
• Етап подання та розгляду пропозицій (2). Представники місцевої влади та громадськості спільно з
представниками підприємства-ініціатора під час засідань ознайомлюються з наданими матеріалами (при
необхідності залучають необхідних експертів) та формують свої пропозиції, доповнення та вимоги
(сформованих на підставі обґрунтувань у вигляді результатів соціологічних опитувань, аналізу звернень
громадян, запитів, заяв тощо).
• Етап первинного узгодження (3). На цій стадії представники заінтересованих сторін, що є членами
локального екологічного комітету, відстоюють свої інтереси, намагаючись досягти компромісних рішень.
• Етап надання початкових висновків (4). Члени локального екологічного комітету підбивають
підсумки етапу узгодження та формують експертний висновок щодо можливості впровадження проекту з
урахуванням досягнутих компромісів. У разі прийнятності запропонованих рішень для органів управління
інвестора та органів влади і представників громадськості цей етап може бути завершальним, а його
результати (висновок, протокол погодження) використовуються для встановленої процедури практичної
реалізації проекту. У випадку, якщо компромісне рішення не є прийнятним для однієї або двох
заінтересованих сторін, пропонується процес доопрацювання.
• Етап подання та розгляду компромісних пропозицій (5). Заінтересовані сторони готують та
подають нові пропозиції щодо врахування позицій учасників еколого-економічних взаємин, що
розглядаються за процедурою другого етапу.
• Етап надання остаточних висновків (6), на якому делегати локального еколого-економічного
комітету документально оформлюють результати експертизи об'єкта дослідження (у вигляді висновку,
протоколу, спільної заяви тощо) для подальшого використання суб'єктом підприємництва [13].
Висновок експертизи еколого-економічних взаємин про узгодженість з еколого-економічними
інтересами обов'язково має містити оцінку витрат на природоохоронні заходи, ризики для населення при
реалізації проекту та прогноз отриманих вигод у вигляді схем оптимізації мережі соціальної
інфраструктури, новостворених робочих місць, поліпшення культурно-побутових умов та стану здоров’я
населення, підвищення рівня і якості освіти та її доступності для населення, розширення умов для
всебічного розвитку особистості тощо.
Результати еколого-економічної експертизи, як інструмента для збалансування корпоративних та
територіальних інтересів у сфері природокористування, незважаючи на дорадчий характер, у нормативноправовому відношенні мають значний потенціал для застосування у сфері стимулювання інвестиційної
діяльності. Адже еколого-економічна експертиза інтересів набагато ширша за стандартну екологічну
експертизу, оскільки, як уже зазначалося, об’єктом дослідження в ній виступає не лише відповідність
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певного об’єкта встановленим екологічним нормам, а його здатність задовольнити корпоративні та
територіальні інтереси. Таким чином, наявність позитивних висновків еколого-економічної експертизи
зможе значно покращувати інвестиційну привабливість проектів, у тому числі у пріоритетних галузях
економіки [1, 13].
Організаційно експертиза еколого-економічних взаємин має проводитися з урахуванням
напрацьованих та нормативно встановлених процедур та елементів громадської екологічної експертизи,
громадського обговорення, слухань тощо.

Рис. 1. Схема діяльності локальних еколого-економічних комітетів з експертизи еколого-економічних взаємин

Суттєвою перевагою запропонованої організаційної форми проведення експертизи є залучення всіх
зацікавлених сторін до вирішення питання у форматі роботи робочих групи. На відміну від традиційних
форм роботи - почергового вивчення заінтересованими сторонами наданих матеріалів, це значно
пришвидшить процес пошуку компромісних рішень, зменшить трансакційні видатки та ліквідує негативні
бюрократичні моменти, які можуть виникати при відсутності встановлення «прямого контакту»
представників бізнесу та органів державної влади. Також це зводить до мінімуму можливість зриву
реалізації проектів у майбутньому через брак поінформованості населення відносно діяльності виробничих
об’єктів на їх території проживання.
Висновки. Раціональне природокористування як запорука сталого розвитку країни потребує
гармонійних суспільних еколого-економічних відносин між основними заінтересованими суб'єктами –
виробництвом, владою та населенням. Підґрунтям збалансування цих відносин має стати експертиза
еколого-економічних взаємин, що є особливим видом науково-практичної діяльності еколого-експертних
формувань (комітетів, груп тощо), що ґрунтується на всебічному дослідженні, аналізі та оцінці матеріалів
об'єктів дослідження (проекту) на предмет задоволення корпоративних та територіальних екологоекономічних інтересів суб’єктів, що підпадають під вплив результатів реалізації такого проекту.
Головними особливостями зазначеної експертизи є комплексне дослідження всіх екологоекономічних складових інвестиційних промислових проектів (порівняно з механізмами екологічної
експертизи та стратегічної екологічної оцінки) та забезпечення повного врахування об'єктивно існуючих
взаємопов'язаних еколого-економічних інтересів суспільства та виробництва через функціонування екологоекономічних комітетів як спеціальних комунікативних утворень експертного спрямування.
Подальші дослідження у цьому напрямку мають стосуватися вирішення проблем ідентифікації
еколого-економічних інтересів як економічної категорії, формування системи індикативних показників цих
інтересів, нормативної та наукової формалізації методології збалансування еколого-економічних позицій
суб'єктів взаємодії, врахування сучасних особливостей технологічних новацій у забезпеченні
територіального та корпоративного управління.
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РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
В статті обґрунтовано роль фінансового планування на підприємстві. Досліджено теоретичні аспекти визначення
фінансового планування на підприємстві. Розглянуто основні напрямки проведення фінансового планування. Відображено
оперативні фінансові плани, які розробляються підприємством для проведення фінансового планування на господарюючому
суб’єкті. Розглянуто основні етапи та складові процесу фінансового планування на підприємстві. Запропоновано шляхи
удосконалення фінансового планування на підприємстві.
Ключові слова: фінансове планування; фінансовий план; поточне планування; стратегічне планування;
оперативне планування; план прибутковості; план чистих грошових потоків інвестиційної діяльності; план доходів і витрат
коштів в результаті інвестиційної діяльності; план доходів і витрат в результаті фінансової діяльності; платіжний календар;
касовий план; інвестиційний план; валютний план; балансовий план.
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THE ROLE OF FINANCIAL PLANNING IN MODERN CONDITIONS
OF MANAGING
In the article, the role of financial planning at the enterprise is substantiated. The theoretical aspects of the definition of
financial planning at the enterprise is investigated. The main areas of financial planning are considered. Operational financial plans
that are now being developed for financial planning entity are displayed. The main stages and components of financial planning at
the enterprise are considered. Ways of improving financial planning at the enterprise are suggested.
Keywords: financial planning, financial plan, current planning, strategic planning, operational planning, plan profitability,
plan net cash flows of investment activities, revenues and spending as a result of investment activities, revenues and expenses as a
result of financial activities, payment calendar, cash plan, investment plan, monetary plan, balance plan.

Вступ. На формування фінансової системи та відповідних методів управління фінансами в Україні
впливають встановлення нових та поступова зміна економічних і соціальних відносин. На багатьох
вітчизняних підприємствах на сьогоднішній день відсутня ефективна система управління, яка підтверджує
показники їх діяльності. Варто зазначити, що управління фінансами сучасного підприємства залежить від
методів управління фінансовими ресурсами. Отже, в разі своєчасної розробки та впровадження заходів, які
спрямовані на покращення фінансового стану в довгостроковому періоді, такі господарюючі суб’єкти
можуть збільшити свій потенціал, а також відновити платоспроможність та прибутковість. В управлінні
підприємством фінансове планування залишається слабким місцем. За сучасних умов господарювання
фінансове планування як важлива складова механізму фінансової системи та одна із функцій управління
підприємством є актуальною темою сьогодення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розробку теоретичних і практичних
засад відображення ролі фінансового планування на підприємстві зробили такі зарубіжні та вітчизняні
науковці: О. І. Барановський, М. Д. Білик, І. О. Бланк, Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, А. Г. Загородній, В. В.
Ковальов, М. Н. Крейніної, О. Є. Кузьмін, В. О. Мец, М. С. Пушкар, Р. С. Сайфуліна, Р. А. Слав’юк, В. В.
Сопко, О. О. Терещенко, М.Г. Чумаченко, У. Кінг, Р. Коуз, М. Маскон, Дж. Робінзон, Т. Скону, Дж. Сігел,
А. Тейлор, Д. Хан. Відзначимо, що вчені зробили вагомий внесок у цій сфері, але варто зауважити, що
окремі аспекти фінансового планування діяльності підприємства потребують подальшого дослідження і
вдосконалення.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження визначення сутності та ролі фінансового
планування як елемента управління фінансовою діяльністю на вітчизняних підприємствах.
Виклад основного матеріалу. Фінансове планування розглядають як невід’ємну частину
загального планування діяльності підприємства. Аналіз дефініцій фінансового планування свідчить про
відсутність єдиного наукового підходу до визначення поняття «фінансове планування».
Шелудько В.М. вважає, що фінансове планування – це процес розробки системи фінансових планів,
який полягає у визначенні фінансових цілей, встановленні ступеня відповідності цих цілей поточному
фінансовому стану підприємства та формулюванні послідовності дій, спрямованих на досягнення
поставлених цілей. У процесі планування розробляють узагальнюючі фінансові показники кількісного та
якісного характеру і визначають найбільш ефективні шляхи їх досягнення [12].
Кириленко О.П. стверджує, що фінансове планування це один із елементів діяльності, пов’язаної з
управлінням фінансами, складова частина всього народногосподарського планування [4].
Гриньова В.М. і Коюда В.О. розглядають процес фінансове планування інструментом розроблення
фінансового плану – перспективного узагальнюючого документу, який відображає джерела фінансування
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господарських цілей, заходів забезпечення фінансової стійкості та збільшення ринкової вартості
підприємства [3].
Павлова Л.М. зауважує, що фінансове планування – процес обґрунтування шляхів досягнення
підприємством певних економічних показників, а фінансовий план – фінансовий документ, який уособлює
взаємозв'язок планованих показників, узагальнює наявні ресурси та забезпечує відтворювальні процеси
грошового капіталу [8].
Гринолл Е. відзначає, взаємозв'язок фінансового планування з планами інших підрозділів,
забезпечує бізнес-план на перспективний період, який характеризується конкретними фінансовими
показниками та інтегрує плани всіх підрозділів підприємства з метою досягнення визначених завдань [1].
Ковальова А.М., Лапуста М.Г, Скамай Л.Г. наголошують, що фінансове планування – це процес
обґрунтування системи фінансових планів і планових показників забезпечення розвитку підприємницької
діяльності підприємства необхідними фінансовими ресурсами [5].
Марцин В.С. трактує поняття фінансового планування як процес визначення фінансових цілей,
встановлення їх відповідності поточному фінансовому стану підприємства та формулювання послідовності
дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей [6].
Загородній А.Г. стверджує: «...фінансове планування – це розроблення системи фінансових планів
за окремими напрямами фінансової діяльності підприємства, які забезпечують реалізацію його фінансової
стратегії у плановому періоді» [9].
Філімоненко О.С. каже, що фінансове планування – це процес визначення об’ємів надходжень
відповідних видів фінансових ресурсів (прибутку, амортизації тощо) та їх розподіл за напрямками
використання у запланованому періоді (році) [11].
Теличко Р.К. стверджує, що фінансове планування – це процес визначення обсягів фінансових
ресурсів за джерелами формування та напрямами їх цільового використання згідно з виробничими та
маркетинговими показниками діяльності підприємства в плановому періоді [10].
Фінансове планування – це система дій по складанню комплексу планів, що забезпечують
оптимізацію управління фінансовими ресурсами в перспективі, їх формування і використання.
За Гончар В., фінансове планування – це технологія планування, обліку та контролю за грошима та
фінансовими результатами. Фінансовий план – план діяльності та розвитку підприємства на визначений
період, виражений у грошовій формі [2].
Отже, фінансове планування – це є планування доходів і витрат, грошових коштів і ресурсів
підприємства, які необхідні йому для подальшого розвитку.
Непочатенко О. О. у своєму навчальному посібнику зазначає, що фінансове планування залежно від
напрямку використання джерел інформації, слід поділяти на чотири види [7]:
- реактивне (орієнтація на минуле) – базується на досвіді попередніх періодів і може бути з успіхом
використане в умовах стабільного бізнесу;
- інактивне (орієнтація на сучасне) – базується на збереженні існуючих позицій бізнесу на
максимально тривалий термін;
- преактивне (орієнтація на майбутнє) – дозволяє забезпечити ефективне управління при умові
отримання точних прогнозів;
- інтерактивне – дозволяє отримати найбільш якісну оцінку запланованих результатів за рахунок
врахування й орієнтації на оптимальний взаємний вплив та взаємодію перерахованих раніше видів.
На підприємстві фінансове планування проводиться за трьома основними напрямами, які наведені в
таблиці 1.
Таблиця 1
Основі напрямки фінансового планування на підприємстві
Напрям фінансового
планування
Перспективне
(стратегічне) планування
Поточне фінансове
планування

Оперативне фінансове
планування

Форма планів, які розробляються підприємством

Термін планування

План прибутковості
План чистих грошових потоків інвестиційної діяльності
План доходів і витрат від операційної діяльності
План доходів і витрат коштів в результаті інвестиційної
діяльності
План доходів і витрат в результаті фінансової
діяльності
Балансовий план
Платіжний календар
Касовий план

Від 1 до 5 років

1 рік

Тиждень, декада,
місяць, квартал,
півріччя

Зазначимо, що перспективне (стратегічне) фінансове планування дозволяє підприємству розробляти
довгострокові плани (від 1 до 5 років). Основною формою реалізації мети підприємства є стратегічне
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фінансове планування, яке визначає найважливіші показники, пропорції та темпи розширеного відтворення.
Воно має на меті розробку планів прибутковості (фінансових результатів), чистих грошових потоків в
результаті здійснення інвестиційної діяльності підприємства. Тобто перспективне фінансове планування
включає розробку фінансової стратегії господарюючого суб’єкта та прогнозування фінансової діяльності, на
основі яких визначається фінансова політика підприємства за конкретними напрямками фінансової
діяльності.
Система поточного фінансового планування базується на розробленій фінансовій стратегії та
фінансовій політиці за окремими аспектами фінансової діяльності й пов’язана з розробкою конкретних видів
поточних фінансових планів, які дають можливість підприємству визначити на поточний період всі джерела
фінансування його розвитку, сформувати структуру доходів й витрат, забезпечити постійну
платоспроможність, а також визначити структуру активів та капіталу на кінець планового періоду.
Поточне фінансове планування має на меті розробку фінансових планів на 1 рік. Результатом
поточного фінансового планування є розробка трьох основних планів:
- звіт про прибутки і збитки;
- звіт про рух грошових коштів;
- бухгалтерський баланс.
Оперативне фінансове планування необхідне для контролю за фактичними надходженнями й
використанням коштів. Воно полягає у розробці планів короткострокового періоду (тиждень, декада, місяць,
квартал, півріччя). Головною метою розробки оперативного планування на підприємстві є розробка
платіжного календаря і касового плану.
Фінансове планування здійснюється за допомогою складання фінансових розрахунків і планів
різного змісту і призначення залежно від задач і об’єктів планування. Відмітимо. що фінансові плани
підприємства можна класифікувати так: перспективні; поточні; оперативні.
В першу чергу, нас цікавлять саме фінансові оперативні плани підприємства (рис. 1).
Бізнес-план (елемент – графік беззбитковості)
План доходів і витрат (квартал, півріччя, рік)
Інвестиційний план (квартал, півріччя, рік)

Види фінансових планів

План розподілу валового і чистого прибутку (квартал, півріччя, рік)
Касовий план (квартал, півріччя, рік)
Кредитний план (квартал, півріччя, рік)
Валютний план (квартал, півріччя, рік)
Податковий бюджет (квартал, півріччя, рік)
Бюджет доходів і витрат на плановий період (квартал, півріччя, рік)
Бюджет руху грошових коштів (квартал, півріччя, рік)
Бюджет за балансовим листом (квартал, півріччя, рік)
Рис. 1. Оперативні фінансові плани, що розробляються підприємством

Процес фінансового планування передбачає необхідність виконання умов, які забезпечують
отримання бажаного результату. До таких умов слід віднести, дотримання певних принципів, які
визначають зміст та характер планової роботи підприємства (таблиця 2). Зазначимо, що вперше основні
принципи планування сформулював французький вчений, засновник класичної адміністративної школи
управління А. Файоль.
Фінансове планування на підприємстві являє собою складний процес і вміщує відповідні етапи
(рис. 2).
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Назва
Єдність фінансових
планів
Взаємозв’язок між
окремими складовими
фінансових планів
Наукова обґрунтованість
складання
фінансових
планів
Стабільність
Нормативне забезпечення
Безперервність

Таблиця 2
Принципи фінансового планування
Характеристика
Передбачає єдиний підхід до розробки фінансових планів, незалежно від
виду діяльності суб’єкта господарювання, застосовується однакова
методологія розрахунку показників
Повинен існувати взаємозв’язок між різними фінансовими планами суб’єкта
господарювання для того, щоб була можливість доповнення одного плану
іншими або проводилась деталізація відповідної інформації
Передбачає здійснення розрахунків фінансових показників (коефіцієнтів) на
основі сучасних методик аналізу; застосування економіко-математичних
методів та моделей, які б передбачали багатоваріантність розрахунків й вибір
найбільш оптимального з них
Необхідно застосовувати незмінність показників фінансових планів
підприємства протягом терміну встановленого для виконання даного плану
Показники (коефіцієнти), які зараховуються до фінансових планів
підприємства, повинні мати нормативну основу, а також відповідати рівню,
встановленому законодавством
Забезпечує постійне встановлення фінансових планів та порядок їх
виконання (оперативний, поточний, перспективний)

На першому етапі фінансового планування проводиться комплексна оцінка фінансового стану
підприємства за попередній період. Для цього використовуються дані фінансової звітності підприємства, а
саме балансу (звіт про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіту про
рух грошових коштів (прямим і непрямим методом), звіту про власний капітал, примітки до фінансової
звітності. Значна увага приділяється таким основним показникам діяльності підприємства, як ліквідності,
платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності (збитковості) підприємства; обсягу реалізованої
продукції (товарів, робіт, послуг), складу й структурі витрат підприємства, складу і структурі доходів за
напрямками діяльності; фінансовим результатам за видами діяльності. Оцінивши фінансовий стан діяльності
підприємства, постають проблеми, які необхідно вирішити.
Процес фінансового планування

І етап

Оцінка фінансової ситуації на підприємстві

ІІ етап

Розробка перспективного плану
(на 5–10 років)

ІІІ етап

Складання поточних фінансових планів
(до 1 року)

ІV етап

Формування оперативного плану
підприємства

V етап

Коригування і аналіз відхилень показників
оперативного фінансового плану

VI етап

Коригування і аналіз відхилень показників
поточного фінансового плану

VII етап

Коригування і аналіз відхилень показників
перспективного фінансового плану

VIII етап

Аналіз і контроль за виконанням фінансових
планів

Рис. 2. Етапи фінансового планування господарюючого суб’єкта
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На другому етапі розробляються фінансові стратегії та фінансова політика з головних напрямів
фінансової діяльності підприємства. Також складають основні прогнозовані документи, які стосуються
перспективних фінансових планів господарюючого суб’єкта.
Третій етап уточнює і конкретизує основні показники прогнозованих фінансових документів за
допомогою складання поточних фінансових планів (до 1 року).
На четвертому етапі проводиться поточне фінансове планування, що визначає розроблення
поточної, виробничої, комерційної та фінансової діяльності й вплив їх на кінцевий фінансовий результат
діяльності підприємства.
П’ятий етап передбачає узгодження показників оперативного фінансового плану з виробничими,
комерційними, інвестиційними та іншими планами і програмами, які розробляються підприємством.
На шостому етапі проводиться узгодження показників оперативного фінансового плану з іншими
планами і програмами, які розробляються на підприємстві.
Сьомий етап передбачає узгодження показників перспективного фінансового плану з планами і
програмами, які розробляються і діють на підприємстві.
Завершальним процесом фінансового планування на підприємстві є аналіз і контроль за виконанням
фінансових планів. Тобто восьмий етап полягає у визначенні фактичних кінцевих фінансових результатів
діяльності; порівнянні їх з планованими показниками і виявленні причин відхилень від запланованих
показників; розробленні заходів щодо усунення цих явищ на підприємстві.
Висновки. Зазначимо, що фінансове планування сприяє запобіганню понаднормативних і
понадпланових витрат товарно-матеріальних цінностей і фінансових ресурсів як за окремими видами
заходів, так і по підприємству в цілому.
Фінансове планування на підприємствах є необхідним елементом управління, а саме: для
досягнення більш високих результатів виробничо-господарської діяльності, розширення кругообігу
виробничих фондів, створення сприятливих умов для забезпечення фінансової стійкості, ліквідності та
платоспроможності господарюючого суб’єкта. Тому якість фінансового планування повинна бути доволі
висока, оскільки відповідальність за негативні (збиткові) наслідки діяльності несе саме підприємство
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БІЛІНІЙНА МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ
Одним з фундаментальних положень методології наукового підходу в моделюванні інформаційних потоків є
принцип первісних досліджень нових явищ, заснований на застосуванні спрощених математичних моделей-аналогів, таких
що допускають найповніше аналітичне дослідження. Спираючись на таку методологію, автор проводить побудову моделей
інформаційних потоків як безперервних процесів. Це дозволяє використовувати надалі добре розроблену теорію
стохастичних рівнянь (І. Гіхмана, А. Скорохода; К. Іто).
Ключові слова: моделювання інформаційних потоків, білінійна модель, вінерівський процес, теорія стохастичних
рівнянь.

KABANENKO Y. V.
Khmelnytsky National University

A BILINEAR MODEL OF INFORMATIONAL FLOW INTERACTION
One of the fundamental provisions of the methodology of scientific approach to modeling information flow is the principle
of original research new developments, based on using simplified mathematical models of analog, which allow the most complete
analytical research. Based on this methodology, the author is holding to build models of information flows as continuous processes.
This allows to use in future well-developed theory of scholastic equations (I. Hihmana, Skorokhod A., K. Ito).
Keywords. Modeling of information flows, bilinear model, Wiener process, the theory of scholastic equations.

Нехай
– об’єм інформації, що походить від області знань y. Якщо множина потоків
виражатиметься скінченим числом, то y індексують. У ситуації, коли число потоків велике, можна
передбачити, що y – неперервна величина, тобто
, оскільки будь-які неперервні інтервали
.
вважатимемо рівнопотужними множинами, то як інтервал індексації виберемо
У досліджених рівняннях інформаційних потоків Ріденура-Гартмана-Холтона враховується така
залежність тільки від числа виробників інформації, функція для яких залежить тільки від часу. При цьому
взаємовплив потоків інформації та білінійна залежність не враховується. Аналізуючи емпіричні кореляції
інформаційних потоків, не можна не враховувати білінійну залежність між ними.
Основну роль у цій залежності відіграє
– вагова функція щільності зв’язку, яка дозволяє
перейти від сумарних впливів до інтеграла. Підставою того, що можна застосувати інтегральне числення, є
умова для нескінченного числа взаємодіючих потоків, що такі умови встановлюються для моделей із сумою
при будь-якому фіксованому числі потоків.
,

(1)

де
– незалежні
скалярні вінеровські процеси, a (.) відображає взаємовплив інформаційних
потоків z і y; a(t; у) >0. Щодо коефіцієнтів а(.), b(.), β(.) припускаємо, що вони безперервні по t і
задовольняють умови Ліпшиця по змінних y, z та є обмеженими.
Розв’язок цього рівняння в аналітичному виді будемо шукати, передбачаючи, що β(t,y,z) забезпечує
співвимірність з величинами u(t, y) відповідного інтеграла в рівнянні (1).
Виконавши заміну
,

(2)

приходимо до наступного, лінійного по g(t,y), стохастичного рівняння
(3)
рішення якого має вигляд:
(4)
Зіставимо рівняння (2) і (4):
(5)
Для того, щоб наочно побачити, до яких якісних змін може привести облік взаємовпливів між
потоками, бажано знайти аналітичний розв’язок (1), нехай і для менш загальної моделі, але такої, що
зберігає відмінні риси вихідної. Покажемо далі, що для класу моделей, у яких
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можна теж знайти розв’язок u(t,y) в аналітичному вигляді. Дане припущення відповідає тому, що в рівнянні
(1) коефіцієнт зміни потоку u(t,y) залежить від типу взаємодіючого з ним потоку u(t,z).
, то взаємодія не відсутня, оскільки в рівняння для u(t,y) входять інтеграли
Якщо
.
від добутку
і проінтегрувавши по y приходимо до рівності
Помноживши (5) на

так як:
(6)
тo переходимо до такого диференціального рівняння:
(6а)
Проінтегрувавши останні рівності по t, знаходимо
(6б).
Таким чином, з обліком (5), (6)

відповідно,
(7)
Елемент невизначеності, внесений w(t,y), можна інтерпретувати як збурювання, процесу генерації
інформації. За властивостями стандартного вінерівського процесу вони можуть приймати будь-які значення
й бути довільними за знаком. Незважаючи на це, забезпечується позитивність значення u(t,y), що
інтерпретується у даній моделі як інформація з імовірністю 1, тобто вірогідною для кожної з реалізацій,
якщо виконані наступні початкові умови:
Це відповідає негативному впливу всіх інших потоків інформації на конкретний потік u(t,y).
Останнє цілком узгоджується з гіпотезою про те, що інформаційні потоки конкурують за ресурси, що їх
не будуть мати особливих
виробляють. За такої ж умови й моменти від комбінацій
відмінностей [4].
Великий практичний інтерес представляє виявлення тенденцій у діяльності, пов’язаної з
інтеграцією досліджуваних інформаційних потоків з визначенням перспектив їхнього розвитку. Побудова і
дослідження такої прогнозної моделі є важливими для проведення перспективного аналізу функціонування
наукової галузі, яка дозволяє обґрунтовано виявляти резерви й ухвалювати рішення щодо їхнього
інтенсивного використання. Дана модель (7) надає таку можливість, тому що відображає залежність
розвитку конкретної галузі знань залежно від величин початкових значень всіх галузей, що входять в
інформаційний потік з початковим значенням u(0,у). Таким чином, модель близька до реальності і є підстави
для подальшого її дослідження.
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СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ КООРДИНАЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ВИТРАТ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
В статті з’ясовано, що скорочення витрат на виготовлення продукції є критерієм, відносно якого оцінюється
ефективність регулювання витрат в цілому та їх величини і рівня. Досліджено, що в Україні заснована традиційна модель
регулювання витрат, котра, на жаль, не враховує достатньою мірою специфіку діяльності підприємницького сектору в
конкурентному середовищі залежно від сфери діяльності. Нами з’ясовано, що дослідники, формуючи теоретичні основи
регулювання витрат, в якості головної функції, яка впливає на величину та рівень витрат, розглядають обсяг виробництва,
що характеризує традиційну модель такого управління. Досліджено, що система управління витратами з метою регулювання
рівня результативних показників повинна враховувати наступні фактори: технологічні особливості господарювання,
визначення причин виникнення витрат; відображення процесу нарощення витрат в процесі створення вартості. Зазначено,
що управління витратоутворюючими факторами розглядається як економічна передумова підвищення ділової активності і
ефективності господарських процесів
Ключові слова: система регулювання витрат, регулювання розвитку підприємництва, управління витратами,
підприємницький сектор економіки, підсистема державної підтримки підприємництва.
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STATE SYSTEM OF COORDINATION OF CONTROL COSTS BUSINESS SECTOR
OF UKRAINE
The paper found that reducing the cost of manufacturing products is the criterion against which the estimated cost
effectiveness of regulation in general and their size and level. Investigated, based in Ukraine, the traditional model of regulation
costs, which unfortunately does not include sufficient specifics of the business sector in a competitive environment, depending on
the scope. Fundamentals traditional model based on the following theses: accounting formed a real unit cost; cost analysis of the
elements and items costing is the construction of regulation and management. The objectives of state regulation of the business
sector is spending its stabilization and development, economic security business, improve the social security of the population,
supporting economic parity across sectors, income convergence of workers in different sectors and areas, protection of domestic
producers and others. Our research enabled us to identify the main faults that occur in the system of state regulation of the cost of
the business sector, which is influenced by extreme and destabilizing macroeconomic factors. The biggest concern among scientists
and practitioners is the lack of parity exchange of information on costs across sectors, such as between agriculture and industry.
Trying to solve the problem of disparity of costs through the creation and implementation of a particular set of institutional and
legal mechanisms to address them, have not yielded the desired result. We believe that the system of state regulation of the cost of
the business sector should be more flexible and combine a economic approaches and administrative measures on the part of the
state. The system of state regulation of the cost of the business sector Ukraine includes two main subsystems: subsystem state of
the market mechanism and coordination subsystem state support. Implementation of state regulation of business by means of
methods and tools. Proper application of the regulation makes it possible to achieve appropriate results. Under them understand
how to influence state behaviour of businesses to create and ensure conditions for their activities in accordance with prescribed
directions of development. Each method finds its application through a set of appropriate tools that are an instrument to achieve
certain goals.
Keywords: system of regulation costs, regulation of business, cost management, the business sector, the subsystem state
support.

Постановка проблеми. Розвиток підприємств з урахуванням сучасного ринкового середовища
вимагає поглиблених досліджень ефективності господарської діяльності, а також зміни методів і форм
управління. Для досягнення запланованої ефективності виробництва, а відтак і конкурентоспроможності на
ринку, підприємствам потрібно постійно зіставляти витрати та отримані результати. Процес управління
господарською діяльністю підприємств упродовж останніх років ускладнюється фінансово-економічною
кризою. Статистичні дані засвідчують, що за 2012–2015 роки частка збиткових підприємств в Україні
виросла, значно збільшилась сума збитків. Тому питання максимізації прибутку та розвитку економічного
потенціалу підприємництва необхідно вирішувати на основі комплексного управління витратами на
здійснення окремих виробничих процесів, функцій та видів господарської діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зважаючи на особливості витрат як об'єкта управління,
витрати погребують подальшого дослідження. Проблеми формування ефективної системи управління
витратами з врахуванням особливостей діяльності підприємства на ринку та стратегічних і тактичних
завдань його розвитку.
Вагомий внесок у розроблення теоретичних та методичних положень щодо процесу управління
витратами зробили такі українські науковці: М. Білик. Ф. Бутинець, Ю. Воробйов. С. Голов, І. Давидович,
М. Данйлюк. Ґ. Козаченко, О. Кузьмін, О. Мельник. Л. Нападовська, В. Панасюк, М. Пушкар, А. Турило, А.
Череп. М. Чумаченко та інші.
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Досвід функціонування підприємств багатьох розвинених країн Західної Європи та США засвідчує,
що центральне місце в системі забезпечення високих результатів господарської діяльності належить
питанню раціонального управління витратами. Саме цьому питанню приділяється значна увага як з боку
менеджерів, так і власників підприємств. На підприємствах цих країн чітко сформована система
менеджменту, метою якої є забезпечення ефективності здійснення виробничих процесів і виявлення та
використання факторів впливу на оптимізацію пов'язаних з ними витрат і фінансових результатів.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Управління витратами полягає у
здійсненні впливу на їхній склад і рівень, то забезпечує високі темпи розширення економічної діяльності
підприємства та досягнення запланованих фінансових результатів. До важливих завдань управління
витратами можна віднести зменшення в структурі витрат частки постійних та непрямих витрат,
забезпечення стабільності розподілу витрат та зменшення їх абсолютної величини. управління витратами
важливе значення має низка концепцій. Витрати підприємства є складним об'єктом, на який впливають
різноманітні зовнішні та внутрішні чинники.
Формулювання цілей статті полягає у дослідженні проблем державного регулювання управління
витратами підприємництва.
Виклад основного матеріалу дослідження. Попередні наукові зондування теоретичних положень
та практики ведення підприємницької діяльності виявили, що цілеспрямованість сучасної системи розвитку
регулювання витратами пов'язана зі скороченням рівня витрат на одиницю продукції. Скорочення витрат на
виготовлення продукції є критерієм, відносно якого оцінюється ефективність регулювання витратами в
цілому та їх величини і рівня. Проте, в Україні усталена, так звана, традиційна модель регулювання
витратами, котра, на жаль, не враховує достатньою мірою специфіку діяльності підприємницького сектору в
конкурентному середовищі, в залежності від сфери діяльності. Адже, основи традиційної моделі базуються
на наступних тезах:
- в бухгалтерському обліку формується справжня собівартість одиниці продукції;
- аналіз витрат за елементами і статтями калькуляції відбувається при побудові системи
регулювання та управління ними.
Крім того, дослідники, формуючи теоретичні основи регулювання витратами, в якості головної
функції, яка впливає на величину та рівень витрат, розглядають обсяг виробництва, що характеризує
традиційну модель такого управління. Залежність поведінки витрат від впливу інших факторів практично не
враховується.
Таким чином, дослідження характеру традиційної системи регулювання витратами забезпечило
теоретичну базу для обґрунтування її вузько цільового положення – кореляції з процесом регулювання рівня
витрат, що породжує обмеженість сприйняття економічної думкою сутнісного призначення системи
регулювання витратами підприємницького сектору.
Взагалі Україна є не першою країною, перед якою постає питання необхідності реформування
системи регулювання витратами. Багато держав світу тією чи іншою мірою пройшли цей шлях. У 70–80-х
рр. ХХ ст. у країнах світу спостерігалась криза регулюючої функції держави. Проте, попередні наукові
дослідження управлінських методологій надає змогу розкрити базові положення, відповідно до яких
формуються традиційні методи регулювання витратами. До них належать:
1) порівняння з нормативними і цільовими показниками;
2) адекватний розподіл накладних витрат;
3) об'єктивне визначення собівартості продукції. [1]
Дана модель збереглася з часу існування планової економіки. Коли більшість етапів процесу
регулювання витратами здійснювались поза підприємством. Наприклад, розробка планових завдань,
нормування витрат ресурсів тощо було функцією держави. На самих же підприємствах акцент робився на
реалізації облікових і контрольних функцій.
Однак, ринкові форми господарювання, змусили дослідників та практиків шукати нові шляхи для
підвищення керованості витратами на рівні національного господарства. В результаті було напрацьовано
чимало пропозицій з удосконалення системи регулювання витратами з точки зору, так званого, публічного
менеджменту (управління).
Тут слід підкреслити, що менеджмент витрат не є управлінням витратами як такими, а представляє
собою управління діяльністю, в результаті якої були здійснені витрати, що вимагає детермінації міри
споживання ресурсів та робить вкрай необхідним володіння знаннями і досвідом в сфері інвестування,
управління виробничими процесами, запасами, трудовими ресурсами, організації праці та іншими знаннями.
Тому, сутнісне призначення системи управління витратами, на наше переконання, враховує
цілеспрямованість господарської діяльності і полягає в максимізації віддачі використаного капіталу.
Система управління витратами з метою регулювання рівня результативних показників повинна
враховувати наступні фактори:
- технологічні особливості господарювання,
- визначення причин виникнення витрат;
- відображення процесу нарощення витрат в процесі створення вартості.
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Управління витратоутворюючими факторами розглядається як економічна передумова підвищення
ділової активності і ефективності господарських процесів. Відповідно, уваги зі сторони держави потребує
удосконалення системи регулювання витратами підприємницького сектору. Задіяння державного
регулювання системою регулювання витратами призведе в підсумку до формування сучасної системи
регулювання витратами, яка не просто прив’язана до стратегії економії на підприємстві, а призведе до
постійного зростання валового внутрішнього продукту.
Роль держави можна виразити через можливості її участі в цьому процесі. Схематично способи
участі держави зобразимо на рисунку 1.
Система державного регулювання витратами
підприємницького сектору на національному рівні

Мінімізація витрат при
виробництві та збуті продукції

Максимізація віддачі при
плануванні рівня витрат

Рис. 1. Способи участі держави при регулюванні витратами підприємницького сектору

Побудова даної схеми була обумовлена намаганням впровадити в процес виробництва будь-якого
підприємства концепції «ощадливого виробництва». Функція держави полягає у виявленні основних важелів
підвищення ефективності і подальшій концентрації зусиль саме в цих напрямах.
Проте тільки такими способами участі держави в управлінні витратами державне регулювання не
вичерпується. Для цього слід детально вивчити завдання та основні напрямки цього багатоскладного і
багаторівневого економічного механізму.
Завданнями державного регулювання витрат підприємницького сектору є його стабілізація і
розвиток, забезпечення економічної безпеки підприємництва, поліпшення соціального забезпечення
населення, підтримку економічного паритету між галузями економіки, зближення рівнів доходу працівників
різних галузей та сфер, захист вітчизняних товаровиробників тощо.
Наші дослідження дозволили нам виявити основні збої, які спостерігаються в системі державного
регулювання витратами підприємницького сектору, що знаходиться під впливом дестабілізуючих та
екстремальних макроекономічних чинників. Більше уваги цій проблемі приділено в наступному питанні
даної наукової роботи. Однак, слід відмітити, що найбільше занепокоєння у вчених і практиків викликає
відсутність паритетного обміну інформацією щодо витрат між галузями економіки, наприклад між
сільським господарством та промисловістю.
Спроба вирішити проблему диспаритету витрат через створення та реалізацію певного комплексу
організаційно-правових механізмів, спрямованих на їх усунення, не принесли бажаного результату.
Вважаємо, що система державного регулювання витратами підприємницького сектору повинна бути більш
еластичною і сполучати в собі економічні підходи і заходи адміністративного впливу зі сторони держави.
Йдеться про те, що проблему, наприклад, цінового паритету варто вирішувати не через збільшення
різного роду субсидій і дотацій з бюджетів всіх рівнів, а в окремих випадках через пряме втручання в
економічні міжгалузеві взаємовідносини. Наприклад, встановлення жорстких тарифів на паливноенергетичні ресурси природних монополій. Адже загальновідомо, що частка цих ресурсів складає 60–70%
собівартості продукції.
В рамках побудови системи економічної безпеки держави, зважаючи на низький рівень заробітної
плати населення, вважаємо за необхідне розвинути політику регульованих державою витрат, що в
подальшому формують ціни на окремі види соціально важливої продукції, яка надасть змогу
підприємницькому сектору здійснювати розширене відтворення в умовах системної кризи.
Тому, оптимізація потоку витрат на рівні держави, які «лягають» в основу створення вартості
продукту, що в підсумку формує ВВП, потребує державного регулювання. Вирішення цієї проблеми
припускає необхідність перегляду сучасної системи управління витратами зважаючи на сучасні методи
реструктуризації бізнес-процесів, вироблених, перш за все, американською та японською практикою
управління.
Реалізація державного регулювання розвитку підприємництва здійснюється з допомогою методів та
інструментів. Правильне застосування методів регулювання дає можливість досягнути відповідних
результатів. Під ними розуміємо способи впливу держави на поведінку суб’єктів підприємництво з метою
створення та забезпечення умов їхньої діяльності відповідно до визначених напрямів розвитку. Кожен метод
знаходить своє застосування через сукупність відповідних інструментів, які є знаряддям для досягнення
визначених цілей.
Система державного регулювання витратами підприємницького сектору України включає в себе дві
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основні підсистеми: підсистему державної координації ринкового механізму (рис. 1) та підсистему
державної підтримки підприємництва (рис. 2).

Методи непрямої координації

ПІДСИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ КООРДИНАЦІЇ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ

Координація підприємства

Координація
цін

Заставні
операції

Гарантовані ціни

Квоти

Цільові
ціни

Закупівельні
інтервенції
Товарні
інтервенції
Митні
квоти та
збори

Заставні
ціни
Фіксовані
ціни

Координація
оплати праці

Координація
тарифів

Нарахування
на заробітну
плату

Тарифи на
електроенергію

Єдиний
соціальний
внесок

Тарифи на
паливні
ресурси

Мінімальна
заробітна
плата

Тарифи на
водо постачання

Інші види
цін

Інші
методи

Методи прямого впливу
Формування інфраструктури
ринку
Маркетингова система
Система оптових та
роздрібних ринків
Система допоміжних
учасників: бірж, банків,
страхових компаній тощо

Формування правового
механізму ринку
Рішення, розпорядження
місцевого рівня
Рішення, розпорядження
обласного рівня
Накази, рішення,
розпорядження
міністерств та відомств

Система інформації
Система моніторингу цін,
тарифів,ставок, квот
Рис. 2. Підсистема державної координації ринкового механізму в складі системи державного регулювання витратами
підприємницького сектору України

Державне регулювання витратами підприємницького сектору є системною сукупністю
взаємопов’язаних методів і засобів для здійснення заходів підтримуючої, компенсаційної та регулюючої
діяльності держави в процесі цілеспрямованого впливу на формування витрат підприємницького сектору.
Економічні методи державного регулювання здійснюють опосередкований вплив на економічні
інтереси суб’єктів підприємництва та зумовлюють їхню поведінку, при цьому не обмежують їх
підприємницький вибір. Економічні методи регулювання підприємництва реалізуються за допомогою
монетарних та фінансових інструментів. Вибір тих чи інших економічних інструментів залежить від ситуації
в країні, розвиненості ринкових відносин та доктрини економічної політики.
На сучасному етапі господарювання монетарні інструменти регулювання з різною ефективністю
використовують у всіх країнах і є найбільш відомими в історії регулювання ринкових відносин. Їх головна
ціль – кількісна зміна пропозиції грошей в країні. Основними монетарними інструментами є: облікова
ставка, норми обов’язкового резервування, валютні інтервенції, кредити репо, кредити овернайт, купівля
іноземної валюти тощо.
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У взаємозв’язку з монетарними інструментами регулювання використовуються фінансові
інструменти, які визнані економічною наукою як дієві інструменти державного регулювання. До цих
інструментів належать: податкові та бюджетні. Використання податків у системі державного регулювання
ґрунтується на властивих їм функціях: фіскальній та регулюючій. Використання податкових інструментів
має на меті досягнення бажаної чи зміну діючої поведінки платників податків, що дозволяє у довгостроковій
перспективі досягти певних цілей соціально-економічного розвитку суспільства, а у короткостроковій –
бажаної поведінки платників податків.
Регулюючий вплив податків проявляється шляхом застосування таких методів: підвищення чи
зниження податкових ставок, їх диференціація для різних категорій платників податків, розширення чи
звуження бази оподаткування, надання податкових пільг чи податкових кредитів тощо. Податковими
інструментами є: податкові канікули, база оподаткування, вид та розмір податкових ставок, податкові
пільги. Податковим кодексом України затверджено 18 загальнодержавних та 5 місцевих податків і зборів.
До бюджетних інструментів належать бюджетні витрати, бюджетні інвестиції, трансфери,
бюджетний дефіцит. Дія цих інструментів визначаться змінами у таких сферах як: збільшення державних
витрат, збільшення сукупного попиту, збільшення рівня занятості населення; збільшення дохідної частики
бюджету, яке відбувається за рахунок збільшення податкових надходжень тощо.
Державна політика сприяння підприємництва має формуватися на принципах забезпечення
пріоритетності країни на міжнародних ринках, вирішення важливих соціальних проблем суспільства,
зростання добробуту населення. Державна політика сприяння розвитку підприємництва проявляється у
різноманітних формах підтримки [17, c.38]: фінансово-кредитна підтримка; організаційно-інформаційна
підтримка; законодавчо-нормативна підтримка.
При застосуванні фінансово-кредитного механізму підтримки необхідно відмітити, що потрібно
віддавати пріоритетне підприємствам виробничої сфери та представникам депресивних регіонів, безробітнім
та вимушеним переселенцям. Фінансово-кредитна підтримка передбачає стимулювання інвестиційної
активності. При цьому необхідно забезпечити співвідношення інтересів держави та суб’єктів
підприємництва.

Підсистема державної підтримки підприємництва
Методи непрямої підтримки

Пільгове оподаткування
Пільгове кредитування
Страхування
Лізинг

Методи прямої дії

Фінансування цільових
програм
Субсидії, дотації,
компенсації
Фінансування науководослідних робіт

Державні гарантії

Фінансування підготовки
кадрів

Інші методи

Бюджетні кредити
Інші методи

Рис. 2. Підсистема державної підтримки підприємництва в складі системи державного регулювання витратами
підприємницького сектору України

Водночас запропоновані методи непрямої і прямої підтримки підприємництва доцільно розглядати
методи непрямої підтримки включають такі основні види державної підтримки підприємництва: пільгове
оподаткування; надання пільгових кредитів; цільове субсидування; пільгове кредитування; страхування;
лізинг; створення державних спеціалізованих фінансових установ для підтримки підприємництва; державні
гарантії тощо.
Видом підтримки другої групи притаманний прямий характер. До основних видів прямої державної
фінансової кредитної підтримки сприяння розвиткові підприємницьких структур належать фінансування
цільових програм, субсидії, дотації, компенсації, фінансування науково-дослідних робіт, фінансування
підготовки кадрів, бюджетні кредити та ін. [10, c.222–224].
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Висновки. Основою концепції системи управління витратами виступає розширення цільових
установок за рахунок обліку цілеспрямованості господарської діяльності, споживчої цінності і нових знань,
характерних для розвитку національної економіки з застосуванням або моделі «постфордизму», або
японської системи управління, котра відображає гнучкий та раціональний механізм.
Прийняття правильних рішень, у тому числі й щодо управління втратами, можливе тільки тоді, коли
існує глибоке розуміння процесів і явищ, стосовно яких приймається рішення. Кожен об'єкт, стосовно якого
приймається управлінське рішення, потрібно розглядати комплексно, визначивши його особливості, а також
мету, способи та засоби реалізації рішення.
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ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
У статті проведено аналіз детермінант інноваційного потенціалу України, визначено основні тенденції його
розвитку та напрями використання. Зосереджено увагу на інноваційній культурі та людському факторі як визначальних
детермінантах розвитку інноваційного потенціалу України. Здійснено оцінку сучасного стану розвитку інноваційної діяльності
в країні та можливості її удосконалення.
Ключові слова: детермінанти, інноваційний потенціал, інноваційна модель розвитку, високотехнологічне
виробництво.

KORBUTYAK A. G.
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DETERMINANTS OF INNOVATION POTENTIAL OF UKRAINE
The purpose of research is to determine the factors of the Ukrainian innovative potential and the evaluation of
mechanism of its management in modern conditions. In clause the thorough analysis of determinants of innovation potential of
Ukraine is carried out, the basic tendencies of its development and directions of use are determined. The integration of Ukraine into
the global economic space with high level of competition has led to the transition from an extensive model of the national economy
to an innovative model of management development. The most important determinants that will ensure the increase of industrial
production, is a fast implementation in the production of advanced achievements of scientific and technological progress, increasing
the product competitiveness and continuous improvement of production management system that ensures the optimal use of
material, productive and human resources. The basis of innovation potential of any society is the human resource that is the
carriers of certain educational and qualification level of moral and psychological qualities necessary to implement a successful
innovation. Thanks to existing human capital the level of innovative potential of Ukraine is generally considered to be high enough
to ensure that our country was able to take its worthy place among the most developed countries. Along with the human factor, an
important component of the Ukrainian innovative potential is a scientifically-technological and manufacturing opportunities of our
country, which are reflected in a knowledge-intensive high-tech industry. Thus the formation of innovative potential is complicated
by the available opportunities to obtain financial resources, so it should be directed on the creation of not resource-demanding
(material saving) innovations that enable to use maximally and fully the available in the national economy raw materials and also
the new types of materials, recycling of waste that should be coordinated with the environmental requirements set by the society
for manufacturers.
Keywords: determinants, innovation potential, innovation model of development, high-tech manufacturing.

Постановка проблеми. Інтеграція України до світового економічного простору з високим рівнем
конкуренції обумовила перехід від екстенсивної моделі вітчизняної економіки до інноваційної моделі
розвитку господарювання. Однак фінансово-економічна криза 2008–2009 років та загострення військової
ситуації на Сході України (що триває донині) обумовили необхідність чіткого визначення детермінант, що
впливають на розвиток інноваційного потенціалу вітчизняної економіки та усунення негативних з них в
майбутньому.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Отже, важливою складовою стратегії розвитку
української економіки є гідна інтеграція у світове співтовариство з одержанням статусу повноправного
члена ЄС, що передбачає досягнення відповідних соціально-економічних стандартів. Сукупність перешкод,
які треба подолати на цьому шляху, є предметом уваги широкого загалу зарубіжних та вітчизняних
науковців: Х. Барнет, Б. Санто, Р. Солоу, Б. Твісс, Є. Тоффлер, В. Хартман, Е. фон Хіппель, І. Ансофф, П.
Друкер, О. Дацій, І. Єресько, Є. Кузьмін, В. Яковенко та ін. Однак у вітчизняній економічній науковій думці
недостатньо уваги приділено аналізу факторів, сучасних тенденцій розвитку інноваційного потенціалу
України, а також механізму його оцінки.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. За нинішніх умов господарювання
Україна стоїть перед необхідністю глибокого коригування економіки, мета якого – не просто економічне
зростання, а набуття ним інноваційної природи як основи стійкого економічного прогресу. Така цільова
настанова диктує потребу не лише в адекватних дослідженнях, спрямованих на безпосередній результат, а й
у дослідженнях фундаментального характеру, теоретичного переосмислення ряду категорій і понять, щоб
знайти адекватне розв’язання назрілих проблем.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є визначення детермінант розвитку
інноваційного потенціалу України та оцінка механізму управління ним в сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу дослідження. За цих умов найважливішими детермінантами, що
дозволять забезпечити підвищення промислового виробництва, є швидка реалізація у виробництві новітніх
досягнень науково-технічного прогресу, підвищення конкурентоспроможності продукції, та постійне
вдосконалення системи управління виробництвом, що забезпечує оптимальне використання матеріальних,
виробничих і людських ресурсів. Саме на інноваційній складовій розвитку наголошується у Стратегії
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«Європа – 2020» або як її ще називають «Стратегія для розумного, сталого та всеохоплюючого зростання»
[1]. Основна теза Стратегії – зростання економіки, що ґрунтується на знаннях та інноваціях. Одна з
пріоритетних тем Стратегії «Інноваційний Союз» передбачає покращення рамкових умов та доступу до
фінансування досліджень та інновацій, з тим щоб забезпечити перетворення інноваційних ідей на продукти
та послуги, що сприятиме розвитку та створенню робочих місць. Відповідно до цього, передбачається
інвестування 3% внутрішнього валового продукту ЄС у науково-дослідну діяльність. За даними ж
вітчизняної статистики обсяг ВВП, що спрямовується на інноваційну складову, не перевищував 1,5%
впродовж останнього десятиріччя [4].
Згідно Закону України «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні» [2]
інноваційний потенціал розглядається як сукупність науково-технологічних, фінансово-економічних,
виробничих, соціальних та культурно-освітніх можливостей країни (галузі, регіону, підприємства тощо),
необхідних для забезпечення інноваційного розвитку. При цьому окремо виділяється така складова
потенціалу, як інноваційна культура, яка характеризує рівень освітньої, загальнокультурної і соціальнопсихологічної підготовки особистості та суспільства в цілому до сприйняття і творчого втілення в життя ідеї
розвитку економіки країни на інноваційних засадах. Звідси слідує, що основою інноваційного потенціалу
будь-якого суспільства є людський ресурс, тобто носії певного освітньо-кваліфікаційного рівня та моральнопсихологічних якостей, необхідних для реалізації успішної інноваційної діяльності. Рівень інноваційного
потенціалу України саме завдяки наявному людському капіталу загальновизнано вважається достатньо
високим для того, щоб наша держава була здатна посісти гідне місце серед найрозвиненіших країн світу.
Адже держава має розвинену систему підготовки фахівців, що працюють як у виробничій сфері, так і
займаються науковою та науково-технічною діяльністю. Тим паче, що Міністерство освіти максимально
намагається наблизити вітчизняний освітній простір до європейського. А Європейський Союз відповідно до
Стратегії – 2020 [1] обрав ще одну пріоритетну тему «Молодь у русі» для підвищення ефективності систем
освіти та сприяння вступу молоді на ринок праці.
Поряд з людською детермінантою, важливою складовою, інноваційного потенціалу України є
науково-технологічні та виробничі можливості нашої держави, що знаходять своє втілення у наукомісткому
високотехнологічному виробництві. Це передусім, потенціал літакобудування, адже лише сім країн світу,
серед яких і Україна, мають повний цикл проектування та виробництва літаків. Це ж стосується і ракетнокосмічної галузі, яка також здобула всесвітнє визнання. Широкими є можливості вітчизняного
суднобудування і танкобудування (особливо в умовах підвищення ступеня мілітаризації економіки). У той
же час потужності провідних високотехнологічних виробництв переважно військового спрямування, що
мають повний цикл в Україні, а саме: літакобудування, суднобудування і танкобудування, є набагато
більшими, ніж власне потреби нашої держави. Тому для забезпечення подальшого розвитку цих виробництв
обов’язковим фактором є пошук вигідних умов для реалізації їх продукції на світових ринках. Проте
ускладнюється цей процес відсутністю у вітчизняних суб’єктів господарювання відповідного досвіду.
Впровадження інновацій – це напрямок економічної діяльності держави, який забезпечує сталий
прогресуючий розвиток виробництва шляхом його інтелектуалізації з метою випереджаючої
конкурентоспроможності вітчизняної продукції, а також забезпечення рівномірного розвитку регіонів. При
цьому слід звернути увагу на те, що в розвинених країнах на долю нових та удосконалених товарів, техніки і
технологій припадає понад 70% приросту ВВП [3].
Однак наявний інноваційний потенціал України недостатньою мірою впливає на зростання
основних макроекономічних показників в динаміці. Принципова неузгодженість полягає в тому, що
нарощування основних макроекономічних показників (ВВП, вартості основних засобів, дохідної і
видаткової частини бюджету, інвестицій в основний капітал, роздрібного товарообігу, середньої заробітної
плати та скорочення кількості зареєстрованих безробітних) не знаходить адекватного відображення в
соціальних параметрах українського суспільства. Стабільне зростання середньої заробітної плати не
супроводжується відповідними якісними зрушеннями в соціально-значимих параметрах українського
суспільства. Так, у споживчому кошику середньостатистичного українця останніх років витрати на харчові
продукти стабільно перевищують 60%, що більше ніж у країнах всього пострадянського простору
(виключення – Таджикистан у 2004 році) і значно відрізняється від європейських стандартів [3].
Формування інноваційного потенціалу ускладнене наявними можливостями одержання
матеріальних ресурсів, тому він повинен бути орієнтований на створення не матеріаломістких
(матеріалоощадних) нововведень, що дають змогу максимально і комплексно використовувати наявну в
національній економіці сировинну базу, а також нових видів матеріалів, утилізації відходів, що необхідно
погоджувати з екологічними вимогами, які висуває суспільство до виробників.
Можливості застосування новацій великою мірою залежать від енергоресурсів, що мають стійку
тенденцію до скорочення й подорожчання. Це висуває на перший план проблеми раціоналізації споживання
енергії в самих інноваційних процесах і створення енергоощадних технологій, а також розробки нових
джерел енергозабезпечення. Слід відмітити, що результати впровадження у вітчизняну економіку
інноваційних енергозберігаючих технологій залишаються незадовільними.
Також важливою детермінантою, що ускладнює використання інноваційного потенціалу
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української науково-технічної сфери, є високий рівень її мілітаризації. Це пояснюється тим, що існуючий
науково-технічний потенціал нашої держави практично був сформований за часи колишнього Союзу РСР
для обслуговування потреб військово-промислового комплексу. Відтак значна частина науково-технічних
розробок, що здійснювались в Україні, використовувались за її межами.
Отже, сучасне досить непросте становище щодо інноваційної діяльності в Україні обумовлюється
дією цілого ряду негативних чинників. Одним з найбільш несприятливих серед них є значна зношеність і
технологічна застарілість основних засобів і виробничої інфраструктури. Так, близько 60% основних засобів
національної економіки є зношеними. Низький технологічний рівень виробництва спричиняє його високу
енерго- і матеріаломісткість. Все це створює несприятливе середовище для піднесення інноваційної
діяльності.
Висновки. Таким чином, одним з найвагоміших факторів, що стримує інноваційну діяльність в
нашій державі та розвиток вітчизняного інноваційного потенціалу, є відсутність попиту на вироблену в
Україні наукомістку продукцію, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Визнання факту
недостатнього попиту на наукоємну продукцію на внутрішньому ринку має спонукати до усвідомлення
необхідності державної підтримки інноваційної діяльності державою доти, доки зростання інноваційного
виробництва не буде викликано стійким попитом на його продукцію. Разом з цим, загальний рівень,
структура і механізми фінансування сфери інноваційної та науково-технічної діяльності в Україні, на жаль,
сьогодні є такими, що суттєво ускладнюють можливості для реального використання її напрацювань як
потужного чинника піднесення національної економіки та переведення її на інноваційну модель розвитку.
Ключовим моментом стосовно цього є відсутність в нашій державі розвиненої інноваційної інфраструктури.
Отже, на даний час теоретично і практично науково-технічні інновації буквально здатні зробити
вибух не тільки в галузях промисловості, сфері послуг, організаційної діяльності, політиці і культурі, але й в
галузях досліджень. Для цього і сама сфера інновацій повинна бути перетворена таким чином, щоб
перебороти інерційність і обмеження, які є результатом існування сталих структур, застарілого способу
мислення. Розглянуті проблеми, що стосуються формування, збереження і розвитку інноваційного
потенціалу, сконцентрованого у науково-технічній сфері України, дозволяє зробити висновок про те, що
причини існуючого у вказаній сфері помітного відставання нашої країни від економічно-розвинених держав
світу передусім стосуються не рівня вітчизняного інноваційного потенціалу, який є досить високим, а
полягають у відсутності належних організаційно-економічних механізмів щодо його використання.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ
ЗА СУЧАСНИХ УМОВ
У статті досліджено основні напрями розвитку вітчизняного ринку споживчого кредитування, вплив сучасної
економічної ситуації на користування споживчими кредитами серед населення. Виявлено переваги і недоліки державного
регулювання ринку споживчих кредитів. Авторами визначені фактори, що перешкоджають їх розвитку, та розроблено
рекомендації щодо підвищення ефективності розвитку даного сектору кредитування. Аналізуються зміни у структурі
кредитних вкладень. Визначено основні напрями вдосконалення кредитної діяльності вітчизняних банків. Виявлено
проблеми, що виникли у процесі кредитування та доведено їх вплив на розвиток національної банківської системи та
економіки в цілому.
Ключові слова: комерційний банк, споживчий кредит, проблемна заборгованість, дохідність, ризик, ринок
споживчих кредитів.
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DEVELOPMENT FEATURES OF THE MARKET OF CONSUMER CREDITING
IN MODERN CONDITIONS
In the article the main directions of domestic consumer credit market, the impact of the current economic situation in the
use of consumer credit population. Advantages and disadvantages of state regulation of consumer credit. The authors identified
factors that hinder their development, and developed recommendations to improve the efficiency of this sector lending. Analyzed
changes in the structure of loans. The main directions of improving credit activity of domestic banks. The problems that have arisen
in the credit and prove their impact on the national banking system and the economy as a whole. It is noted that the positive effect
in the banking consumer credit in the current conditions can make the following measures: improving methodological provision of
credit by developing appropriate internal regulations; increased attention to population such loans for current needs as overdraft
loans and using credit cards; marketing research banks to expression of people's needs for new types of loans; improving the
existing mechanism cheaper loans in the direction of extension of its validity.
Keywords: commercial bank, consumer credit, bad debts, profitability, risk, consumer credit market.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку ринкової економіки держави вагоме місце
належить ринку споживчого кредитування. Його роль значно зростає в Україні в сучасних умовах, у тому
числі, під впливом фінансової глобалізації та макроекономічної ситуації. Оскільки рівень попиту на
позикові фінансові ресурси серед населення щорічно зростає, що у свою чергу призводить до розширення
асортименту банківських продуктів на ринку споживчого кредитування. Значне зростання споживчого
кредиту в Україні стало важливим чинником розвитку банківської системи й економіки в цілому. Проте
надто прискорене і недостатньо контрольоване зростання споживчого кредиту загострило проблеми
незбалансованості товарних і кредитного ринків і сприяло нагромадженню ризиків. Сучасний банківський
бізнес супроводжують високий рівень конкуренції, ускладнення архітектури фінансового ринку та його
дерегулювання, зміни в організації кредитування. Водночас суб’єкти споживчого кредиту в Україні
виявились не готовими до суттєвих трансформацій, а надмірна активізація банків щодо кредитування
населення посилила загрози стійкості окремих банків і всієї банківської системи. Наявність проблемних
аспектів діяльності вітчизняних банків на ринку споживчого кредитування зумовлює актуальність
дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню питань споживчих кредитів присвячені праці
А. М. Герасимовича, О. В. Васюренко, В.В. Гончаренко, О.Т. Євтуха, В.Д. Лагутіна, А.М. Мороза, М.Д.
Олексієнка, М. І. Савлука, В.Т. Сусіденка та багатьох інших. Віддаючи належне напрацюванням
українських вчених, слід зазначити, що мінливість фінансово-економічного середовища країни та чинників,
що його зумовлюють, в тому числі і у банківському секторі, залишає велике поле для подальшого
дослідження сфери банківського споживчого кредитування.
Метою статті є теоретичне обґрунтування та аналіз ринку споживчого кредитування України,
визначення основних проблем, що перешкоджають його розвитку та шляхів їх вирішення.
Виклад основного матеріалу. Незважаючи на достатньо бурхливий ріст споживчого кредитування
в останні роки, його обсяг в загальному обсязі кредитних вкладень в економіку України невеликий. Між
тим, саме цей показник в багатьох випадках визначає зрілість національної банківської системи.
Кредитування населення передбачає високий рівень розвитку філіальної мережі й банківських технологій,
здатність до швидкого освоєння та супроводу нових банківських продуктів. Основною проблемою
споживчого кредитування в Україні залишається висока вартість кредитів для фізичних осіб. Мінімізація
ризиків банківського споживчого кредитування має здійснюватися силами самих банків шляхом
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застосування активних методів впливу на ймовірність неповернення позик і відсотків за ними у бік
зменшення. Завдання банків – удосконалювати внутрішній кредитний ризик-менеджмент.
Позитивний ефект у розвиток банківського споживчого кредитування за сучасних умов можуть
внести наступні заходи: покращання методичного забезпечення організації кредитування шляхом розробки
відповідних внутрішньобанківських положень; посилення уваги до таких кредитів населенню на поточні
потреби, як овердрафт і кредити з використанням пластикових карток; проведення маркетингових
досліджень банків з метою вияву потреб населення в нових видах кредитів; удосконалення діючого
механізму здешевлення кредитів у напрямі подовження строків його дії. Споживчий кредит має багато
специфічних рис, пов'язаних із особливостями сфери особистого споживання громадян.
По-перше, цей вид позики відображає відносини між кредитором і позичальником, сутність яких
полягає у кредитуванні кінцевого споживання, на відміну від позик, які надають суб'єктам господарювання
для виробничих цілей або для придбання активів, що породжують рух вартості.
По-друге, на відміну від інших видів кредиту, якими користуються переважно суб'єкти
господарювання, споживчі кредити одержують, як правило, фізичні особи .
По-третє, споживчий кредит є засобом задоволення споживчих потреб населення, тобто, особистих,
індивідуальних потреб людей. Така позика прискорює отримання певних благ, які вони могли б мати лише у
майбутньому, здійснивши відповідні накопичення грошових коштів, необхідних для здійснення купівлі цих
товарно-матеріальних цінностей чи послуг, а також робіт з будівництва тощо. Надання споживчих позик
населенню, з одного боку, підвищує їх платоспроможний попит, життєвий рівень у цілому, а з іншого –
прискорює реалізацію товарних запасів, послуг, сприяє створенню основних фондів.
По-четверте, всі види споживчого кредиту мають соціальний характер, оскільки вони сприяють
вирішенню суспільних проблем – підвищенню життєвого рівня населення (передусім із низьким та
середніми доходами), утвердженню принципів соціальної справедливості [2].
Активна робота банків у галузі обслуговування приватних осіб також є необхідною умовою
зміцнення ресурсної бази та розширення ринків їх успішної конкурентної боротьби з небанківськими
фінансово-кредитними установами. Враховуючи особливості перебігу сучасних економічних та соціальних
процесів, доцільно дослідити тенденції та перспективи розвитку споживчого кредитування на ринку
банківських послуг України.
Видача кредитів є найбільш динамічним сектором роздрібного банківського бізнесу. Динаміка
темпів кредитування впродовж 2015 року була нерівномірною. У лютому-вересні минулого року
спостерігалась тенденція поступового уповільнення темпів зростання кредитних вкладень. На зниження
кредитної активності вплинули уповільнення темпів зростання ресурсної бази банківських установ через
ускладнення умов доступу до зовнішніх джерел фінансування, погіршення кредитоспроможності
позичальників та необхідність виконання вимог НБУ, направлених на стабілізацію ситуації на
грошовокредитному ринку. Досліджуючи валюту, в якій надавалися кредити домашнім господарствам
протягом 2011–2015 років, необхідно відмітити про перевагу іноземної валюти за виключенням останніх
2012–2015 рр. (таблиця 1).
Обсяги кредитування в іноземній валюті до 01.01.2012 р. зростали випереджаючими темпами
порівняно з кредитуванням в національній валюті. Відбулось помітне прискорення темпів зростання
кредитних вкладень, що було зумовлено значним приростом кредитів у іноземній валюті через зниження
курсу гривні до іноземних валют (таблиця 1) [4]. Починаючи з 2012 р. тенденція змінилася на протилежну.
Відбулось помітне зниження темпів кредитних позик в іноземній валюті, що було зумовлено підвищенням
курсу гривні до іноземних валют. Темп спаду за 2013 р. був найбільшим з часу запровадження заборони
споживчого кредитування в іноземній валюті і становив 70,4 % до 2011 р. нівелюванням валютних
диспропорцій, накопичених напередодні кризи. Протягом 2013 року обсяг та частка простроченої
заборгованості за наданими кредитами зменшилася на 1,9 млрд грн, або на 2,6% – до 70,6 млрд грн, що
становило 7,7% від кредитних операцій [6]. Зменшення в 2013 році частки простроченої заборгованості
відбулось як за рахунок збільшення клієнтського кредитного портфеля, так і внаслідок часткового списання.
Обчислені структурні зрушення показують, що за 2014 рік, частка споживчих кредитів в доларах США
зросла на 7,6 процентних пунктів і навпаки частка споживчих кредитів в гривнях зменшилась на 7,9 п. п.
Станом на 01.01.2015 обсяг кредитів, наданих фізичним особам в іноземній валюті, становить 77 943 млн
грн, з них іпотечні – 44 638 млн грн [6].
Процес кредитування фізичних осіб комерційними банками спрямований на задоволення потреб
населення, що в умовах постійного зростання цін, інфляції і зниження рівня життя населення є особливо
актуальним. В той же час виникає проблема неповернення кредитів, наданих фізичним особам. При цьому
кредитування фізичних осіб відрізняється підвищеними ризиками порівняно з іншими сферами діяльності
кредитних організацій [2, с. 276]. На сьогодні існують споживчі кредити двох груп: беззаставні споживчі
кредити (кредити готівкою, кредити на придбання товарів, кредитні картки) і споживчі кредити товарів, що
видаються під заставу (автокредити, іпотечні кредити). Перші – найбільш доступні для масового сегменту і
тому користуються найбільшим попитом у населення. З огляду на ризикований характер кредитної
діяльності банків і, відповідно, невизначеність протягом терміну дії кредитної угоди, виникає потреба у
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проведенні спеціального контролю – моніторингу, який спрямований на виявлення, оцінку та ліквідацію
можливих ризиків, які виникають на всіх етапах кредитного процесу [3, c. 101].
Таблиця 1
Кредити, надані домашнім господарствам, за цільовим спрямуванням у розрізі валют
за 2011–2015 роки
Споживчі кредити, млн. грн.
Рік

у тому числі у розрізі валют

усього
гривня

долар США

євро

російський рубль

інші валюти

71 091

52 602

1 573

2

924

2011

126 192

2012

125 011

85 384

37 751

1 181

2

694

2013

137 346

108 224

27 657

939

1

525

2014

135 094

95 763

37 357

1 168

1

807

2015

104 879

66 662

36 268

1 140

-

809

Кредити на нерухомість
2011

70 447

12 503

55 694

881

2

1 368

2012

58 427

14 243

42 318

778

2

1 087

2013

51 447

13 685

36 040

736

1

984

2014

71 803

11 310

57 873

1 102

1

1 518

2015

66 169

11 001

52 203

917

1

2 049

Інші кредити
2011

4 585

3 081

1 402

90

-

12

2012

4 191

3 063

1 016

101

‐

9

2013

4 736

3 772

852

104

‐

8

2014

4 318

3 003

1 179

117

‐

18

2015

3 821

2 389

1 324

93

-

15

Джерело: складено на основі даних НБУ [4]
Сучасний стан споживчого ринку характеризується від’ємною тенденцією розвитку кредитування
домогосподарств за цільовим використанням протягом 2011–2015 років (таблиця 2).
Аналізуючи таблицю, важливо підкреслити зменшення обсягів кредитів, наданих сектору
домогосподарств. Так, протягом 2011–2015 рр. їх сума зменшилась на 26355 млн грн та становила на
31.12.2015 р. 174869 млн грн, що на 13,1% менше рівня 2011 р., та на 17,21% менше рівня 2014 р. Така
тенденція спричинена нестабільністю фінансового стану даних позичальників та високим рівнем
проблемної заборгованості. Однак, необхідно відмітити, що з 2012 р. відбувалось поступове зростання
обсягів споживчих кредитів і їх частка у загальній структурі зросла – від 62,71% у 2011 р. до 70,97 % на
кінець 2013 р. Водночас спостерігалося зростання частки кредитів на придбання, будівництво та
реконструкцію нерухомості відповідно з 31,14% у 2011 р. до 37,84% у 2014 р. Проте, вже у 2015 р. відбулось
скорочення даного виду кредиту до 31,14%. На зниження кредитної активності вплинули уповільнення
темпів зростання ресурсної бази банківських установ через ускладнення умов доступу до зовнішніх джерел
фінансування, погіршення кредитоспроможності позичальників та необхідність виконання вимог НБУ,
спрямованих на стабілізацію ситуації на грошово-кредитному ринку. Кредитування сектору
домогосподарств здійснювалося на довгий строк. Необхідно відмітити, що найбільшим попитом
користуються кредити терміном більше 5-и років.
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Таблиця 2
Структура кредитних вкладень банківськими установами домашнім господарствам за цільовим
спрямуванням за 2011–2015 роки
Показник
Всього
надано
кредитів
установами, млн грн.
Споживчі кредити, млн грн.
Частка у структурі, %
Кредити на нерухомість, млн грн.
Частка у структурі, %
Інші кредити, млн грн.
Частка у структурі, %

банківськими

2011 рік
201 224

2012 рік
187 629

2013 рік
193 529

2014 рік
211 215

2015 рік
174 869

126 192
62,71
70 447
31,14
4 585
2,28

125 011
66,63
58 427
26,58
4 191
2,23

137 346
70,97
51 447
34,00
4 736
2,45

135 094
63,96
71 803
37,84
4 318
2,04

104 879
59,98
66 169
31,14
3 821
2,19

Джерело: складено на основі даних НБУ [4]
На сьогоднішній день існує досить широкий спектр банківських продуктів зі споживчого
кредитування, як на світовому ринку, так і на ринку України. Перспективи роботи банків із населенням в
Україні значні, особливо швидкими темпами розвиваються банківські кредитні продукти з використанням
новітніх технологій, наприклад таких, як кредитні картки. Проведений аналіз динаміки споживчого
кредитування в Україні дає змогу окреслити основні проблеми, що стримують активну діяльність банків у
цій сфері. До них можна віднести: незадовільний рівень якості сукупного кредитного портфеля банків,
викликаний зростанням частки простроченої заборгованості за останні роки; високий рівень ставок за
споживчими кредитами порівняно із обліковою ставкою НБУ; розрив строків залучення банками на
міжнародному ринку короткострокових кредитів та розміщених ними коштів на довгостроковій основі серед
населення [7]. Окрім зазначених проблем, існує ціла низка об’єктивних факторів, що перешкоджають
розвитку споживчого кредитування в Україні, а саме [5, с. 25]: порівняно високий рівень вартості розробки
та впровадження нових видів послуг; недостатньо розвинута ринкова інфраструктура філій та
представництв та низький рівень якості кредитних продуктів, що пропонуються; невисокий рівень доходів
більшої частини населення, що не дає змоги банкам активно застосовувати повноцінні депозитні стратегії
для фізичних осіб, унаслідок чого банки не мають можливості реалізовувати власний кредитний потенціал
на ринку роздрібного кредитування.
Висновки. Отже, підводячи підсумок можна сказати, що споживче кредитування є невід’ємною
ланкою банківської системи, тому підвищення довіри клієнтів до банків, зниження відсоткових ставок за
споживчими кредитами сприятиме покращенню діяльності вітчизняних банків. Ситуація зі споживчим
кредитуванням в Україні потребує реформування, одними з головних проблем залишається незадовільний
рівень фінансової обізнаності споживачів та відсутність належного розкриття інформації та захисту прав
споживачів.
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ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЇХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
В статті наведено поняття фінансово-економічної безпеки підприємства, її основні характеристики та умови
забезпечення. Проаналізовано рівень прибутку підприємств України. Розглянуто організаційні та функціональні аспекти
фінансового управління в контексті забезпечення фінансово-економічної безпеки вітчизняних підприємств та на основі їх
узагальнення визначено завдання такого управління.
Ключові слова: фінансово-економічна безпека, фінансове управління, фінансовий аналіз, фінансова служба,
функціональний фінансовий менеджмент, інституційний фінансовий менеджмент.
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Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

TASKS OF FINANCIAL MANAGEMENT OF DOMESTIC ENTERPRISES
IN THE CONTEXT OF THEIR FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY
The concept of financial and economic security as its internal balance, resistance to the negative impact of any threats,
high adaptability to changing environmental conditions and ability to provide financial and business interests on the basis of the
implementation of corporate rights holders and investors is defined in the article . The basic terms of financial and economic
security, the main of which a high degree of harmonization and coordination of the financial interests of the company with the
interests of the environment and the interests of its staff, balance and complexity of financial instruments and technologies used in
the enterprise, the constant and dynamic development of the financial system (subsystem) company. The level of profit of domestic
enterprises, which showed an increase in the share of profitable enterprises. However, the overall financial performance of the
Ukraine - damage that poses a threat to financial and economic security. The necessity to create security in the Ukraine and the
main lines of their financial work investigated the functional aspects of financial management. Based on the research findings
generated as specifying tasks of financial management at the domestic enterprises to ensure their financial and economic security.
Keywords: financial and economic security, financial management, financial analysis, financial service, functional financial
management, institutional financial management.

Постановка проблеми. Здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства передбачає
безупинний процес кругообігу капіталу. Як наслідок змінюється структура активів і джерел їхнього
фінансування, наявність і потреба у фінансових ресурсах, в цілому фінансовий стан підприємства, особливо
в сучасних нестабільних умовах господарювання. Фінансова складова на підприємстві потребує точної
оцінки її стану для впровадження нових або підтримання старих ефективних методів управління з метою
попередження настання фінансової кризи, збереження належного рівня фінансової стабільності, тобто
забезпечення фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання. Це неможливо без чітко
налагодженої системи фінансового управління, першочерговою ланкою якого є постановка цілей та завдань
такого управління.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання фінансово-економічної безпеки стають дедалі
актуальнішими і досліджуються великою кількістю вчених, зокрема вагомий внесок у дослідження даних
питань зробили Ареф’єва О.В., Барановський О.І., Бєлоус Н.Д., Бланк І.О., Васечко Л.І., Горячева К.С.,
Донець Л.І., Єрмошенко М.М., Ілляшенко С.Н., Картузов Є.П., Карковська В.Я., Терещенко О.О.,
Пастернак-Таранушенко Г.А. та ін.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Варто відмітити, що в контексті
забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств України необхідно звернути увагу як на
функціональний, так і на інституційний аспект фінансового менеджменту. Тобто потребує більш детального
дослідження такий аспект як завдання фінансових служб вітчизняних підприємств в процесі управління їх
безпекою.
Формулювання цілей. Фінансово-економічна безпека є одним із основних об’єктів фінансового
управління. З огляду на це необхідно виділити наступні цілі дослідження:
- визначення ролі управління фінансово-економічною безпекою на вітчизняних підприємствах;
- аналіз ефективності діяльності підприємств України;
- дослідження функціональних та інституційних засад такого управління;
- формулювання висновків дослідження в напрямку конкретизації завдань фінансового
менеджменту у сфері забезпечення належного рівня фінансово-економічної безпеки підприємств України.
Виклад основного матеріалу. В умовах політичної та економічної нестабільності в Україні
важливим є питання вироблення інструментів антикризового управління підприємств, оскільки ситуації, які
складаються в діяльності того чи іншого суб’єкта господарювання, можуть бути найрізноманітнішими, тому
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це вимагає управлінців діяти відповідно до нестандартних, кризових ситуацій, використовуючи специфічні
інструменти управління. За січень-червень 2016 року 35,1% від загальної кількості вітчизняних підприємств
отримали збиток, що свідчить про необхідність більше уваги звертати на питання запровадження механізмів
забезпечення фінансово-економічної безпеки саме на рівні суб’єктів підприємництва, і це підтверджується
тим, що діяльність цих підприємств пов’язана зі значною кількістю ризиків і нестабільністю як
внутрішнього, так і зовнішнього їх середовища.
Адже фінансово-економічна безпека підприємств характеризується внутрішньою збалансованістю,
стійкістю до негативного впливу будь-яких загроз, високим рівнем адаптованості до мінливих умов
зовнішнього середовища та їх здатність забезпечувати фінансово-господарську діяльність на основі
реалізації інтересів власників корпоративних прав та інвесторів [1].
Досягнення такого стану можливе лише за належного рівня організації фінансового менеджменту
підприємств України, що неможливо без чіткого формування цілей і завдань такого управління.
Фінансово-економічна безпека на підприємстві повинна мати комплексний, системний характер і
складатися з комплексу взаємопов'язаних організаційно-правових заходів, що здійснюються спеціальними
службами, підрозділами підприємства. Такі заходи спрямовані на захист життєво важливих інтересів
працівників підприємства від реальних або потенційних загроз для забезпечення успішного фінансовоекономічного розвитку самого підприємства.
Важливим організаційним аспектом забезпечення належного рівня фінансово-економічної безпеки
вітчизняних підприємств є формування системи безпеки і насамперед створення її органів (суб'єктів).
Служба безпеки залежить від розмірів підприємства, його економічних, фінансових, виробничо-технічних,
інформаційних, інтелектуальних, професійних, організаційних та інших можливостей. Як показує досвід,
малі підприємства найчастіше користуються послугами зовнішніх спеціалізованих приватних організацій:
консалтингових, охоронних, інформаційних та ін. Середні підприємства можуть використовувати
комбіновану систему безпеки, з одного боку, в разі потреби одержувати послуги від зовнішніх організацій, з
іншого - активно спиратися на можливості своїх служб і підрозділів. Для великого підприємства доцільно
створити своєю власну службу безпеки [2].
Якщо на підприємстві не створений спеціалізований підрозділ (відділ, служба) фінансовоекономічної безпеки, функції управління фінансово-економічною безпекою підприємства виконуються його
власником чи керівником або фінансово-економічним, маркетинговим та юридичним відділами. У такому
випадку часто виникають проблеми координації роботи усіх структурних підрозділів підприємства щодо
захисту його фінансово-економічних інтересів розмежування обов’язків, повноважень і відповідальності у
сфері фінансово-економічної безпеки.
Структура служби фінансово-економічної безпеки підприємства може бути різною. На невеликих та
середніх за обсягами фінансово-економічної діяльності підприємствах служба фінансово-економічної
безпеки може складатися з двох підвідділів: аналітичного та оперативної роботи, на середніх та великих
структура служби фінансово-економічної безпеки складається з окремих відділів (секторів), які
забезпечують виконання певних функцій управління або захист об’єктів безпеки.
При цьому високий ступінь гармонізації й узгодження фінансових інтересів підприємства з
інтересами оточуючого середовища та інтересами його персоналу є однією із умов забезпечення фінансової
стабільності, а, отже, і важливим завданням фінансових служб підприємства.
Необхідно відмітити ще й такі умови забезпечення фінансової безпеки підприємства, як:
– наявність на підприємстві стійкої до загроз фінансової системи, яка спроможна забезпечувати
реалізацію фінансових інтересів, місії і завдань;
– збалансованість і комплексність фінансових інструментів і технологій, які використовуються на
підприємстві;
– постійний і динамічний розвиток фінансової системи (підсистеми) підприємства [3].
Одним із механізмів фінансового управління, який дозволяє керівництву своєчасно реагувати на
невпинні зміни зовнішнього та внутрішнього середовища, аби підтримувати належний рівень фінансовоекономічної безпеки підприємства є фінансовий аналіз [4]. Недоліком організації фінансової роботи
підприємств України є недостатня увага даному напряму фінансової роботи, що зумовлено, в першу чергу
недостатністю фінансових ресурсів, особливо на малих підприємствах, а також недостатньою кваліфікацією
кадрів.
Для оцінки стану фінансово-економічної безпеки підприємства доцільніше використовувати
наступні показники: ліквідності, ділової активності, фінансової стійкості, рентабельності, оцінки прогнозу
банкрутства. Разом з тим, розпорошеність показників, якими оцінюється економічна надійність
підприємства, значно ускладнює процес прийняття рішення щодо оцінки стану фінансово-економічної
безпеки підприємства. Це обумовлює бажання підприємств для оцінки стану фінансово-економічної
безпеки використовувати один критерій, яким, частіше за все, виступає запас фінансової
стійкості.
В сучасних умовах господарювання підприємствам притаманна самостійність, тобто власна
відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності, стан платіжної дисципліни, що збільшує
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ймовірність настання фінансових ризиків, а це, в свою чергу, може негативно позначитись на стабільності
діяльності підприємства, тобто загрожувати його фінансово-економічній безпеці.
Саме тому при організації фінансового управління важливу роль відіграє функціональний аспект
фінансового менеджменту. Завдання фінансового управління щодо забезпечення фінансово-економічної
безпеки підприємства залежать від фінансового стану конкретного підприємства, рівня його
конкурентоспроможності та здатності протистояти зовнішнім загрозам. Проте одним із
найінформативніших показників ефективності діяльності будь-якого суб’єкта господарювання є фінансовий
результат у формі прибутку або збитку.
Інформація щодо обсягу прибутку (збитку) вітчизняних підприємств відображає табл. 1. Таблиця
складена за даними Державної служби статистики України [5].
Таблиця 1

Рік

2011
2012
2013
2014
2015

Чистий прибуток (збиток) підприємств
Підприємства, які одержали
прибуток
Чистий прибуток
у % до
(збиток),
фінансовий
загальної
млн грн.
результат,
кількості
млн грн.
підприємств
67797,9
63,5
208896,3
35067,3
63,0
210607,6
-22839,7
65,0
179259,6
-590066,9
65,5
202704,5
-373469,0
73,3
352879,7

Підприємства, які одержали
збиток
у % до
фінансовий
загальної
результат,
кількості
млн грн.
підприємств
36,5
141098,4
37,0
175540,3
35,0
202099,3
34,5
792771,4
26,7
726348,7

За період 2011–2015 років можна відмітити позитивну тенденцію до збільшення питомої ваги
підприємств України, які одержали прибуток, у загальній їх сумі. Разом з тим, у 2015 році на відміну від
2013 року загальний результат вітчизняних підприємств відображає сума збитку – 373469 млн грн, що
свідчить про значні збитки окремих із них. Якщо у 2011 році загальний чистий прибуток підприємств
України становив 67797 млн грн, то у 2015 році загальний збиток становив 373469 млн грн.
Враховуючи, що прибуток є одним із важливих індикаторів фінансово-економічної безпеки
підприємства, важливим завданням фінансового управління на вітчизняних підприємств є збільшення рівня
прибутковості, що можливе за оптимізації рівня витрат, зокрема собівартості продукції.
Окрім підвищення рівня прибутковості одним із важливих завдань антикризового фінансового
управління підприємств України є:
– діагностика наявних проблем;
– загальне формулювання цілей та розробка антикризової стратегії;
– оперативне планування;
– прийняття рішення та реалізація планів;
– внутрішній та зовнішній контроль;
– рапортування (рекомендації щодо корекції планів та діяльності) [6].
Висновки. Узагальнюючи значення фінансового управління для забезпечення фінансовоекономічної безпеки вітчизняних підприємств варто виокремити наступні завдання такого
управління:
– створення служб фінансово-економічної безпеки та належний рівень організації їх фінансової
роботи;
– формулювання чітких цілей та інструментів досягнення фінансової стабільності;
– забезпечення належної уваги аналітичній складовій фінансового управління з метою уникнення
або зменшення дії фінансових ризиків;
– забезпечення високої конкурентоздатності продукції, товарів та послуг на основі запровадження
ефективного управління на підприємстві;
– мінімізація собівартості продукції як резерву зниження витрат підприємства, у тому числі за
допомогою використання новітніх методів контролінгу;
– максимізація рівня прибутку та показників ефективності діяльності підприємства та основних
індикаторів рівня їх фінансово-економічної безпеки.
Слід відмітити, що організація фінансової роботи на підприємствах та завдання фінансового
управління залежать від специфіки діяльності окремих із них, адже склад і структура системи фінансовоекономічної безпеки підприємства залежать від виду його діяльності, організаційно-правової форми
власності, масштабів діяльності, ступеню використання нових технологій. Тобто під час побудови системи
фінансово-економічної безпеки на підприємстві слід враховувати специфіку його діяльності та загрози його
нормальному функціонуванню і розвитку.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті представлено результати критичного аналізу підходів до визначення поняття “інвестиційний потенціал
підприємства” та обґрунтовано авторську позицію щодо його змістової характеристики. Також розглянуто концептуальні
засади семантичного формування поняття “інвестиційний потенціал підприємства” на основі взаємозв’язку таких окремих
понять, як «інвестиції», «інвестиційні ресурси», «здатності» та «інвестиційна діяльність».
Ключові слова: інвестиції, інвестиційні ресурси, здатності персоналу, інвестиційна діяльність, інвестиційний
потенціал підприємства.

KVASNITSKA R. S., TARASIUK M. V.
Khmelnytskyi National University

THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF INVESTMENT
POTENTIAL OF THE COMPANY
The goal of the article is to examine the contemporary interpretation of the term «investment potential», to summarize
the approaches to the definition of the essence of this concept and to specify the category of «investment potential of the
company». The article presents the results of a critical analysis of approaches to the definition of «investment potential of the
company», including resource, market, resource-efficient and targeted approaches and proved author's position on its semantic
characteristics. Conceptual bases of semantic formation of «investment potential of the company» based on the relationship of the
individual concepts such as «investment», «investment funds», «capacity» and «investment activity» are considered in the article.
In general, the investment potential is an important category which plays a significant part in the mechanism of the company’s
investment activity.
Keywords: investments, investment resources, staff capacity, investment activity, investment potential of the company.

Постановка проблеми. Для ефективного розвитку економіки, важливим є формування, об’єктивне
оцінювання та використання потенціалу окремих інституційних одиниць, в тому числі й окремих
підприємств, що є не фінансовими корпораціями. Ринкове середовище, у якому сьогодні функціонують
підприємства, істотно змінюється: постійно зростає ступінь його невизначеності, з’являються невраховані
чинники ризику. Тому адаптація підприємств до складного, динамічного та конкурентного ринкового
середовища потребує творчого, науково обґрунтованого, нестандартного підходу до визначення реалій та
потенціалу їх розвитку. Являючи собою інтегровану сукупність ресурсів та можливостей певного
підприємства, потенціал стає своєрідною основою для вирішення поставлених завдань, запорукою
ефективної та результативної його діяльності. Крім того, розвиток підприємства, розширення напрямків
його діяльності знаходиться у функціональній залежності від рівня та ефективного використання такої
складової загального потенціалу як інвестиційний потенціал. Тому особливої гостроти сьогодні набувають
питання щодо дослідження теоретичних засад сутності інвестиційного потенціалу підприємств.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню сутності, різних підходів до трактування
поняття «інвестиційний потенціал» присвячено праці багатьох вчених-економістів, серед яких І.О. Бланк,
В.В. Бочаров, Г.В. Кадирова, О.П. Коюда, Є.В. Лапін, Ю.В. Литюга, У.П. Нечитайло, А.А. Пересада, К.П.
Покатаєва, О.С. Федонін, У. Шарп та інші. Однак, аналіз наукової літератури, яка присвячена питанням
сутнісної характеристики та особливостей формування інвестиційного потенціалу підприємств, свідчить про
те, що окремі питання, пов’язані з інвестиційним потенціалом досліджено недостатньо, адже єдиного
підходу щодо визначення його сутності немає. Саме тому дані питання на сьогодні є актуальними та
потребують додаткового дослідження.
Метою статті є дослідження наукових напрацювань щодо визначення поняття «інвестиційний
потенціал», узагальнення підходів до визначення сутності даного поняття, а також уточнення змісту поняття
«інвестиційний потенціал підприємства».
Виклад основного матеріалу дослідження. Інвестиційний потенціал часто розглядається в
територіальному розрізі, тобто як інвестиційний потенціал країни, регіону, адміністративно-територіальної
одиниці тощо.
Так, інвестиційний потенціал країни І.П. Нечитайло трактує як суму двох складових: національного
багатства, що накопичене суспільством на момент оцінювання потенціалу, та валового продукту поточного
періоду, а саме, тієї його частини, яка спрямовується на заощадження [1, с.15]. П.І. Мірошніченко акцентує
увагу на економічному змісті інвестиційного потенціалу регіону, який є сукупністю інвестиційних ресурсів
суб’єктів господарської діяльності, що формують комплексну базу відтворення господарської соціальної
сфери життєдіяльності регіону на інноваційній основі з метою забезпечення стійкого економічного
зростання [2, с.8].
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Інвестиційний потенціал науковцями також розглядається й у галузевому розрізі. Зокрема, Т.С.
Хачатуров трактує інвестиційний потенціал на основі галузевого підходу через його ототожнення з
комплексом фондоутворюючих галузей промисловості (виробництво машин та устаткування, будівництво,
виробництво будівельних матеріалів тощо), фактично прирівнюючи його таким чином до виробничого
потенціалу [3, с.192].
Однак зауважимо, що найбільш поширеним у науковій літературі є дослідження інвестиційного
потенціалу на рівні підприємств. При цьому, необхідно зазначити, що погляди більшості авторів на
визначення поняття «інвестиційний потенціал підприємства» доцільно систематизувати за певними
підходами.
Так, в межах першого підходу, науковці автори розглядають [4–7] інвестиційний потенціал
підприємства з точки зору ресурсного його уособлення, трактуючи його лише як сукупність інвестиційних
ресурсів, яка включає матеріальні, нематеріальні, трудові, організаційно-управлінські та інші. Такий
ресурсний підхід, на нашу думку, є досить вузьким щодо розкриття змістового насичення інвестиційного
потенціалу, адже окрім ресурсів необхідно врахувати інвестиційні можливості та здатності, які у комбінації
з інвестиційними ресурсами дозволяють здійснювати ефективну інвестиційну діяльність, та дозволяють
підвищити ефективність функціонування підприємства за рахунок їх об’єднання.
Наступним є ринковий підхід визначення інвестиційного потенціалу підприємства, прихильники
якого [8–10] ототожнюють інвестиційний потенціал з потенційним попитом на ресурси на ринку капіталу.
Вважаємо цікавою позицію В.В. Бочарова, який, аналізуючи структуру інвестиційного попиту, виділяє
власне потенційний попит та конкретний попит (пропозиція капіталу) і на цій основі робить висновок, що
перший з них виникає за відсутності наміру суб’єкта господарювання при наявному доході (прибутку)
направити його на цілі накопичення. Називаючи його формальним, він дає йому визначення інвестиційного
потенціалу – джерела для майбутнього інвестування. Другий вид інвестиційного попиту автор характеризує
як конкретну реалізацію намірів суб’єктів інвестиційної діяльності на ринку інвестиційних товарів у формі
пропозиції капіталу. Проте не цілком правомірно ототожнювати дохід (прибуток) з інвестиційним
потенціалом, оскільки завжди існує діалектична суперечність між власне споживанням і накопиченням і
лише реальні накопичення можуть виступати у формі потенційних інвестиційних ресурсів. Також варто
відзначити, що В.В. Бочаров припускає наявність прямого зв’язку між інвестиційним потенціалом і його
конкретною реалізацією, зазначаючи, що інвестиційний потенціал підприємства – це перебуваюча у
системній єдності організована сукупність наявних економічних ресурсів, а також зумовлених ними, за
сучасного рівня розвитку, можливостей щодо мобілізації внутрішніх та зовнішніх інвестиційних коштів для
реалізації стратегічних та тактичних цілей підприємства через механізм інвестування, він визначає сукупну
здатність підприємства здійснювати інвестиційну діяльність, причому ступінь інвестиційної активності та
ефективність інвестування детермінуються рівнем, або величиною, та мірою використання цього потенціалу
[8, с. 25].
Ще одним підходом до розкриття сутності інвестиційного потенціалу підприємства є ресурсноцільовий підхід, який позиціонується в роботах таких науковців, як Г.М. Кадирова, У.П. Нечитайло та К.П.
Покатаєва. За цим підходом інвестиційний потенціал підприємства узагальнено є сукупністю ресурсів, що
призначені для вкладення з метою реалізації стратегічних та тактичних цілей підприємства, а також
досягнення бажаного результату. Відзначимо, на думку Г.М. Кадирової словосполучення «інвестиційний
потенціал», можна розуміти двояко:
1) як максимально можливий ефект, що забезпечується інвестицією; наприклад, можна говорити
про інвестиційний потенціал проекту (програми), до якого (яку) зроблені фінансові та інші вкладення
конкретного обсягу. Інвестиційний потенціал у першому розумінні має синонім у вигляді терміна
«ефективність інвестицій»;
2) як максимальний обсяг будь-яких ресурсів (фінансових, матеріальних, інформаційних, трудових),
які суб’єкт економічної діяльності може направити на інвестиційні цілі.
Отже, автор ототожнює інвестиційний потенціал із майном підприємства, визначаючи його як ту
частину наявного у суб'єкта майна (у грошовій та інших формах), яка може бути направлена на інвестиційні
цілі без шкоди для задоволення поточних потреб у довгостроковій перспективі. Г.М. Кадировою
виділяються окремі складові інвестиційного потенціалу:
– базовий інвестиційний потенціал (сформовані у попередні періоди активи);
– додатковий інвестиційний потенціал (частина активів, створених у поточному періоді) [11, с. 6].
Наступним із підходів до трактування інвестиційного потенціалу є результативний підхід [12–14],
за яким інвестиційний потенціал трактується як спроможність до ефективного використання ресурсів
незалежно від їх виду з метою реалізації можливості інвестиційного розвитку. Так, за цим підходом автори
зосереджують значну увагу на результатах використання інвестиційного потенціалу, при цьому майже
залишаючи поза увагою роль інвестиційних ресурсів, які впливають на інвестиційний потенціал та яким
чином необхідно їх використовувати для підвищення ефективності функціонування підприємства.
За результатами аналізу різних підходів до розуміння інвестиційного потенціалу вважаємо, що
інвестиційний потенціал є віддзеркаленням можливостей та здатностей формування інвестиційних ресурсів
та подальшої їх ефективної трансформації при здійсненні підприємством інвестиційної діяльності.
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Необхідно зауважити, що поряд із можливостями та інвестиційними ресурсами складовою
інвестиційного потенціалу підприємства є сукупність здатностей його персоналу (професійних, ділових та
особистих якостей працівників) до праці щодо фактичного чи потенційного здійснення інвестицій. А тому,
формування та використання інвестиційного потенціалу будь-якого підприємства значною мірою
визначається ступенем професійної відповідності працівників, які здійснюють діяльність щодо створення та
реалізації інвестиційних можливостей, засобів мобілізації інвестиційних ресурсів та їх трансформації в
інвестиції.
Тому, розглядаючи сутність інвестиційного потенціалу через сукупність елементів (компонент), які
знаходяться у постійній динаміці та перебувають у тісному взаємозв’язку один з одним, пропонуємо власне
трактування даного поняття як системи взаємопов’язаних елементів, яка включає можливості
інвестиційного розвитку підприємства, що реалізуються через інвестиційні ресурси та здатності до
ефективного їх використання з метою здійснення інвестиційної діяльності задля досягнення одержання
прибутку та/або досягнення соціального ефекту. Схему концептуалізації поняття «інвестиційний потенціал
підприємства» на основі взаємозв’язку таких понять як «інвестиції», «інвестиційні ресурси» та
«інвестиційна діяльність» представлено на рисунку 1.
Інвестиції — це вкладення усіх видів і форм майнових
та інформаційних цінностей, у тому числі прав на них
на будь-який термін у розвиток людських ресурсів і в
об'єкти будь-якої діяльності з метою приросту капіталу,
досягнення їх високої рентабельності та (або) іншого
корисного ефекту, що супроводжується певним
ризиком.

Є результатом інвестиційної діяльності
Інвестиційна діяльність — це сукупність заходів та дій фізичних, юридичних осіб та держави щодо
вкладання різних видів майнових та інтелектуальних цінностей з метою одержання прибутку та/або
досягнення соціального ефекту.

Уможливлює здійснення інвестиційної діяльності
Інвестиційний потенціал підприємства —
це система взаємопов’язаних елементів, яка включає можливості інвестиційного розвитку підприємства, що
реалізуються через інвестиційні ресурси та здатності до ефективного їх використання з метою здійснення
інвестиційної діяльності задля одержання прибутку та/або досягнення соціального ефекту.

Формують інвестиційний потенціал
Інвестиційні ресурси — це сукупність усіх видів
ресурсів підприємства, які суб’єкт господарської
діяльності використовує для здійснення вкладень
на певний період в об’єкти інвестування з метою
отримання прибутку чи інших кінцевих
результатів або досягнення соціального ефекту.

Здатності персоналу – це обдарування,
талант персоналу, його вміння виконувати
роботу щодо здійснення інвестиційної
діяльності підприємством та досягнення її
конкретних цілей

Рис. 1. Концептуалізація сутності поняття «інвестиційний потенціал підприємства»

Таким чином, «наріжним каменем» процесу формування інвестиційного потенціалу підприємства є
не тільки ресурсне забезпечення, а, здебільшого, створення можливостей ефективного використання даних
ресурсів. Саме вплив на формування можливостей, зміна стандартних операцій формують значний
інвестиційний потенціал, що може мати великі позитивні ефекти, які можна буде порахувати у матеріальній
чи грошовій формі.
Висновки. На основі узагальнення розглянутих вище підходів до визначення інвестиційного
потенціалу, доведено логічність виокремлення такого поняття як «інвестиційний потенціал підприємства»,
яке розглядається як система взаємопов’язаних елементів, яка включає можливості інвестиційного розвитку
підприємства, що реалізуються через інвестиційні ресурси та здатності до ефективного їх використання з
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метою здійснення інвестиційної діяльності задля одержання прибутку та/або досягнення соціального
ефекту. Уточнення трактування даного поняття уможливлює проведення подальших досліджень щодо
особливостей формування та ефективності використання інвестиційного потенціалу підприємств за
сучасних умов розвитку вітчизняної економіки.
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РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ
У статті розглянуто формування механізму зовнішньоекономічної діяльності регіону з використанням
маркетингових стратегій. Надано аналіз відбору груп зростання для підвищення ефективності зовнішньоекономічної
діяльності регіону. Запропоновано наступні напрямки в межах механізму зовнішньоекономічної діяльності для розробки
обласної цільової програми «Програма соціально-економічного розвитку Одеської області до 2020 року». Запропоновано
логіко-структурну схему механізму зовнішньоекономічної діяльності регіону. Визначено основні вимоги до розробки стратегії
зовнішньоекономічної діяльності регіону. Представлено системний аналіз зовнішньоекономічної діяльності Одеського регіону
з урахуванням соціально-економічної ситуації, загроз процесів глобалізації та регіоналізації.
Ключові слова: стратегія, регіон , маркетинг, механізм, зовнішньоекономічна діяльність.
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DEVELOPMENT OF MARKETING STRATEGY FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
OF THE REGION
The mechanism of the development and implementation of foreign economic activity of the organization strategies should
become a link in the development strategies of the region in terms of the transition from the macro to the micro-environment, but
also take into account in the selection of companies to improve the efficiency of foreign trade activities programs. The purpose of
the article - to develop approaches to the development of marketing strategies in foreign trade activities in the region. The article
deals with the formation mechanism of foreign economic activity of the region with the use of marketing strategies. The analysis of
the growth of groups of selection to improve the efficiency of foreign trade activities of the region. It proposed the following areas
within the foreign economic activity of the mechanism for the development of the regional target program "Program of socioeconomic development of Odessa Region until 2020". Proposed log frame mechanism of foreign economic activity of the region.
The basic requirements for the development of foreign trade activities of the region's strategy. Presented by the systematic analysis
of foreign trade activities of the Odessa region, taking into account the socio-economic situation, risks of globalization and
regionalization. The marketing strategy of the region during the formation of the foreign economic activity tasks basically has to
make the most of the favourable strength and capabilities and reduce the negative external economic weakness and threat activity
impact on regional socio-economic development. Thus, the marketing strategy in the foreign economic sphere must take into
account the SWOT-analysis of a particular region, which should be in the mechanism of the development strategy. Adjustment of
strategic programs for the development of basic types of foreign economic activity of the region is carried out taking into account
the regional foreign policy and foreign economic strategy of specific regional factors on the basis of integration of methods of
typological groups, as well as of regional authorities, statistical and marketing services more accurate and timely data. Additionally,
to adjust the method of assessment used by the marketing activities of foreign economic activity of the region. There is reason to
believe that the implementation of the proposed measures will contribute to improve the sustainability of the regional industrial
complex and the transition to an innovative path of development.
Keywords: strategy, region, marketing, mechanism, foreign economic activity.

Постановка проблеми. Механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД) регіону як
сукупності організацій та інфраструктури має ряд специфічних особливостей, які необхідно враховувати
при його формуванні і розвитку: 1) механізм управління ЗЕД створюється і розвивається для управління
конкретними регіональними підприємствами, що функціонують в певних умовах; 2) дія механізму
управління ЗЕД підприємства на регіональному рівні направлена на вироблення цілей функціонування
підприємства і організацію їх реалізації, контроль, мотивацію діяльності колективу працівників, а також на
регулювання взаємодії підприємств з об'єктами зовнішнього середовища; 3) необхідно формувати
поелементний склад, а також проектувати процеси управління за напрямками та сферами діяльності.
Основним принципом дії механізму управління ЗЕД є системний підхід до постановки завдань і прийняття
рішень [1].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. В процесі роботи автором було використано праці
вчених: Дексона П. [3], Діхтль Е. [4], Жданова С. [5], Портера М. [8], Тейлора Ф. [10], Файоля А. [11] та ін.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Але у цих працях не пов’язувався
процес розвитку маркетингу зовнішньоекономічної діяльності зі стратегією регіонального розвитку.
Мета статті – розробити підходи до формування маркетингових стратегій регіону у
зовнішньоекономічній діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Механізм розробки та реалізації стратегій ЗЕД
організації повинні стати сполучною ланкою при розробці стратегій регіону в плані переходу від
мікросередовища до макросередовища, а також враховуватися при відборі підприємств для підвищення
ефективності програм ЗЕД. Концептуальний підхід застосований як спосіб трактування точок зору і
вироблення керівної ідеї механізму зовнішньоекономічної діяльності регіону.
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В межах механізму управління ЗЕД та з метою підвищення ефективності програм ЗЕД вважаємо за
необхідне розробити методику підбору груп зростання в регіоні, яким буде надано сприяння в розвитку
зовнішньоекономічної діяльності. У галузях економіки регіону, які мають найбільш великий
зовнішньоекономічний потенціал, розвиток яких у зовнішньоекономічних зв'язках дасть Одеській області
віддачу в плані створення нових робочих місць, що призведе до скорочення безробіття, підвищення якості
життя населення, а також конкурентоспроможності регіону у зовнішньоекономічній діяльності.
Вважаємо за доцільне визначити такі критерії для цільового відбору груп зростання для
ефективності ЗЕД регіону:
- потенціал високого зростання. Здійснювати капітальні вкладення в галузі і підприємства, які на
даному етапі швидко зростають. Це можуть бути крім промислових підприємств, що використовують
інновації, підприємства сфери послуг і галузей переробки сільськогосподарської продукції. Їх можна
вважати і імпортозамінними галузями;
- висока додана вартість. Відбору підлягають підприємства, що вносять велику вартість
в вироби;
- наявність диверсифікаційної діяльності. До групи зростання можуть бути включені підприємства,
менш схильні до змін циклів діяльності за рахунок диверсифікованої структури бізнесу, в тому числі
використовують різні форми зовнішньоекономічної діяльності;
- диференціальна перевага. Відбору належать підприємства, що мають конкурентну перевагу, в
якості якого може виступати, наприклад, місце розташування компанії, товар, технології, післяпродажне
обслуговування. А також будь-які комбінації цих факторів;
- наявність інновацій. Відбору підлягають інноваційно активні підприємства;
- функціональну перевагу. До групи зростання включаються підприємства, що лідирують у своїй
галузі за ціною і зручності. Вони працюють над зниженням витрат створенням ефективної системи подання
споживчої цінності.
Слід також звернути увагу на структуру зовнішньої торгівлі Одеського регіону – в таблиці 1
запропонований фрагмент цієї структури.
Таблиця 1
Товарна структура зовнішньої торгівлі Одеської області у 2010 р. [2, c. 222]
Показники

Експорт,%

Імпорт,%

Усього

100,0

100,0

Продукція хімічної промисловості

25,9

3,4

Машини та механізми

4,0

9,1

Транспортні засоби

0,8

4,5

Прилади та апарати

0,4

0,9

Мінеральні продукти

27,7

25,7

Виходячи з аналізу ситуації, прогнозу і відповідно до концепції ЗЕД, на нашу думку, завданнями
щодо формування механізму ЗЕД Одеської області є: 1) створення структури, здатної успішно виконувати
стратегію ЗЕД регіону; 2) формування бюджету для державної підтримки перспективних напрямків ЗЕД
регіону; 3) встановлення процедур управління для забезпечення постійного розвитку і вдосконалення ЗЕД
регіону; 4) створення проекту інтернаціоналізації компаній регіону; 5) створення центру по збору інформації
про зовнішньоекономічну діяльність регіону для зв'язку з Центром і зарубіжними дослідними організаціями;
6) зв'язок системи винагороди і стимулювання з виконанням стратегії ЗЕД на високому рівні і досягненням
поставлених цілей; 7) створення структури, яка забезпечує зовнішньоекономічну безпеку регіону.
У зв'язку з вищевказаним і урахуванням зарубіжного досвіду нами були запропоновані наступні
напрямки в межах механізму ЗЕД для розробки обласної цільової програми «Програма соціальноекономічного розвитку Одеської області до 2020 року». Запропоновані заходи не обмежують всіх
можливостей активізації зовнішньоекономічної діяльності господарюючих суб'єктів регіону і можуть бути
доповнені і доопрацьовані виходячи з реальної ситуації, фінансових ресурсів і розстановки пріоритетів у
часі.
В межах механізму стає можливим визначити основні вимоги, які пропонуються до розробки
стратегії ЗЕД регіону, а саме: 1) облік специфічних особливостей регіону (внутрішні чинники) і
закономірностей і шляхів розвитку світового ринку (зовнішні фактори); 2) пріоритети національних
геоекономічних інтересів і стратегічних цілей регіону; 3) своєчасність прийняття рішень у відповідь на
виклики соціально-економічної ситуації регіону, а також світового ринку; 4) усунення територіальних та
галузевих диспропорцій в регіоні; 5) зовнішньоекономічна безпека регіону.
На
основі
вище
викладеного
пропонується
логіко-структурна
схема
механізму
зовнішньоекономічних зв'язків регіону (рис. 1).
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Системний аналіз ЗЕД регіону з врахуванням соціально-економічної
1
ситуації, загроз процесів глобалізації і регіоналізації

Особливості механізму
управління ЗЕД регіону
3

Критерії розвитку ЗЕД
регіону
5
Маркетингові
дослідження в ЗЕД
14

Принципи і тенденції механізму
ЗЕД регіону
2

Оцінка стратегії розвитку
ЗЕД регіону
4

Цілі и задачі регіону у ЗЕД
6
Виявлення в умовах федерального і республіканського значення
для розробки стратегії ЗЕД регіону
7
Побудова системи зовнішньоекономічних пріоритетів для регіону з
врахуванням безпеки регіону в ЗЕД
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Розробка стратегічних задач ЗЕД регіону з дослідженням
маркетингових стратегій ЗЕД
10

Коректування стратегічних програм розвитку основних видів ЗЕД
11

Вироблення стратегічного плану реалізації ЗЕД регіону по пріоритетним напрямкам
12

Рис. 1. Логіко-структурна схема механізму стратегії ЗЕД (узагальнено на основі [3, 4])

Представимо системний аналіз зовнішньоекономічної діяльності Одеського регіону з урахуванням
соціально-економічної ситуації, загроз процесів глобалізації та регіоналізації. 1) Проводиться аналіз
взаємодії ЗЕД державних структур України і регіону в області інституційної основи (міжнародні організації
та міжнародні інститути, національні органи), правової основи (міжнародно-правові норми, національні
законодавства), регулювання торговельної політики за допомогою її інструментів, що включають
економічні, правові, адміністративні і політичні засоби. Вивчається соціально-економічна ситуація з метою
недопущення її погіршення внаслідок проведеної зовнішньоекономічної політики регіону. Розглядаючи
процеси глобалізації та регіоналізації світової економіки, що виникають у зв'язку з цими процесами загрози і
їх можливий вплив на економіку України, так і на економіку регіону, а також можливих заходів
регулювання, що нівелюють ці загрози [5]. 2) Принципи і тенденції стратегії розвитку зовнішньоекономічної
діяльності регіону. 3) Особливості механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю регіону. 4)
Оцінка стратегії ЗЕД регіону, яка формується виходячи з принципів, закладених в [6, 7]. 5) Критерії
розвитку ЗЕД регіону. Перелік даних критеріїв може доповнюватися в зв'язку з подальшим розвитком
зовнішньоекономічної діяльності регіону. 6) Визначення цілей і завдань ЗЕД регіону на основі особливостей
механізму управління нею, принципів і тенденцій стратегії розвитку ЗЕД, системного аналізу ЗЕД регіону,
реалізація яких відбувається за допомогою системи заходів, контроль за якими здійснюють конкретні
виконавці при достатньому регулюванні ресурсів (матеріальних і фінансових), інформаційному і кадровому
забезпеченні.
Методика реалізації цілей і завдань ЗЕД регіону детально опрацьовується при визначенні
стратегічних завдань ЗЕД. Виявлення умов національного і регіонального значення для розробки стратегії
зовнішньоекономічної діяльності регіону, тобто проводиться стиковка національних і регіональних програм
ЗЕД з метою більш ефективного їх впровадження. Аналізуються підходи та інструменти, застосовані в
концепціях і програмах ЗЕД регіону, їх недоліки, визначаються шляхи їх вирішення.
Маркетингові дослідження в ході аналізу цілей і завдань ЗЕД регіону повинні бути застосовні під
час вивчення чинників внутрішнього і зовнішнього середовища в наступному контексті:
- зовнішньоекономічний комплекс регіону, цілі і завдання господарюючих суб'єктів, перспективні
плани їх ЗЕД;
- внутрішні чинники, що перешкоджають розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіону;
- відповідно до світових тенденцій побудови моделі процесу розвитку галузей України для
подальшого визначення зовнішньоекономічних пріоритетів регіону;
- пошук потенційних партнерів за допомогою Internet та інших джерел, методів роботи з ними;
- складання банку даних потенційних іноземних партнерів і інвесторів для регіональної ЗЕД.
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Дослідження
зовнішнього середовища
регіону

Дослідження процесів

Дослідження існуючої системи
інформаційного забезпечення,
задовольняючої інформаційні
потреби користувачів

Дослідження
внутрішнього
середовища регіону

Дослідження існуючих
проблем

Дослідження цілей і
стратегій регіону

Дослідження ефективності
управління

Дослідження функцій і
структури управління

Підсумкові результати системного
дослідження
Рис. 2. Процесна схема модульного діагностування системи управління маркетингом регіону

Побудова зовнішньоекономічних пріоритетів для регіону з урахуванням зовнішньоекономічної
безпеки. При цьому керуються принципами [8] і проводять відбір пріоритетних галузей регіону ЗЕД з
урахуванням їх внутрішньо- і позадержавної конкурентоспроможності.
Розробка стратегічних завдань ЗЕД проводиться з використанням маркетингових стратегій ЗЕД.
При розробці стратегічних завдань ЗЕД регіону потрібно враховувати, що вони повинні складатися з
інтересів усіх суб'єктів регіонального ринку, що беруть участь в ЗЕД регіону і працюють на регіональному
просторі. Крім того, напрямок розвитку стратегічних завдань ЗЕД визначається об'єктивними чинниками
економіки України: різким скороченням обсягів виробництва, монопольним характером виробництва,
зниженням попиту. В даний час маркетингова діяльність у ЗЕД проводиться епізодичним шляхом
вирішення приватних маркетингових завдань, в основному пов'язаних зі збутом товару. У той час як
стратегічна маркетингова діяльність ЗЕД регіону повинна здійснюватися комплексно на основі концепції
стратегічного маркетингу [9], яка визначається як цілеспрямована дія регіону з пошуку стійкої переваги
конкурентами шляхом задоволення потреб споживачів. На підставі вище викладеного, відбувалася
регулярна подача стратегічного плану реалізації ЗЕД регіону за пріоритетними напрямами. При
стратегічному плануванні ЗЕД регіону слід враховувати певні чинники [10].
Висновки. Використовуючи стратегічний маркетинг при розробці ЗЕД, потрібно враховувати, що
це організація різноманітних процесів в регіоні, які спрямовані на виявлення прогнозування та задоволення
потреб людей, забезпечення стійкого становища регіону, здатності до функціонування і розвитку для
досягнення довгострокових цілей. Цей підхід нами використаний відповідно до роботи Е. Дихтль [11].
Крім того, маркетингова стратегія регіону під час формування завдань ЗЕД в своїй основі повинна
максимально використати сприятливі сили і можливості і зменшувати негативні слабкості і загрози впливу
зовнішньоекономічної активності на регіональний соціально-економічний розвиток. Таким чином,
маркетингова стратегія у зовнішньоекономічній сфері повинна враховувати SWOT-аналіз конкретного
регіону, який повинен бути в механізмі розробки стратегії.
Коригування стратегічних програм розвитку основних видів ЗЕД регіону проводиться з
урахуванням регіональної зовнішньоекономічної політики і зовнішньоекономічної стратегії специфічного
регіонального чинника на основі інтеграції методів типологічних угруповань, а також у міру надання
регіональною владою, статистичними та маркетинговими службами більш точних і своєчасних даних. Крім
того, для коригування використовується методика оцінки маркетингової діяльності ЗЕД регіону. Є підстави
вважати, що реалізація запропонованих заходів сприятиме підвищенню стійкості функціонування
регіонального промислового комплексу і переходу на інноваційний шлях розвитку.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДЕФІНІЦІЇ «РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ»
ПІДПРИЄМСТВА
В статті обґрунтована економічна сутність та природа поняття «реструктуризація» підприємства і визначені
ключові підходи до змістовного наповнення даної дефініції. Запропоновано авторське визначення поняття
«реструктуризація» підприємства та розроблена систематизація видів реструктуризації залежно від їх фінансового стану.
Ключові слова: реструктуризація підприємства, оздоровлення підприємства, фінансова криза.

LARIONOVA K. L.
Khmelnytskyi National University

CONCEPTUAL BASES OF DEFINITION «RESTRUCTURING» OF THE COMPANY
The economic substance and nature of the concept of "restructuring" of the enterprise is justified in this article, and also
the key approaches to the content of this definition are identified. The approaches of different authors to determination of nature of
restructuring enterprises were investigated and general signs in selected interpretations of this concept on the main content
characteristics were proposed: by sanation orientation, by the ability to adapt, by detailed measures for financial orientation, by the
restructuring of the company. The definition of restructuring of the company was proposed by the author and systematization of
types of restructuring depending on their financial condition was designed.
Keywords: restructuring of enterprise, making healthy of enterprise, is financial crisis.

Постановка проблеми. Сучасні трансформаційні процеси, які відбуваються на ринку, змушують
керівництво підприємств приймати кардинальні рішення задля виживання серед конкурентів, покращення
показників економічного росту діяльності та підвищення інвестиційної привабливості. Ефективна робота
будь-якого підприємства неможлива без проведення трансформаційних змін. Саме процес реструктуризації
підприємств орієнтований на забезпечення трансформації (переходу) підприємства до нової, більш
ефективної системи діяльності з метою досягнення його довгострокового розвитку. Реструктуризація є
комплексною системою кардинальних перетворень бізнесу, необхідних для його переходу на якісно новий
рівень розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження особливостей економічної сутності та
характеристики поняття «реструктуризація» підприємства було предметом дослідження значної кількості як
зарубіжних, так і вітчизняних вчених-економістів, серед яких Андрієвська Є., Архипчук С., Бабій І., Бень Т,
Василенко В., Волошанюк В., Гончаров В., Зуєва Л., Коваленко Д., Копилюк О., Терещенко О., Тутунджян
А.К., Отенко І., Штангрет А.
Творчим доробком зазначених і багатьох інших науковців здійснено великий внесок в
обґрунтування концептуальних основ процесу реструктуризації підприємств, однак поряд з цим низка
актуальних завдань, серед яких формування системного підходу до обґрунтування економічної природи,
змісту та видів реструктуризації підприємств, потребують наукового їх дослідження та раціонального
вирішення.
Метою статті є обґрунтування економічної сутності та природи поняття «реструктуризація»
підприємства, а також систематизація видів реструктуризації в залежності від їх фінансового стану.
Виклад основного матеріалу дослідження
Дослідження основ будь-якого явища, зокрема і економічного, логічно повинно розпочинатися з
аналізу його сутності. Поняття «реструктуризація» підприємства в науковій літературі трактується
неоднозначно, адже серед науковців існують розбіжності у формуванні його сутнісних характеристик, цілей,
класифікації та засобів. Крім того, у зв’язку із постійними змінами умов функціонування підприємств та
удосконаленням законодавства виникає необхідність всебічного дослідження різних підходів до
трактування цього поняття шляхом здійснення відповідного системно-логічного аналізу.
Дослідивши підходи різних авторів до визначення сутності «реструктуризація», можна визначити
загальні ознаки у обраних трактуваннях даного поняття за основною змістовою характеристикою (табл. 1).
Отже, наявну різноманітність поглядів вчених-економістів щодо трактування сутності поняття
«реструктуризація» підприємства можна звести щонайменше до вище зазначених п’яти основних позицій
змістовного наповнення даного поняття, ключовими характеристиками якого є: адаптація, зміна структури,
оздоровлення (в т.ч. фінансове) суб’єкта господарювання, проведення комплексу заходів організаційного,
технічного, фінансового, правового характеру.
Підсумовуючи проведений аналіз сутності поняття реструктуризації, можна зробити висновок про
те, що реструктуризація є:
- за змістом: процесом структурних перетворень на підприємстві шляхом здійснення заходів
організаційно-економічного, техніко-технологічного, фінансового та правового характеру;
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Таблиця 1
Узагальнення підходів до визначення поняття «реструктуризація» підприємства*

2. За здатністю до адаптації

1. За санаційною спрямованістю

Ознака

Джерела (автор)
Визначення реструктуризації
Коротка характеристика: Визначення характеризують процес фінансового оздоровлення (санації) та оздоровлення усіх
життєвих циклів підприємства
Терещенко О. О.
здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних
[1]
заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зокрема шляхом його поділу з
переходом боргових зобов’язань до юридичної особи, що не підлягає санації, якщо це
передбачено планом санації, на зміну форми власності, управління, організаційно-правової
форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску
конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та задоволенню
вимог кредиторів
Амоша О. [2]
провадиться шляхом здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів,
спрямованих на зміну структури управління, підтримку форм власності, здатних забезпечити
фінансове
оздоровлення
підприємств
і
організацій,
збільшення
випуску
конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва
Штангрета А.,
як інструмент превентивного антикризового управління, який спрямований на систематичну
Копилюка О. [3]
адаптацію підприємства до змін зовнішнього та внутрішнього середовища з метою
недопущення виникнення кризових ситуацій
Коваленко Д. [4]
складний процес, спрямований насамперед на виведення підприємства із кризової ситуації і
повинна охоплювати всі сфери функціонування підприємства – від його виробничокомерційної діяльності до організаційної культури даного підприємства
Поддєрьогін А. [5]
це здійснення організаційно-економічних, правових, виробничо-технічних заходів,
спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форм власності,
організаційно-правових форм, які здатні привести підприємство до фінансового
оздоровлення.
Коротка характеристика: Визначення характеризують реструктуризацію як процес або спосіб адаптації підприємства
відповідно до зміни умов зовнішнього середовища та стратегії розвитку суб’єкта господарювання
Тутунджян А.К.
процес адаптації внутрішніх структур організації, незалежно від її масштабності і організаційно-правової
[6]
форми, до постійно змінних під впливом всіляких чинників умов існування і розвитку зовнішнього
середовища
7.Кальніченко Л.Ф.
спосіб адаптації до ринкових умов господарювання, забезпечення ефективності, фінансової стійкості і
[7]
конкурентоспроможності їх діяльності .
спосіб адаптації діяльності підприємства до ринкових умов, які безперервно змінюються, шляхом
проведення комплексу заходів організаційно-економічного, техніко-технологічного, кадрового та
фінансового характеру, що забезпечать зростання ефективності виробництва, підвищення
конкурентоспроможності та зміцнення фінансової стійкості
Отенко І.,
засіб адаптації підприємства до зовнішнього середовища за рахунок змін в організаційній структурі та
Москаленко Н. [9]
функціональних сферах діяльності підприємства
Коротка характеристика: Визначення характеризують сукупність заходів, які спрямовані на фінансове оздоровлення
підприємства, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва
здійснення комплексу організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових,
«Положення про
технічних заходів, спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості об'єкта
реструктуризацію
підприємств», затверджене приватизації, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення
Наказом Фонду державного ефективності виробництва
майна України від
12.04.2002 р. № 667 [10,
ст.28]
комплекс фінансово-економічних, організаційних і правових заходів, спрямованих на
Терещенко О. О.,
оновлення структури підприємства й управління, фінансів і виробництва, організаційноВолошанюк Н. В.
правової форми діяльності, що дають змогу вдосконалити фінансово-економічні відносини
[11]
підприємства для забезпечення ефективного використання його потенціалу та збільшення його
ринкової вартості
Бабій І. В. [12]
це процес структурних перетворень на підприємстві шляхом здійснення заходів організаційногосподарського, фінансово-економічного, правового, технічного характеру, що обумовлений
змінами факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ функціонування підприємства і
спрямований на покращення показників його діяльності та, як наслідок, зростання ринкової
вартості
Лігоненко Л. [13]
послідовне втілення в життя низки організаційно-економічних, правових, технічних,
технологічних, інформаційних заходів, спрямованих на ліквідацію суперечностей між
потребами ринку, змінами у зовнішньому оточенні та внутрішнім середовищем підприємства,
діючою на підприємстві системою форм та методів управління
Андрієвська Є.В. [14]
проведення комплексу заходів організаційного, технічного, фінансового характеру, що
дозволяють підприємству відновити свою конкурентоспроможність
Коротка характеристика: Визначення характеризують насамперед зміцнення фінансової стабільності підприємства
Ситнік Л.С.
процес забезпечення найбільш ефективного управління активами, зобов'язаннями і власним
[15]
капіталом через проведення змін в операційній, фінансовій і інвестиційній сферах діяльності з
метою створення додаткової вартості бізнесу для власників підприємства
Євсєєв А.
зміни у структурі капіталу або власності, що не є частиною повсякденного ділового циклу
[16]
підприємства

5. За зміною структури
підприємства

4. За фінансовою
направленістю

3. За деталізацією заходів реструктуризації

Бень Т., Довбня С.
[8]

Коротка характеристика: Визначення характеризують перш за все зміну структури підприємства.
Зуєва Л., Архипчук Е. [17] це структурна перебудова з метою забезпечення ефективного розподілу і використання всіх
ресурсів підприємства (матеріальних, фінансових, трудових, землі, технології), яка полягає у
створенні комплексу бізнес-одиниць на основі розподілу, об’єднання, ліквідації (передання)
діючих і організації нових структурних підрозділів, приєднання до підприємства інших
підприємств або підрозділів, і придбання визначальної частки у статутному капіталі або акцій
сторонніх організацій
Гончаров В. [18]
це зміна технологічної, виробничої, загальногосподарської та організаційної структур, а також
балансу з метою збереження (розширення) ринків збуту, доходів та капіталу
Василенко В. [19]
зміна структури чого-небудь за визначеними параметрами (терміну, призначення, величини,
пільг, виплат і т.д.) у зв’язку з умовами, що змінились, і з метою позитивного вирішення
проблем

* - згруповано та узагальнено автором
154

Вісник Хмельницького національного університету 2016, № 4, Том 2

Економічні науки

- за перспективною спрямованістю: засобом покращення показників діяльності підприємства, що
призводить до зростання його ринкової вартості;
- за обумовлюючими чинниками: способом адаптації діяльності підприємства до змін зовнішнього
та внутрішнього середовищ функціонування;
- за станом підприємства: процесом фінансового оздоровлення (санації) – для підприємств які
знаходяться у фінансовий кризі; процесом системної оптимізації діяльності фінансово-стійкого
підприємства шляхом реалізації відповідного комплексу інноваційно спрямованих заходів щодо перебудови
організаційної та управлінської сфер підприємства, який дає змогу забезпечити стійкість, зростання
конкурентоспроможності, прибутковості, ринкової вартості та реалізацію потенціалу економічного розвитку
підприємства у довгостроковому періоді.
Необхідно зазначити, що метою проведення реструктуризації є створення таких господарюючих
суб’єктів, які здатні виготовляти конкурентоспроможну продукцію, бути технічно забезпеченими і
фінансово-дієздатними, незалежно від того це неплатоспроможне підприємство чи воно має стійкий
фінансовий стан. Однак сам процес проведення реструктуризації для таких підприємств буде відрізнятися.
Як правило, реструктуризацію підприємства здійснюють за таких умов: по-перше, коли
підприємство знаходиться в стані глибокої кризи; по-друге, коли існуючий стан підприємства є задовільним,
але прогнози на найближчий час свідчать про певні проблеми та загрозу життєдіяльності; по-третє,
реструктуризація може застосовуватися до благополучних підприємств, які швидко розвиваються, метою
такої реструктуризації є нарощування відриву від конкурентів і створення унікальних конкурентних
переваг.
Тому поняття реструктуризації підприємства які дають різні автори відрізняються, оскільки
насамперед залежать від фінансового стану підприємства на момент виникнення необхідності впровадження
змін та умов оточуючого середовища (табл. 2).
Таблиця 2
Види реструктуризації, залежно від фінансового стану підприємства
Вид
реструктуризації
Стратегічна

Адаптивна
(передкризова)

Санаційна
(антикризова)

Фінансовий стан
підприємства
Фінансово стійке
підприємство
Використовується за
відсутності кризових
явищ як таких, але
виникненні негативних
тенденцій, що
викликають необхідність
впроваджен-ня
термінових дій
Застосовується, коли
підприємство
знаходиться у кризовому
стані

Мета
Підвищення ефективності
функціонування
підприємства, нарощування
конкурентних переваг
Недопущення кризової
ситуації, своєчасна
адаптація підприємства до
змін зовнішнього
середовища

Вихід з кризової ситуації,
недопущення банкрутства
підприємства

Основні напрямами
реструктуризаційних дій
1. впровадження інновацій;
2. створення стратегічних альянсів;
- купівля-продаж бізнесу.
– просторова диверсифікація –
розвиток нових внутрішніх та
зовнішніх ринків;
– продуктова диверсифікація –
розвиток нових продуктів, як
споріднених, так і відмінних.
– скорочення ресурсів (вилучення
частини ресурсів при незмінній
ринковій активності);
– скорочення ринків (вихід із
нерентабельних ринків);
– скорочення пропозиції (відмова від
нерентабельної продукції, сфер
діяльності, організаційних одиниць);
- реструктуризація заборгованості
перед кредиторами;
- одержання санаційних кредитів та
ін.

Таким чином, можна дати наступні визначення основним видам реструктуризації: стратегічна
реструктуризація – цілеспрямований комплекс змін в системі функціонування підприємства, адекватних
завчасно спрогнозованим змінам середовища, що забезпечує можливість нарощування конкурентних
переваг; адаптивна реструктуризація – цілеспрямований комплекс змін, які забезпечують процес адаптації
до умов зовнішнього середовища та недопущення кризових явищ на підприємстві; антикризова
реструктуризація – цілеспрямований комплекс змін, здатних вивести підприємство з кризового стану на
якісно новий рівень розвитку.
Виходячи з ситуації, що склалася у вітчизняній і зарубіжних економіках, найбільший інтерес
представляє інструментарій реструктуризації для підприємств, що знаходяться в кризовій ситуації.
Головною метою реструктуризації є виведення підприємства з кризи і в першу чергу стабілізація його
фінансового стану. При цьому необхідно досягти таких цілей, як підвищення ефективності виробництва,
зміна стратегії управління активами, впровадження бізнес-процедур, вирішення питань з дебіторською і
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кредиторською заборгованостями, використання можливостей подальшого фінансування за рахунок
санаційних позик або інвестицій.
З огляду на це до першої групи (табл. 1) нами було віднесено дефініції «реструктуризації» за
санаційною спрямованістю. Всі ці визначення реструктуризації відносяться саме до антикризового виду
реструктуризації.
Серед визначень першого підходу найбільш вузьким, на нашу думку є визначення Штангрета А.,
Копилюка О. [3], Коваленко Д. [4], які зазначають, що основною метою реструктуризації є вихід
підприємства з фінансової кризи. Але слід зауважити, що у процесі антикризової реструктуризації прагнуть
досягти певного нового якісного стану підприємства, для того, щоб не лише запобігти ліквідації і витягти
підприємство з фінансової кризи, але і створити умови для подальшого розвитку. Тому визначення мети
фінансової санації як лише запобігання банкрутству може спричинити неправильне розуміння всього
процесу реструктуризації.
Дещо ширших поглядів дотримується професор Терещенко О. О. [1], який підкреслює, що
ефективне проведення реструктуризації «сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню
обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та задоволенню
вимог кредиторів». Але в даному визначені реструктуризаційні заходи «спрямовані на реорганізацію
підприємства, зокрема шляхом його поділу з переходом боргових зобов’язань до юридичної особи, що не
підлягає санації», таким чином автор звужує поняття реструктуризації, оскільки реорганізація
(корпоративна реструктуризація) це лише один із видів реструктуризаційних заходів.
У визначеннях другої групи ключовим словом є адаптація підприємства «до ринкових умов
господарювання», «до зовнішнього середовища» за рахунок змін в організаційній структурі та
функціональних сферах діяльності підприємства. Адаптивність є важливою домінантою якісної
характеристики реструктуризації підприємства, оскільки реалізація даного процесу, передбачає, як
оперативне відповідне врахування різноманітних змін бізнес середовища у процесі функціонування
підприємства, так і забезпечення гнучкої та адекватної реакції суб’єкта господарювання на дані зміни для
збереження та підвищення його економічної стійкості.
Визначення третьої групи носять більш точний характер, адже зазначають деталізований перелік
заходів, що здійснюються під час процедури реструктуризації та враховують орієнтацію результатів
проведення реструктуризації не тільки на поточний момент, але й на стабільне функціонування
підприємства в перспективі. Як було визначено раніше, автори Терещенко О. О., Волошанюк Н. В. [11],
Бабаій І. В. [12], Лігоненко Л. [13], Андрієвська Є.В. [14] та інші визначають сукупність заходів з
оздоровлення підприємства-боржника (фінансово-економічні, виробничо-технічні, організаційно-правові,
соціальні і управлінські), які направлені на відновлення платоспроможності, прибутковості та
конкурентоспроможності підприємства у довгостроковому періоді. Ці визначення є дуже близькими та
схожими за змістом та відрізняються лише порядком розташування заходів та мети реструктуризації. Так
само як і попередні автори Андрієвська Є.В. [14] описує комплекс заходів, однак зазначає, що вини
«дозволяють підприємству відновити свою конкурентоспроможність». На нашу думку, дане визначення має
право на існування, проте останній аспект звужує його мету, тобто підприємство прагне відновити тільки
свою конкурентоспроможність.
Четвертий підхід об’єднує визначення науковців, увага яких зосереджується на управлінні
активами, зобов'язаннями і власним капіталом, тобто розкриває її сутність з фінансової точки зору. Таке
трактування на нашу думку значно звужує зміст реструктуризації, адже вона включає не лише фінансові
заходи, а і організаційні, технічні, виробничі, соціальні та інші.
Саме слово «реструктуризація» – це своєрідний ярличок на процесі змін в компанії, який повинен
чітко відображати суть майбутніх змін чи тих змін, які вже відбуваються для персоналу компанії, її
партнерів, інколи і для клієнтів. Реструктуризація – це зміна структури будь-чого. Так, у дослівному
перекладі з англійської мови реструктуризація означає «зміну, перебудову структури». У цьому розумінні
слушним є зауваження авторів п’ятої групи Зуєва Л., Архипчука Е. [17], Гончарова В. [18], Василенко В.
[19] стосовно того, що головною характеристикою реструктуризаційних заходів на підприємстві є його
структурна перебудова.
Особливість реструктуризації, на відмінну від поточних змін, які відбуваються на підприємстві,
виявляється у тому, що реструктуризація не може бути складовою повсякденного господарського циклу
підприємства, тому вона повинна здійснюватися лише за умови наявності конкретної необхідності їх
проведення на підприємстві, викликаної об’єктивними обставинами.
Висновки. Отже, реструктуризація є необхідним процесом адаптації діяльності підприємства до
змін зовнішнього середовища. Цей процес цілеспрямований і еволюційний, він забезпечує життєдіяльність і
розвиток підприємства у сучасних умовах. Важливим моментом такого процесу є вибір конкретних
інструментів та виваженого шляху впровадження змін, за допомогою яких можна досягти бажаних
результатів. Також, на наш погляд, процес реструктуризації підприємств слід ідентифікувати, як
принципово важливу і невід’ємну сучасну технологію менеджменту для забезпечення ефективної
господарської діяльності, стійкого зростання прибутковості, збільшення обсягів випуску
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конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва, вартості та економічного
розвитку підприємств у довгостроковій перспективі. Обґрунтування методичних основ для забезпечення
ефективної реалізації реструктуризаційних перетворень на підприємствах з стійким так і нестійким
фінансовим станом, є актуальним науковим завданням, яке характеризується значною прикладною цінністю
його подальшого дослідження.
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МАРКІНА І. А., АЛЬ ШИРАФI МОХАММЕД АВАД
Полтавська державна аграрна академія

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ОБОВ’ЯЗКОВОГО
МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
Обґрунтовано необхідність розробки механізму державного регулювання впровадження системи обов'язкового
медичного страхування і запропонований даний механізм, що складається з 3 етапів. Впровадження розробленого механізму
дозволить забезпечити потреби населення в отриманні безкоштовної медичної допомоги, поліпшити стан медичної галузі.
Ключові слова: державне регулювання, система обов’язкового медичного страхування, механізм, учасники, задачі,
етапи.

MARKINA I. A., MOHAMMED A. Y. ALSHRAFI
Poltava State Agrarian Academy

ECONOMIC FUNDAMENTALS OF IMPLEMENTATION OF MANDATORY
HEALTH INSURANCE
The goal of the article lies in development of organizational-economic mechanism of state regulation of introduction of
system of obligatory medical insurance. The necessity of developing the mechanism of state regulation of introduction of system of
obligatory medical insurance. This proposed mechanism consists of 3 stages. Presented and distributed among the participants the
main tasks of state regulation in the preparatory phase. Emphasized the role of international organizations in the implementation of
compulsory medical insurance. The scheme of interaction of subjects of compulsory medical insurance. Characterized by the step of
monitoring the status of obligatory medical insurance. It includes the analysis of reports of insurance companies and control of
insurance companies for compliance with current legislation. Management decisions on improvement of state regulation includes
the following components: information, regulatory, policy, economic. Implementation of the developed mechanism will provide the
needs of the population in obtaining free medical care, to improve the state of the healthcare industry.
Keywords: government regulation, health insurance system, mechanism, participants, objectives, stages.

Постановка проблеми. Потреби населення в отриманні безкоштовної медичної допомоги
переважають можливості держави. Впровадження системи обов'язкового медичного страхування в кризовий
період розвитку системи охорони здоров’я в Україні дозволить запобігти обвальному падінню обсягів
фінансування медичних установ, зберегти на належному рівні медичне обслуговування населення. Без
розробки дієвого механізму державного управління неможливо забезпечити максимальну ефективність
системи обов’язкового медичного страхування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні проблеми впровадження системи обов’язкового
медичного страхування та участі держави в цьому процесі досліджували наступні вчені: Григораш Г. В. [2],
Григораш Т. Ф. [2], Молозіна Н. А. [1], Савенко А. Є. [3], Стеценко В. Ю. [4] та ін. Так, Савенко А. Є.
висвітлив проблеми та перспективи введення обов’язкового медичного страхування в Україні [3].
Молозіною Н. А. було розглянуто наукові основи державного механізму забезпечення обов’язкового
соціального медичного страхування, розроблено пропозиції по їх удосконаленню та впровадженню [2].
Даний досвід може бути актуальним і для інших країн світу.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. В аналізованих роботах недостатньо
висвітлені задачі державного регулювання системи обов’язкового медичного страхування на різних етапах –
від впровадження системи до здійснення контролю. Не визначені механізми взаємодії учасників системи
обов’язкового медичного страхування при виконанні задач і функцій.
Постановка завдання. Метою дослідження є визначення економічних засад впровадження системи
обов’язкового медичного страхування на прикладі України.
Виклад основного матеріалу. Метою державного регулювання системи обов’язкового медичного
страхування є створення сприятливих умов для її впровадження та розвитку.
Виділимо 3 стадії державного регулювання впровадження системи обов’язкового медичного
страхування:
1. Підготовчий етап – визначення основних завдань державного регулювання впровадження
системи обов’язкового медичного страхування.
2. Поточний контроль – моніторинг та аналіз звітів з проведення обов’язкового медичного
страхування, контроль дотримання страховими компаніями норм чинного законодавства.
3. Подальший контроль – обґрунтування та прийняття оптимальних рішень з удосконалення
державного управління системою обов’язкового медичного страхування.
Задачі учасників підготовчого етапу державного регулювання впровадження системи обов’язкового
медичного страхування представлені на рис. 1.
Основні задачі фонду обов’язкового медичного страхування:
– забезпечення загального обов’язкового медичного страхування;
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– досягнення соціальної справедливості та рівності всіх громадян в системі обов’язкового
медичного страхування;
– забезпечення фінансової стійкості системи обов’язкового медичного страхування;
– здійснення контролю витрачання коштів з бюджету фонду обов’язкового медичного страхування;
– реалізація програми державних гарантій громадянам отримання безкоштовної медичної допомоги.
В якості страхувальників в системі обов’язкового медичного страхування виступають роботодавці
для працюючих громадян, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, для непрацюючих – держава
через центральний орган виконавчої влади, фонди загальнообов’язкового соціального страхування. В
обов’язки страхувальників мають входити постановка на облік застрахованих осіб в фонді обов’язкового
медичного страхування та своєчасне перерахування обов’язкових внесків.

УЧАСНИКИ
Міністерство охорони
здоров’я

Міністерство соціальної
політики

Міністерство фінансів

Кабінет міністрів України

Державний комітет з питань електронного
урядування України

Міжнародні організації

Міністерство освіти і
науки України

Верховна Рада України

Задачі
- прийняття Європейських клінічних протоколів, стандартів лікування, маршрутних листів для пацієнтів, розробка обґрунтованого
пакету гарантованої державою медичної допомоги (МОЗ);
- збір інформації про фінансовий стан галузі, потенційних платників страхових внесків, обсяг витрат на медичні послуги для
визначення оптимального обсягу страхових внесків та тарифів (МОЗ);
- затвердження моделі розрахунку вартості медичної послуги (Міністерство фінансів);
– затвердження переліку референтних цін на медикаменти і цін в референтних країнах, проведення розрахунку собівартості медичних
послуг, затвердження механізму оплати за кожну медичну послугу. Створення фонду обов’язкового медичного страхування України
(Кабінет Міністрів);
- прийняття основних законодавчих актів щодо діяльності Фонду обов’язкового медичного страхування; (Верховна Рада);
– створення і затвердження стандартів системи медичного страхування (Міністерство соціальної політики);
– реформування системи вищої та середньої медичної освіти, перепідготовка фахівців для роботи в новій системі (Міністерство освіти
і науки);
- укладення договорів з міжнародними організаціями ООН та іншими міжнародними організаціями і фондами щодо здійснення
обов’язкового медичного страхування. Залучення коштів від міжнародних організацій для здійснення обов’язкового медичного
страхування (Міжнародні організації);
– створення інформаційної системи для реєстру застрахованих (Державний комітет з питань електронного урядування України)
Рис. 1. Основні задачі державного управління впровадженням системи медичного страхування на підготовчому етапі

Схема взаємодії суб’єктів загальнообов’язкового медичного страхування представлена на рис. 2.
Застраховані особи мають право на отримання безкоштовної медичної допомоги в лікувальнопрофілактичних медичних закладах в обсягах, передбачених програмами обов’язкового медичного
страхування. Задля компенсації понесених витрат лікувально-профілактичні заклади звертаються до
страхової медичної організації, де застрахована особа, та надсилають рахунки за надані послуги. Страхові
медичні організації перевіряють на відповідність рахунки та перераховують кошти на рахунок лікувальнопрофілактичного закладу.
Організаційно-економічний механізм державного регулювання впровадження системи
обов’язкового медичного страхування представлений на рис. 3.
Суб’єктом державного управління системою обов’язкового медичного страхування виступає
держава.
В якості об’єктів механізму державного регулювання впровадження системи обов’язкового
медичного страхування виступають всі учасники процесу на 3 етапах та взаємодія між ними, а саме
страхувальники, застраховані особи, фонд обов’язкового медичного страхування, страхові медичні
організації, лікувально-профілактичні медичні заклади тощо.
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Страхувальники

Роботодавці

Держава через
центральний орган
виконавчої влади

Особи, які забезпечують
себе роботою самостійно

Фонди загальнообов’язкового
соціального страхування

Страхові внески

Фонд обов’язкового медичного страхування
Звіт про
проведення
ОМС

Договір на
проведення
ОМС

Страховий поліс
ОМС
Застраховані особи

Страхові медичні
організації
Надання медичних
послуг

Сплата медичних
послуг

Лікувально-профілактичні медичні заклади

Рис. 2. Схема взаємодії суб’єктів загальнообов’язкового медичного страхування

Механізм державного регулювання впровадження системи обов’язкового медичного страхування

Мета

Суб’єкт

Об’єкт

Методи

Принципи

Визначення основних задач державного регулювання впровадження системи
обов’язкового медичного страхування та розподіл їх між учасниками для виконання

1 етап

Створення системи обов’язкового медичного страхування

Проведення моніторингу стану обов’язкового медичного страхування в країні
2 етап
Аналіз звітності страхових
компаній

3 етап

Контроль страхових компаній щодо дотримання норм
чинного законодавства

Обґрунтування та прийняття оптимальних рішень щодо вдосконалення державного управління

Інформаційна складова

Нормативно-правова складова

Програмна складова

Економічна складова

Рис. 3. Організаційно-економічний механізм державного регулювання впровадження системи обов’язкового
медичного страхування
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Методи державного регулювання включають в себе адміністративні, економічні методи та цільове
регулювання системою обов’язкового медичного страхування й програмування. Адміністративні методи
регулювання включають такі методи, як дозвіл, заборона, примус.
Слід виділити наступні складові в процесі обґрунтування оптимальних рішень щодо вдосконалення
державного управління: інформаційна, нормативно-правова, програмна, економічна. Програмна складова
передбачає проведення заходів із розробки програм, планів для розвитку системи обов’язкового медичного
страхування. Вагома роль належить інформаційній складовій. Основним завданням забезпечення
функціонування системи обов’язкового медичного страхування в єдиному інформаційному полі є
інформаційна взаємодія суб'єктів системи обов’язкового медичного страхування між собою і зацікавленими
організаціями. Наявність первинної інформації в системі обов’язкового медичного страхування забезпечує
достовірний інформаційний контроль функціонування системи. Розкриття інформаційного невідповідності є
об'єктивною передумовою для прийняття оптимальних рішень щодо вдосконалення державного управління.
В ході реалізації механізму державного регулювання впровадження системи обов’язкового
медичного страхування повинен враховуватися досвід запровадження системи страхування розвинених
країн Європи: Німеччини, Нідерландів, Чехії, Польщі.
Висновки. Проведене дослідження дає змогу визначити основні невідповідності вітчизняної
системи управління охороною здоров’я та систем з розвинутим обов’язковим медичним страхуванням.
Розробка дорожньої карти та реалізація в подальшому підготовчого етапу, поточного та подальшого
контролю дозволить отримувати не тільки соціальний, але й економічний ефекти через зменшення витрат на
утримання тимчасово непрацездатного населення.
Впровадження системи обов'язкового медичного страхування за участю міжнародних організацій,
здійснення поточного та подальшого державного контролю процесу покращить ситуацію в медичній галузі,
а також створить відповідне підґрунтя для виходу зі стану кризи системи охорони здоров'я в Україні.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ
З УРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПІВ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
У статті досліджено діяльність страхових компаній, розглянуто їх організаційну структуру та особливості управління
на стратегічному, тактичному та операційному рівнях. Проаналізовано вплив корпоративної соціальної відповідальності на
діяльність страхової компанії.
Ключові слова: страхова компанія, ринок фінансових послуг, управління страховою компанією, рівні управління
страховою компанією, корпоративна соціальна відповідальність, стратегія корпоративної соціальної відповідальності.
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CONCEPTUAL ASPECTS OF INSURANCE COMPANY MANAGEMENT BASED ON
PRINCIPLES OF CORPORATE RESPONSIBILITY
The article outlines business activity of insurance companies as well as their organizational structure along with
management on strategic, tactical and operational levels. The author analyzes influence of corporate social responsibility and
considers it as an indispensable element of insurance company management. It is proved that corporate social responsibility is
possible under the condition that there are independent and self-sufficient business entities whose business interests and long-term
goals correlate with the principles of sustainable development of social stability, ecological awareness and human rights.
Implementation of corporate social responsibility is possible under the condition of governmental non-interference in business
activity of enterprises. Otherwise excessive interest of governmental institutions and their interference in business activity voids
corporate social responsibility in terms of its voluntary nature and social functions. Development and implementation of corporate
social responsibility of insurance company is preceded by strategic planning, which should be based on a thorough analysis of
external business environment as well as take into consideration internal business environment of an insurance company. This
strategy should be aimed at solving vital business tasks.
Keywords: insurance company, the financial services market, the management of insurance company management level
insurance company, corporate social responsibility, corporate social responsibility strategy

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями. Стратегія розвитку економічної науки на фоні динамічних реалій сучасного
життя визначає необхідність дослідження теоретико-методологічної основи розвитку страхового ринку як
важливого компонента національної безпеки країни. Загалом, страхування є важливим фактором
стимулювання економіки, господарської активності окремих суб'єктів, оскільки створює для всіх учасників
рівні права, можливість отримати вигоду, бажання ризикувати, надає впевненості у розвитку
підприємницької діяльності, створює нові стимули зростання продуктивності праці та забезпечення
економічного розвитку.
На сучасному етапі розвитку страховий ринок України переживає період дестабілізації, пов’язаний
із поглибленням фінансово-економічної та політичної кризи, що супроводжується зниженням показників
економічного розвитку, падінням курсу національної валюти, зростанням рівня інфляції, рецесії фінансового
ринку. Показники діяльності страхових компаній є мінливими, а ринок у цілому волатильний. За таких
умов, важливим є питання стабілізації національного страхового ринку шляхом підвищення фінансової
стійкості, конкурентоспроможності та ефективності управління страховими компаніями.
Аналіз останніх досліджень чи публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми.
Діяльність страхових компаній в Україні та проблема управління ними досліджувалася такими вченими, як
В. Базилевич, О. Вовчак, С. Івахненков, Н. Ніколенко, Н. Нікулін, О. Орхіменко, Г. Попов, Ф. Русинов, О.
Філонюк, В. Фурман, А. Харламова, Д. Хемптон та ін. Віддаючи належне значному науковому доробку
дослідників варто зазначити, що в складних умовах сьогодення важливим залишається формування
ефективної системи інструментарію, спрямованого на збільшення рівня конкурентоспроможності страхових
компаній та надання конкурентних послуг не лише на внутрішньому, а й зовнішньому ринках. Тому, аналіз
сучасного стану страхового ринку України, дослідження особливостей управління страховими компаніями з
урахуванням принципів корпоративної соціальної відповідальності є актуальними в сучасних умовах.
Метою дослідження є визначення специфіки діяльності страхових компаній в Україні, їх
організаційної структури та особливостей управління на всіх його рівнях, дослідження місця корпоративної
соціальної відповідальності в системі управління страховою компанією.
Основний матеріал дослідження. Страховий ринок – це особлива сфера грошових відносин, де
об’єктом купівлі-продажу виступає специфічна послуга — страховий захист, формується пропозиція і попит
на неї. Створення ефективної системи захисту майнових прав та інтересів у окремих громадян, підприємців і
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підприємств, підтримання соціальної стабільності у суспільстві й економічної безпеки держави неможливе
без функціонування потужного ринку страхових послуг. Крім того, страхування є важливим джерелом
акумулювання коштів для подальшого інвестування в реструктуризацію економіки. Воно значною мірою
звільняє бюджет держави від тягаря витрат на відшкодування збитків, що мають місце внаслідок природних
катаклізмів, катастроф, нещасних випадків, захищає підприємців від різноманітних ризиків, забезпечує
підтримку рівня соціальних стандартів громадян [1].
Страхові компанії – це фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних
товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно із Законом України «Про господарські
товариства», з урахуванням того, що учасників кожної з таких фінансових установ повинно бути не менше
трьох, та інших особливостей, передбачених законодавством, а також одержали у встановленому порядку
ліцензію на здійснення страхової діяльності [2].
Структура органів управління страховою компанією (рис. 1) залежить від того, в якій організаційній
формі її створено. Оскільки більшість страховиків України мають статус акціонерного товариства, то вищим
органом управління є загальні збори акціонерів, якими обирається рада директорів, що створює правління та
обирає голову правління. Президент — вищий керівник страхової компанії після голови правління. Віцепрезидент — головний фінансовий директор, який відповідає за фінансові питання діяльності. Менеджер
компанії здійснює оперативне керівництво, організовує горизонтальний поділ праці в компанії, контролює
поточну роботу.
Функції спостережної ради полягають у здійсненні нагляду за діяльністю правління страхової
компанії, порядок якого визначається статутом страховика.
Група радників-консультантів призначена для вирішення найбільш важливих питань у діяльності
страхової компанії. Вона діє як дорадчий орган при керівництві компанії, сформований з працюючих і
залучених спеціалістів.
Виконавчі директори — керівники основних підрозділів компанії, які очолюють відповідні
департаменти (управління, дирекції) та входять до складу правління [3].
Спостережна рада

Загальні збори акціонерів

Голова правління

Рада директорів

Правління страхової компанії

Президент
Віце-президент

Менеджер

Радники-консультанти

Виконавчі директори
Рис. 1. Структура органів управління страховою компанією

Правління страхової компанії є виконавчим органом, який керує роботою компанії згідно з
повноваженнями, визначеними статутом компанії і положенням про правління. Робота правління має
будуватися з додержанням принципу колегіальності. Спектр питань, які вирішуються правлінням, дуже
широкий. Це планування діяльності, розставляння відповідальних кадрів, у тому числі затвердження
генерального директора або головного менеджера компанії, а також кошторису, інвестиційної політики
компанії та ін.
Управлінська діяльність страхових компаній базується на трьох рівнях: стратегічному, тактичному,
оперативному.
На тактичному рівні загальні цілі конкретизуються в межах більш короткого періоду(не більше 5-и
років) та у відповідності із поставленими завданнями залучаються необхідні ресурси.
На стратегічному рівні визначаються довгострокові, розраховані на 10–15 років цілі страхової
компанії, які враховують загальну ситуацію в економіці країни. При цьому визначаються фінансові,
матеріальні та інші ресурси, обирається відповідна стратегія досягнення цих цілей. Основною ціллю на
цьому рівні управління є забезпечення “виживання” компанії, здатності підтримувати прийнятний рівень
фінансової стійкості в довгостроковій перспективі, чого можна досягти через виконання таких завдань [4]:
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− виявити слабкі та сильні фінансові сторони страховика;
− визначити загрози та можливості зовнішнього фінансового середовища;
− оцінити вартість страхової компанії;
− розробити альтернативні фінансові стратегії;
− створити системи інформаційного забезпечення прийняття фінансових рішень.
На тактичному рівні головним завданнями є забезпечення прибутковості та ліквідності компанії.
Досягнення цієї цілі можливе завдяки виконанню таких завдань:
− розробка та реалізація бюджету компанії;
− визначення фінансових показників відповідно до поставлених тактичних задач;
− порівняння запланованих значень ключових фінансових показників діяльності страховика з їх
фактичним значенням;
− аналіз впливу відхилень на виконання поточних фінансових планів
На оперативному рівні вирішуються поточні завдання, які виникають в процесі діяльності страхової
компанії у результаті кон’юнктурних змін на страховому ринку.
Протягом кількох останніх десятиліть суб’єкти економічної діяльності зробили великий крок до
усвідомлення своєї відповідальності за вирішення соціально-економічних проблем, збереження
навколишнього середовища, дотримання прав людини, протидії корупції та великої кількості інших питань,
важливих для всього суспільства. В результаті корпоративна відповідальність стає новою філософією
бізнесу. Компанії, зокрема і страхові, почали орієнтуватись не лише на отримання прибутку, а й на
досягнення суспільного блага. Нажаль, рівень усвідомлення такого явища як колективна соціальна
відповідальність в Україні на досить низькому рівні. Компанії фінансового сектору відчувають на собі ще
меншу соціальну відповідальність, аніж підприємства реального сектору економіки, не існує єдиного
органу, центру, загальноприйнятих нормативів для оцінки рівня соціальної відповідальності. У наш час,
кількість страхових компаній, які враховують у своїй управлінській діяльності принципи корпоративної
соціальної відповідальності є незначна. На нашу думку, це є суттєвим недоліком управлінської системи
компанії, адже при запроваджені корпоративної соціальної відповідальності, страхові компанії отримують
вигоди, які забезпечать виконання завдань на всіх рівнях управління. Серед таких вигод можна виділити:
− формування позитивної репутації серед клієнтів;
− вдосконалення процесу управління, насамперед завдяки запобіганню різного роду ризиків;
− можливість підвищити доходи, насамперед через вирішення проблем з державними органами та
органами контролю, налагодження дієвих відносин з ними;
− економія на залученні і утриманні висококваліфікованих спеціалістів; стандартизація (відповідно
до міжнародних стандартів) дає змогу вийти на нові ринки;
− збільшення обсягу продажу та частки ринку;
− своєчасний доступ до актуальної інформації з компетентних джерел забезпечує швидкість реакції
на критичні проблеми в регіоні та більш ефективне управління ризиками;
− з’являється можливість диверсифікувати джерела формування капіталу страхової компанії
шляхом залучення коштів із фондів, що створюються соціально-орієнтованими підприємствами під
соціально-орієнтовані програми.
Корпоративна соціальна відповідальність можлива за умови досягнення стійкого розвитку
самостійних і відповідальних компаній та організацій, що відповідає їх довгостроковим інтересам, сприяє
досягненню соціального миру, безпеки, благополуччя громадян, збереженню навколишнього середовища,
дотриманню прав людини. Реалізація корпоративної соціальної відповідальності повинна відбуватись за
умови не втручання держави та її відповідних органів до оперативної діяльності компанії. Надмірна
регламентація такої діяльності позбавляє КСВ діяльність духу добровільності, соціально-спрямованої
діяльності компанії або організації.
Розробка та впровадження системи корпоративної соціальної відповідальності страхової компанії
починається із розробки стратегії корпоративної соціальної відповідальності. Стратегія повинна
враховувати як специфіку зовнішнього бізнес-середовища, так і особливості внутрішніх аспектів діяльності
страховика та включати програму дій націлену на вирішення важливих для компанії завдань.
Для розробки стратегії КСВ необхідно мати сталу підтримку вищого керівництва та власників, а
також усіх працівників компанії; здійснити аналіз наявного світового досвіду; визначитися із набором
програм, що здійснюються; визначитися із набором можливих партнерів, заходів, ресурсів; сформулювати
ключові напрями соціальної відповідальності на рівні самої компанії та у взаємозв’язках із зовнішнім
середовищем.
Основними принципами довгострокової корпоративної стратегії діяльності компанії у напрямі
корпоративної соціальної відповідальності є [5]:
− усі продукти, послуги і бізнес-практики повинні відповідати найвищим стандартам якості і бути
задовільними для споживачів на рівні операційної діяльності компанії;
− компанія повинна неухильно виконувати свої зобов’язання перед співробітниками,
постачальниками, партнерами;
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− на рівні потреб суспільства діяльність компанії повинна задовольняти не лише інтереси
безпосередніх споживачів послуг, а і потреби інших співтовариств людей, незалежно від того, є вони
стейкхолдерами компанії чи ні.
Для того, щоб досягти успіху, впроваджуючи корпоративну стратегію, потрібно в першу чергу
вивчити ринок і провести якісний аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, які в тій чи іншій мірі зможуть
вплинути на очікуваний результат. Оскільки в сучасних реаліях ринкових відносин аналізу чотирьох груп
факторів (соціальних, технологічних, економічних, політичних) стало недостатньо для задоволення
інтересів всіх груп впливу, в сучасній літературі додають ще екологію і законодавство, аналіз яких став
необхідним для соціально відповідальних компаній та дає можливість у ході аналізу з'ясувати вплив
факторів, які довгий час навіть не бралися до уваги безліччю компаній.
У впровадженні соціальної відповідальності значну роль відіграють стандарти з КСВ, які
розробляються авторитетними міжнародними і національними організаціями і компаніями: стандарт
AA1000, Кодекс ділової поведінки країн АТЕС, індекси стійкості та ефективності соціально екологічного
рейтингового агентства «Arese», система збалансованих показників (Balanced Business Scorecard), індекс
стійкості Доу-Джонса, принципи Екуменічної ради з корпоративної відповідальності та Міжрелігійного
центру з корпоративної відповідальності (ECCR/ICCR), Європейська модель досконалості Європейського
фонду управління якістю; система EMAS; ініціатива з етичної торгівлі, "Еко-лейбл" Європейського союзу,
Лісова опікунська рада, індекси FTSE4Good, "Глобальні принципи Салліван", стандарти ISO9000/ISO14000,
стандарт SA8000 та "Природний крок" [5].
Висновки. Для забезпечення стабільної діяльності страховика важливе значення має ефективне
управління на усіх його рівнях і досягнення поставлених цілей. Основними завданнями розвитку
страхування залишаються підвищення конкурентоспроможності, рівня інвестиційної привабливості
страхових компаній, розвиток сучасної інфраструктури страхового ринку, створення єдиних баз даних
страхових компаній. Пріоритетним є розвиток страхової компанії на принципах корпоративної соціальної
відповідальності, що дозволить страховику отримати вигоди, які позитивно впливають на діяльність
компанії, мінімізувати ризики та підвищити якість управління.
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АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНИХ МЕТОДИК УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ
ТОРГІВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ
В роботі здійснено ґрунтовний аналіз вітчизняних методик управління логістикою торговельних мереж та
перспектив їх використання у мережах торгівлі. За результатами аналізу зроблено висновки про актуальність подальших
досліджень у даній сфері, а також важливість детального аналізу зарубіжного досвіду управління логістикою торгівельних
мереж, можливостей та перспектив використання цього досвіду у торговельних мережах України.
Ключові слова: управління логістикою, логістична стратегія, логістична мережа, ланцюг постачання, АВС-аналіз.

MAZARCHUK A. U., BILOVSKA H. S.
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ANALYSIS OF THE NATIONAL LOGISTICS MANAGEMENT METHODS FOR
TRADING NETWORKS
The aim of the research is to explore the basic domestic logistics management techniques for trading networks, to
identify their main strengths and weaknesses and prospects of their use in the trading networks. The paper presents the definition
of logistics management and logistics of commercial enterprises and reveals the major handlings of Ukrainian scientists in the field
of trading network logistics. Ukrainian scientists are focusing their research of logistics problems in the production field or at the
level of individual commercial enterprises. Few domestic researches in the field of trading networks logistics usually are limited to
describing the general principles of network logistics strategy construction, or the formation of the organizational structure of the
logistics network. The conclusions regarding insufficient disclosure of logistics management techniques for trading networks and the
lack of complex models and mathematical tools for adoption of logistics solutions in the management of commercial networks in
domestic literature are made. That is why further research and analysis of international experience in logistics management are
very important.
Keywords: logistics management, logistics strategy, logistics network, supply chain, ABC-analysis.

Вступ
В сучасних умовах жорсткої конкуренції, постійного зниження купівельної спроможності
домогосподарств і, як наслідок, вкрай мінливого попиту споживачів, розгортання кризових процесів в
економіці сфера обігу стала однією із найбільш нестабільних сфер народного господарства. У такій ситуації
значну перевагу на ринку мають саме торгівельні мережі, котрі за умов грамотного управління логістикою
мають можливості забезпечити більш гнучку реакцію на виклики ринкового середовища і не лише уникнути
банкрутства, а й забезпечити собі стабільний розвиток. Надзвичайно важливим при цьому є саме грамотне
управління логістикою таких мереж, що є досить складним завданням у міру збільшення їх обсягів та
диференціації видів діяльності.
Проблеми оцінювання логістичних ланцюгів представлені у працях вітчизняних вчених: М. Талана
[5], Н. Бойко [6], І. Наконечного [7], М. Балабана [8], Є. Крикавського [9], Л. Фролової та ін. У своїх роботах
С. Лиса [4], Т. Григоренко та Д. Кочубей [3] досить детально висвітлюють питання оцінки ефективності
управління логістичними ланцюгами саме у торговельних мережах, однак питання комплексного аналізу
наявних методів прийняття логістичних рішень у торговельних мережах все ще залишається відкритим, що
обумовлює актуальність обраної теми дослідження.
Метою роботи є дослідження основних вітчизняних методик управління логістикою торговельних
мереж, визначення їх основних переваг та недоліків, а також перспектив їх використання у мережах
торгівлі.
Результати дослідження
Згідно із визначенням Ради професіоналів з управління ланцюгами поставок (CSCMP),
неприбуткової організації бізнес-персоналу, управління логістикою – це частина діяльності, яка планує,
впроваджує і контролює продуктивні та ефективні прямий і зворотний потік та зберігання товарів, послуг та
пов’язаної з ними інформації між точкою походження та точкою споживання для задоволення потреб
споживачів [1].
Логістику торговельного підприємства трактують як комплекс логістичних операцій та процесів, які
здійснюються торговельним підприємством для доведення товарних потоків до кінцевих споживачів товарів
споживчого призначення (або продукції виробничого призначення – у разі здійснення торговельної
діяльності в сфері оптової торгівлі такою продукцією). Основними функціональними напрямками діяльності
торговельного підприємства у цій сфері є забезпечення процесів просторового переміщування товарної маси
в системі товаропросування, розвиток інфраструктури оптової та роздрібної торгівлі, здійснення комплексу
внутрішньо магазинних та складських торгово-технологічних операцій і їхній інформаційний супровід
(документальне оформлення операцій надходження або відпуску товарів), виконання операцій зберігання
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товарів, їхньої підготовки до продажу, кількісних та якісних перетворень товарних партій, розвиток
власного транспортного господарства торговельних підприємств та/або організація перевезень торговельних
вантажів залученим транспортом, організація логістичного обслуговування споживачів через надання
відповідних послуг тощо [2].
Під час дослідження методів управління логістикою як загалом, так і торговельної мережі зокрема
більшість авторів зупиняються лише на визначенні різноманітних стратегій управління, не заглиблюючись у
суть питання – яким саме чином приймається те чи інше логістичне рішення, на основі якої інформації та за
яким принципом. Так, Т. Григоренко та Д. Кочубей [3], досліджуючи франчайзингові роздрібні торговельні
мережі, виділяють жорстку, м’яку та гібридну моделі управління логістикою залежно від ступеня контролю
франчайзером системи логістики франчайзі. При цьому для оцінки логістичних систем автори пропонують
використання інтегрованих показників результативності бізнес-процесів на основі SCOR-моделей, тобто
моделей поділу логістичної системи на окремі бізнес-процеси та їх подальшої деталізації. С. Лиса [4],
наголошує, що основними критеріями формування логістичних стратегій є зменшення сукупних витрат,
диференціація логістичного обслуговування клієнтів, інноваційність. Автор наводить перелік основних
індикаторів ефективності управління логістичними ланцюгами торговельних мереж. Запропоновані
згаданими авторами методики управління логістикою несуть описовий характер, що значно ускладнює їх
використання у торгівельних мережах, а запропоновані оцінки ефективності містять значну частку
евристики.
М. Талан [5] у своїх дослідженнях описує чотирьохетапний алгоритм побудови логістичної стратегії
торговельного підприємства: стратегічний аналіз логістичної системи, проектування моделі логістичної
стратегії, реалізація стратегії та контроль за її реалізацією; виділяє зовнішні, внутрішні та похідні чинники,
що впливають на процес моделювання логістичних стратегій, описує офенсивні (покращення рівня
логістичного обслуговування) та дефенсивні (скорочення сукупних витрат за існуючого рівня
обслуговування) види логістичних стратегій. Згідно з [5], ціллю логістичної стратегії повинен виступати
консенсус між рівнем логістичного обслуговування відповідно до вимог клієнтів і рівнем логістичних
витрат. Автор описує концепції управління, характерні для виділених типів стратегій: для дефенсивних
стратегій це концепція теорії обмежень (TOC – Teory of Constarints), концепція еластичного управління
(leagile), реінжиніринг процесів (BPR – Business Process Reengineering), тоді як для офенсивних стратегій це
ефективне обслуговування клієнтів (ECR – Efficient Consumer Response), всеохоплюючий менеджмент
якості (TQM – Total Quality Management), швидкість реакції (QR – Quick Response). Автор наголошує, що
основною ідеєю логістичних стратегій в сучасних умовах є ідея «боротьби з часом», метою якої є
зменшення витрат матеріальних потоків і пришвидшення обігу грошей для збереження ліквідності, тобто
скорочення циклу реалізації замовлення, що дозволяє зробити висновок про тісний зв’язок між різними
видами логістичних стратегій задля задоволення потреб споживачів. Таким чином, автор більш ґрунтовно
підійшов до опису стратегій управління логістикою торговельного підприємства, однак також зупинився на
описовому рівні, не заглиблюючись у конкретні методики прийняття рішень.
Н. Бойко [6], досліджуючи систему управління логістики мережі супермаркетів “Сільпо”, основну
увагу приділяє оптимізації організаційної структури логістики та стадій її функціонального циклу,
перенесення прийняття логістичних рішень на нижчі рівні організаційної структури логістичної мережі. При
цьому знову ж таки автор обходить стороною питання дослідження конкретних методів прийняття
логістичних рішень.
І. Наконечний [7] зосередив увагу у своєму дослідженні на сучасних методах управління ланцюгами
поставок, визначивши найбільш перспективними методами управління є оптимізація доданої вартості
послуги у ланцюгу поставок, калькуляція витрат за методом АВС (activity-based costing), формування
міжфункціональних колективів в управлінні ланцюгом поставок, концепція «схудлого постачання» (lean
supply). Однак у своїй роботі автор аналізує, в першу чергу, логістику підприємства, не заглиблюючись у
специфіку мережевої торгівлі.
П. Балабан, Н. Тягунова, В. Місюкевич, Н. Михайлюкова [8] у своїх дослідженнях більш ґрунтовно
описують методики прийняття логістичних рішень у різних напрямках діяльності торговельного
підприємства. Зокрема, для збереження споживачів автори рекомендують звернути увагу на сегментацію
послуг, для управління запасами і постачанням використовувати формалізований рейтинг постачальника,
формулу Уілсона та інші надбання теорії управління запасами для визначення економічного розміру
замовлення, обсягів страхового запасу, граничних рівнів запасу тощо, для визначення оптимального
розміщення складів – евристичні методи (експертних оцінок) та метод визначення центра ваги, для
управління логістичними витратами – концепцію загальних витрат М. Фішера, для оптимізації операцій на
складі – метод Парето та формули розрахунків площ функціональних зон, для визначення оптимального
планування торговельних приміщень – теорію масового обслуговування. Окрім того [8] описують основні
тенденції розвитку логістики у сучасних умовах: скорочення кількості складів, збільшення обсягів послуг
третіх учасників, посилення глобальної логістичної стратегії, інтеграція логістичної діяльності,
зосередження більшої частини логістичних функцій у рамках виробничих функцій, маркетингу або
керування запасами, збільшення ролі управлінської інформації. Однак основна увага авторів зосереджена на
окремих торговельних підприємствах, без взяття до уваги специфіки мережевої торгівлі.
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Є. Крикавський [9] пропонує для оцінки територіального впливу торгових центрів застосовувати
так зване гравітаційне правило роздрібної торгівлі Рейлі, для вибору постачальника – експертні оцінки, для
визначення оптимальних рівнів запасу – методи теорії управління запасами, наводить методики розрахунку
логістичних витрат при зміні партії закупівлі та витрат на замовлення, а також описує принцип прийняття
логістичного рішення щодо вибору транспорту. Однак автор досліджує методи логістики у широкому сенсі,
не заглиблюючись у логістику торгівельних мереж як особливої сфери.
Л. Фролова [10] вважає, що основою розробки механізмів логістичного управління виступає
процесно-системний підхід до формування й трансформування потоків товарів та послуг. Автор пропонує
економіко-математичну модель оптимізації чистого руху грошових коштів торговельного підприємства, а
також збалансовану систему індикаторів якості логістичних управлінських рішень, згруповану у п’ять
блоків відповідно до субстанції логістичних потоків: фінансові, інформаційні, товарні, сервісні та кадрові.
Також запропоновано інтегральний коефіцієнт як індикатор загальної оцінки ефективності логістичного
управління. Однак автор знову ж таки зосереджує свою увагу саме на окремих торговельних підприємствах,
не досліджуючи особливостей функціонування та методів управління логістикою торговельних мереж.
Кіндій М. В., Малиш Я. В. та Прийма Л. П. [11] у своїх дослідженнях дають характеристику
сутності управління ланцюгом постачання у торговельних мережах та основних етапів такого управління,
основних принципів категорійного менеджменту, основними поняттями якого є правила формування
товарного асортименту і підтримки необхідного рівня товарних запасів з метою максимального задоволення
попиту кінцевих споживачів. Для оцінки структури асортименту найбільш рентабельного товару авторами
пропонується використання методики АВС-аналізу. Дана методика полягає у розподілі товарного
асортименту на три групи: А – дуже важливі (приносять 75% результату), В – середньої важливості
(приносять 20% результату) та С – найменш важливі (лише 5% результату). Таке групування у авторів
здійснюється за внеском товарних груп у товарообіг та за внеском товарних груп у валовий прибуток. На
основі такої методики, скомбінувавши результати групування товарів за двома критеріями, виділяють
дев’ять груп товарів, враховуючи різні поєднання АВС-параметрів: АА, ВА – пріоритетні категорії
(рекомендовано співвідношення 20% загального асортименту, такі товари визначають спеціалізацію
магазину), ВВ, АВ, ВС – базові категорії (повинні становити 40–60% асортименту, це основа асортименту
магазину), СС – зручні категорії (5–10%, спрямовані на забезпечення постійного купівельного потоку), АС –
сезонні категорії (до 20%, спрямовані на оновлення асортименту, залучення і утримання покупця), СВ –
унікальні товарні категорії (1–3%, спрямовані на створення і підтримку іміджу магазину та на імпульсні
покупки). Таким чином автори пропонують формувати асортимент магазину (рис. 1).
Високий прибуток
Низький оборот

Високий прибуток
Високий оборот

прибуток

Пріоритетна

Унікальна

Базова

оборот

Періодична
(сезонна)
Зручна

Низький прибуток
Низький оборот

Низький прибуток
Високий оборот

Рис. 1. Ролі товарних категорій відповідно до товарообороту та прибутку [11]

На основі такого поділу товарного асортименту на категорії у [11] пропонується здійснювати
відповідний розподіл торгових площ магазину за якістю, а також здійснювати управління поставками
товарів. Описана методика досить ефективно вирішує завдання з управління асортиментом продукції та
організації торгових площ суб’єктів торгівлі і може використовуватись як елемент системи управління
асортиментом торговельної мережі в цілому.
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Висновки
Таким чином, аналіз вітчизняних наукових доробок у сфері управління логістикою торговельних
мереж свідчить про недостатнє розкриття даної теми. В основному вітчизняні науковці зосереджують свої
дослідження проблем логістики у сфері виробництва, або ж на рівні окремих торговельних підприємств. В
той же час, нечисленні вітчизняні дослідження у сфері управління логістикою торговельних мереж, як
правило, обмежуються описом загальних принципів побудови логістичної стратегії мережі, або ж
формуванням організаційної логістичної структури мережі.
Найбільш перспективним серед названих є дослідження можливостей застосування АВС-аналізу
для вирішення завдань управління асортиментом товарів та торгових площ магазину, однак це лише одне із
багатьох важливим завдань, які постають перед управлінцями торговельних мереж. Комплексних моделей
або хоча б достатнього математичного апарату для прийняття логістичних рішень при управлінні
торговельними мережами у вітчизняній літературі все ще не розроблено. Це обумовлює актуальність
подальших досліджень у даній сфері, а також важливість детального аналізу зарубіжного досвіду управління
логістикою торгівельних мереж, можливостей та перспектив використання цього досвіду у торговельних
мережах України.
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ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ КУРСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ
В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
У даній статті розглядаються питання побудови кореляційно-регресійних моделей формування курсу гривні під
дією низки чинників. Наведені рекомендації щодо вибору типу математичних моделей залежно від сутності поставлених
задач – прогнозування або аналізу – та врахування особливостей економічних умов під час побудови багаточинникових
регресійних моделей валютного курсу.
Ключові слова: кореляційно-регресійні моделі, прогнозування курсу національної валюти, адекватність та точність
регресійних моделей.

MANTALYUK O. V.
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PECULIARITIES OF NATIONAL CURRENCIES MODELLING
UNDER THE ECONOMIC CRISIS
The aim of this work is the development and study of multifactor regression models of forming the UAH exchange rate
towards the US dollar and making recommendations for their use in economic analysis and forecasting. Some multifactor regression
models of the national currency have been built. It has been verified the adequacy of these models according to statistical criteria
and estimated precision of the forecasts based on these models. The recommendations for the choice of the mathematical model
type depending on the nature of the tasks to be solved - forecasting or economic analysis – have been developed. It has been also
focused on the necessity to consider the economic conditions features in the construction of exchange rate regression models. The
prospects of regression models further development have been outlined. It had been concluded that regression model, recognized
more appropriate than another, according to statistical criteria, not necessarily provides a more precise forecast. When building
regression models of the exchange rate, researcher should take into account the economic situation that is not directly included in
any factors.
Keywords: correlation and regression models, forecasting of the national currency, the adequacy and precision of
regression models.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями. Не викликає сумнівів той факт, що наявність надійних прогнозів курсу
національної валюти є необхідною умовою успішного планування будь-якої підприємницької (у тому числі,
виробничої, комерційної, фінансової або інвестиційної) діяльності. Разом із тим, математичне моделювання
курсу національної валюти є актуальним не лише й не стільки для цілей прогнозування, скільки для
ретельного аналізу факторів, що впливають на цей показник, зокрема, їх поділу на об’єктивні, що зумовлені
економічними реаліями, та суб’єктивні, що можуть бути ідентифіковані як «людський фактор».
Аналіз останніх досліджень чи публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і
на які спирається автор. Проблеми моделювання та прогнозування курсу національної валюти були
широко висвітлені в працях вітчизняних та зарубіжних вчених: В.В. Вітлінського, С.В. Козловського [1],
А.В. Колдовського [2], Н.І. Костіної [3], Б. Мандельброта, Е. Федера, Дж.К. Ван Хорна та багатьох інших.
На сьогодні розроблено широкий арсенал математичних методів, що застосовуються для
моделювання валютного курсу, серед яких можна виділити такі групи:
1) експертні методи;
2) методи нейромережевого моделювання й прогнозування;
3) методи фрактального аналізу часових рядів;
4) імітаційні методи;
5) методи прогнозування на основі нечіткої логіки.
Найбільш простими в застосуванні, але й найменш точними й надійними серед названих є методи
екстраполяції тренду. Експертні методи забезпечують більшу надійність (але не точність) прогнозів та при
цьому є більш трудомісткими та дорогими. Найбільш чутливими до всіх факторів, що явним або неявним
чином впливають на досліджуваний показник, а отже й найбільш точними й придатними саме для цілей
прогнозування, виявляють себе нейромережеві методи та методи фрактального аналізу. Їх застосування
також не створює проблеми при теперішньому рівні розвитку обчислювальної техніки. Проте, зауважимо,
що більша частина названих підходів до прогнозування валютного курсу (методи фрактального аналізу,
екстраполяція трендів, нейромережеві методи) є чисто технічними й такими, що не розкривають механізму
формування названого показника під дією різноманітних факторів. На наш погляд, у ситуації, коли акцент
переноситься з прогнозування на економічний аналіз факторів впливу, найбільший адекватним
інструментом дослідження процесу формування валютного курсу є методи кореляційно-регресійного
аналізу та багатомірного статистичного аналізу.
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Формулювання цілей статті. Метою даної роботи є розробка й дослідження багатофакторних
регресійних моделей формування курсу гривні по відношенню до долара США й вироблення рекомендацій
щодо їх застосування в економічному аналізі та подальшого вдосконалення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів
Розглянемо й дослідимо далі дві багаточинникові регресійні моделі валютного курсу, що були
побудовані за даними джерел [4] та [5].
Класична економічна наука виділяє вісім груп факторів, що впливають на валютний курс [6]. Серед
них було відібрано чотири чинники з найбільшими значеннями парного коефіцієнту кореляції із
результуючою ознакою. Вибір факторних ознак був також зумовлений міркуваннями доступності
інформації та відсутності мультиколінеарності між показниками.
У табл. 1 представлені річні значення результуючого показника Y - курс гривні (грн. за 100 доларів
США) та факторних ознак: X1 – номінальний річний валовий внутрішній продукт (млн грн.), X2 – сальдо
експорту-імпорту, млн грн., X3 – грошова маса в обігу, млн грн., X4 – середньозважена процентна ставка за
всіма інструментами рефінансування за період 2005–2015 років.

Таблиця 1
Період

Y, млн грн.

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Серпень 2016

505,00
505,00
505,00
770,00
798,50
796,17
798,97
799,30
799,30
1576,86
2400,07
2589,66

Вихідні дані для моделювання
X1, млн грн.
X2, млн грн.
441452,00
544153,00
720731,00
948056,00
913345,00
1082569,00
1316600,00
1408889,00
1454931,00
1566728,00
1979458,00
2019047,00

3697,00
-15493,00
-41168,00
-75729,00
-15296,00
-31579,00
-71075,00
-118047,00
-123763,00
-64012,00
-39475,00
41002,00

X3, млн грн.

X 4, %

98573,00
123276,00
181665,00
225127,00
233748,00
289894,00
311047,00
322180,00
383821,00
435475,00
443907,00
484347,90

14,70
11,53
10,10
15,30
16,70
11,60
12,40
8,100
7,20
10,40
25,22
17,5

У результаті нормування вихідних даних та застосування методу найменших квадратів була
побудована така лінійна багаточинникова регресійна модель:
Y = -556, 2624+0,0008 X1 + 0,0044 X2 + 0,0014X3 + 33,9795X4
(1)
Множинний коефіцієнт кореляції для моделі (1) склав R= 0,945580; цей же показник, скорегований
з огляду на невеликий обсяг статистичних даних Rкор.= 0,907488. Значущість Rкор підтверджується критерієм
Фішера (Fp =12,66712 > 0,994022 = Fтабл.).
Відповідні значення коефіцієнту детермінації склали: R2= 0,894121, R2кор.= 0,823535, що може бути
свідченням адекватності моделі реальному процесу (більше 80% варіації результуючої ознаки пояснюється
регресією).
Складемо прогноз на серпень 2016 року, підставляючи до (1) такі дані: X1пр.=2019047,00; X2пр.=
=41002,00; X3пр.= 484347,90; X4пр. = 17,50. У результаті отримаємо Yпр.=2142,25. Порівнявши це значення із
відомим фактичним Yпр.=2589,66, оцінимо похибку прогнозу:
(2142, 25  2589,66)
пр. 
100%  17, 28% .
2589,66
Логічним є припущення про те, що модель нелінійної багаточинникової регресії краще буде
описувати поведінку реального показника й дасть більш точний прогноз. З огляду на цю обставину й
особливості взаємодії чинників (їх часткову взаємозамінність), була виконана специфікація моделі й обрана
мультиплікативна функція регресії. У результаті була отримана наступна модель:.
(2)
Y = 0, 0036 X10,2639X30,5697 X40,64.
Множинний коефіцієнт кореляції для моделі (2) Rкор.= 0,93822, а відповідний коефіцієнт
детермінації R2кор.=0,8803. Названі показники характеризують модель (2) як більш адекватну реальному
процесу, ніж модель (1). Разом із тим, прогнозне значення курсу гривні, розраховане за формулою (2),
відхиляється від фактичного у значно більшій мірі, ніж те, що було розраховане згідно з (1):
(1797, 22  2589,66)
 пр. 
100%  30,60% .
2589,66
Отже, модель, що визнана більш адекватною, дає більшу похибку прогнозу. Якщо проаналізувати
статистичні дані, що послужили основою для моделювання, то нескладно знайти причину такої ситуації:
різке скорочення значення середньозваженої процентної ставки за всіма інструментами рефінансування
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(фактор X4) до 17,5% порівняно із середнім значенням 2015 року 25,22%). Названа обставина, в свою чергу,
може бути наслідком невідповідності довжини періоду прогнозування (один місяць) періодам, до яких
відносяться статистичні дані, по яких побудована модель.
Висновки і перспективи подальших досліджень
1. Регресійна модель, що визнана більш адекватною, ніж інша, згідно статистичних критеріїв, не
обов’язково дозволяє отримати більш точний прогноз.
2. При побудові регресійних моделей валютного курсу необхідно брати до уваги особливості
економічної ситуації, що не враховані прямо в жодному факторі (зокрема, чи є режим формування
валютного курсу вільно плаваючим, чи регульованим).
3. Для вирішення завдань прогнозування валютного курсу більш ефективними будуть
нейромережеві методи та методи фрактального аналізу часових рядів.
4. У випадку, коли перед дослідником ставиться задача всебічного аналізу чинників, що зумовили
формування того або іншого рівня показника, безперечну перевагу мають методи кореляційно-регресійного
та багатомірного статистичного аналізу. Зокрема, з їх допомогою можна оцінити, в якій мірі розмір ставки
національної валюти по відношенню до долара пояснюється впливом об’єктивних економічних факторів
(що відображені в показниках сальдо експорту-імпорту, величині ВВП, грошовій маси в обігу та інших), а в
якій мірі він визначається людським фактором (наприклад, прагненням олігархів отримувати більший у
гривневому еквіваленті прибуток від експертних операцій за рахунок переоцінення реального курсу гривні).
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МАРКЕТИНГ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
БАНКУ
У статті розглянуто теоретичні аспекти конкурентоспроможності банку, способи виявлення місця серед
конкурентів, та способи підвищення конкурентоспроможності банків шляхом маркетингових засобів.
Ключові слова: маркетинг, банківський маркетинг, банківські установи, банківська система, конкуренти,
конкурентоспроможність.

MOKLYAK M. V., BONDARCHUK M. I.
Yuri Kondratyuk Poltava National Technical University

MARKETING AS A METHOD OF IMPROVING THE COMPETITIVENESS
OF THE BANK
Article viewed the theoretical aspects of the bank competitiveness, methods of determination the place among
competitors, and methods of increasing the competitiveness of banks by marketing means. The study of research is to evaluate the
possibilities of using the existing methods for increasing the competitiveness of the bank, and develop practical recommendations to
improve the competitiveness. In this work had been researched the theoretical aspects of the marketing and competitiveness of
banks, causing revealed their features. The main ways of improving the bank competitiveness by marketing methods of
management of supply and demand had been determined.
Keywords: marketing, bank marketing, banking institutions, banking, competition, competitiveness.

Постановка проблеми. Ринок банківських послуг є однією із найважливіших і невід’ємних
складових сучасної економіки. Тому сьогодні зростає інтерес до різних аспектів діяльності банків та методів
управління ними. Сьогодні найрозвинутішою і найсформованішою є банківська система, де конкуренція
загострюється, і ця сфера потребує удосконалення діяльності. Маркетинг у банківській сфері має суттєві
особливості, зумовлені специфікою банків, що відрізняють їх від підприємств, які функціонують в інших
галузях економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання дослідження та аналізу маркетингу як фактору
підвищення конкурентоспроможності банківської установи розглянуто у працях таких науковців: Гончарук
Т. І. [1], Горобин Є. В. [2], Дубовик О. В. [3], Заруба Ю. О. [4], Нікітін А. В. [5], Поречкіна Л. С. [6],
Радченко О. В. [7] та ін. Однак, ці проблеми настільки складні та багатогранні, що не всі з них достатньо
глибоко вивчені. Потребують подальшого аналізу шляхи вирішення зазначених проблем із застосуванням
нових підходів до використання маркетингових методів узгодження попиту і пропозиції на банківські
послуги.
Постановка завдання. Метою роботи є оцінка можливостей використання існуючих
маркетингових методів для підвищення конкурентоспроможності банку, а також розробка практичних
рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності банку
Виклад основного матеріалу. Ринок банківських послуг – це специфічна сфера економічних
відносин, функцією яких є балансування попиту і пропозиції на банківські продукти. Функціонування ринку
банківських послуг має свої особливості: тісне поєднання державного і ринкового регулювання,
регулювання і регламентація відносин на ринку нормами міжнародного права і внутрішнім законодавством,
прозорість інформації про стан ринку і його учасників, необмежена кількість учасників ринку [2].
Метою аналізу банківського ринку є визначення привабливих сфер бізнесу для конкретного банку, а
також прогнозування тенденцій у попиті та пропозиції, передбачення дій конкурентів, моделювання
поведінки цільових груп клієнтів.
Маркетинг у банківській сфері має суттєві особливості, зумовлені специфікою банків, що
відрізняють їх від підприємств, які функціонують в інших галузях економіки.
По-перше, мета діяльності банків – обслуговування обороту суспільно необхідного продукту, а не
його виробництво.
По-друге, банк створює свій власний специфічний продукт у вигляді платіжних засобів,
традиційних і нетрадиційних послуг, без яких неможливе підтримання та прискорення виробництва й обігу.
Продуктом діяльності банку є не матеріально-речові, а нематеріальні та інтелектуальні послуги (кредитні,
депозитні, розрахунково-касові й т. д.). Банківські продукти у своїй основі не мають матеріальної субстанції
та реалізуються завдяки договірним відносинам. Купівля-продаж більшості банківських продуктів не
обмежується окремим актом, а характеризується протяжністю в часі.
По-третє, ціноутворення щодо банківських продуктів має свої особливості, які визначаються
специфікою структури ціни. Сама ціна виступає у формі відсоткової ставки, що виплачується за надання
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певної послуги. На розмір кредитної відсоткової ставки впливають облікова ставка, рівень відсотка за
міжбанківські кредити, а також відсотка за вкладами; враховуються вид і строк кредиту,
кредитоспроможність клієнта і рівень ризику від кредитних операцій.
Рівень інфляції обумовлює різницю між номінальною та реальною відсотковою ставкою. Не можна
не брати до уваги й загальну економічну ситуацію у країні та бюджетну політику уряду.
По-четверте, при продажу банківських продуктів кредитору (тобто продавцю) повертається не
тільки початкова позичка, але й надбавка до неї у вигляді кредитного відсотка для покриття витрат банку й
отримання ним прибутку, на відміну від товару, що виготовлений у сфері матеріального виробництва.
По-п'яте, особливість банку як господарюючого суб'єкта визначається і специфікою ринку
банківських продуктів (послуг). На цьому ринку банк виступає у якості кредитора, позичальника і
посередника між кредиторами та позичальниками. Проте якщо між виробничими підприємцями
господарські зв'язки розвиваються як у грошовій, так і в господарській формі, то через банки потоки
проходять тільки у грошовій формі [5].
Банківська конкуренція являє собою економічне суперництво між банківськими установами за
придбання та утримання споживачів на найвигідніших умовах реалізації фінансових продуктів. Конкуренція
стимулює банки знижувати свої витрати, раціонально використовувати свої ресурси, застосовувати нові
технології, знижувати або стримувати ціни на свої продукти. Однак сильна конкуренція може стимулювати
авантюризм і зайвий ризик, завищені витрати на просування продуктів та зниження доходів унаслідок
продажу за демпінговими цінами.
Завдяки конкуренції банк знаходиться не лише під контролем органу нагляду, але й самого ринку:
банк ретельно вивчається його клієнтами, інвесторами, контрагентами.
Конкуренція може розглядатися як динамічний процес взаємодії, взаємозв'язку та боротьби між
учасниками ринку для забезпечення кращих можливостей для збуту продукції, реалізації послуг,
задоволення потреб споживачів і отримання максимального прибутку. Суб'єктами конкуренції можуть
виступати як продавці, так і покупці.
Виділяють три рівні банківської конкуренції у залежності від складу суб’єктів, що конкурують між
собою:
1. Конкуренція між комерційними банками. Її рівень і гострота визначаються насамперед
співвідношенням між універсальними і спеціалізованими банками. Функціонує обернена залежність: чим
вищий рівень спеціалізації в банківській сфері, тим нижчий рівень конкуренції. Оскільки визначальною
тенденцією в банківській сфері є ріст універсалізації банків, то цілком логічним буде висновок про
загострення конкуренції на цьому рівні.
2. Конкуренція комерційних банків з небанківськими кредитно-фінансовими установами, до яких
належать: ломбарди, пенсійні фонди, інвестиційні фонди, установи кредитної кооперації тощо.
3. Конкуренція комерційних банків з не фінансовими організаціями (з відділеннями зв’язку у сфері
грошових переказів, з торговими підприємствами, що реалізують товари в кредит, з структурами, що
емітують і обслуговують платіжні картки тощо).
З конкуренцію власне й пов’язані поняття конкурентоспроможності. Розрізняють
конкурентоспроможність банку та конкурентоспроможність його продукції. Обидва поняття є
інтегративними, тобто складаються з багатьох компонентів [1].
Конкурентоспроможність банку означає здатність до ефективного господарювання в умовах
нормального ринку. Вона проявляється у показниках надходжень та розміру активів і ресурсної бази,
включаючи депозити та капітал. Вагомим фактором є також динаміка цих показників: позитивна свідчить
про реалізацію потенціалу, а негативна – про втрату позицій на ринку. Тому частка банку в загальних
активах банківської системи також є дуже важливим індикатором конкурентної сили банку. Конкурентна
позиція банку визначається здатністю банку своєчасно реагувати на зміни ринку, оточення, поведінки
клієнтів. Відповідно відзначимо два параметри — відносність та сприйняття банку оточенням.
Конкурентоспроможність продукції банку – сукупність якісних, вартісних та цінових характеристик
продукту, його здатність задовольнити потреби конкретного споживача. Це завжди відносний показник,
тому що він показує здатність продукту бути реалізованим в умовах пропозиції банків-конкурентів.
Особливістю банківського продукту є те, що акт реалізації не завершується на момент укладання угоди або
зарахування коштів на рахунок, адже користування продуктом та сплата за можливість користування
зазвичай тривають певний період, іноді більше року (у разі кредитування, депозиту або розрахунковокасового обслуговування чи довірчих операцій) [4].
Для комплексного аналізу конкурента необхідна наступна інформація:
• назва банка-конкурента чи потенційного конкурента;
• кількість і розміщення офісів, філіалів, операційних комплексів, небанківських підрозділів;
• чисельність і склад персоналу;
• детальна структура організації банку і його підрозділи;
• детальна інформація про наявні послуги, включаючи їх якість і ціни;
• дані про систему контролю, інформації і плануванню [1].
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Методами оцінки конкурентоспроможності є такі:
1. Метод переваг. Оцінка конкурентоспроможності являє собою порівняння його характеристик,
властивостей чи видів послуг, що порівнюються з аналогічними показниками пріоритетних конкурентів
(такими, які займають найкращі позиції на даному ринку) з метою визначення тих, які створюють переваги
банку над конкурентами в будь-якій галузі діяльності. При цьому слід розуміти, що існують зовнішні і
внутрішні конкурентні переваги. Зовнішня конкурентна перевага базується на відмінних якостях товару, що
створює цінність для покупця за рахунок зменшення його витрат чи підвищення ефективності його
діяльності. Вона збільшує "ринкову силу" підприємства так, що може примусити ринок прийняти більш
високу ціну продажу порівняно з конкурентами. Внутрішня конкурентна перевага – це перевага
підприємства стосовно витрат чи управління, яка створює цінність для товаровиробника, дозволяє знизити
собівартість більшою мірою, ніж пріоритетний конкурент.
2. Матричні методи оцінювання конкурентоспроможності фірм, які ґрунтуються на розгляді
процесів конкуренції в динаміці. Теоретичною базою цих методів є концепція життєвого циклу товару і
технології. Згідно з цією концепцією будь-який товар чи технологія з моменту появи на ринку і до
зникнення проходить певні стадії життєвого циклу, який охоплює етапи впровадження, зростання,
насичення і спаду. На кожному етапі виробник може реалізувати товар чи послугу цієї технології в тих чи
інших масштабах, що об'єктивно позначається на частці ринку та динаміці продажу. До матричних методів
належить і SWOT-аналіз (по першим буквам: сила, сильні сторони; слабкість, слабкі сторони; можливість).
Ціль – виявлення приваблюючих напрямків маркетингових зусиль, на яких можливо досягти конкурентних
переваг та загроз, які погрожують фірмі.
3. Метод інтегральної оцінки. Інтегральний показник рівня конкурентоспроможності підприємства
містить два елементи: критерій, що показує ступінь задоволення потреб споживача, і критерій ефективності.
4. Одним з найсучасніших підходів до визначення конкурентоспроможності підприємства є метод
бенчмаркінгу. Сукупність визначень бенчмаркінгу швидко збільшується, і тому важко сформулювати його
точну характеристику. Ціль бенчмаркінгу полягає в тому, щоб на основі дослідження надійно встановити
ймовірність успіху підприємства. Одне з визначень бенчмаркінгу характеризує його як метод виявлення
того, що інші роблять краще, та вивчення, удосконалення і застосування методів роботи інших організацій.
Зазвичай бенчмаркінг проводиться за такими параметрами: ринкова частка; якість продукції чи
послуг; ціна продукції; рівень продуктивності праці; обсяг продаж; канали збуту продукції; якість
менеджерської команди; нові продукти; співвідношення світових та внутрішніх цін; репутація.
Бенчмаркінг є надзвичайно корисним інструментом, особливо в ситуації, коли необхідно
переглянути внутрішню ефективність діяльності компанії та визначити нові пріоритети діяльності.
Зіставлення показників ефективності дає можливість зрозуміти уразливі та раціональні сторони діяльності
компанії в порівнянні з конкурентами і світовими лідерами в аналогічній області. Це дозволяє знайти
незаповнені ринкові ніші, вийти на ймовірних партнерів по виробничо-технічній кооперації і з'ясувати
переваги злиття компаній [6].
Таким чином, користь бенчмаркінгу полягає в тому, що виробничі та маркетингові функції стають
максимально керованими, коли досліджуються і впроваджуються на своєму підприємстві кращі методи та
технології інших, провідних підприємств даної галузі. Такий аналіз може призвести до зростання
прибутковості підприємництва з високою економічністю, створення корисної конкуренції та задоволення
потреб покупців.
Маркетингові методи узгодження попиту і пропозиції можуть суттєво підвищити
конкурентоспроможність банківських послуг та банківської установи в цілому. До таких методів відносять
наступні:
1. Попередні замовлення і призначення прийомів. Діюча стратегія управління попитом,
використовувана багатьма фірмами, полягає в пропозиції своїх послуг за допомогою попередніх замовлень
або призначення прийомів. Це схоже на «створення запасів» попиту або на відкладений попит на послуги.
Така практика підходить для послуг, які недоступні у великому об'ємі, але високо цінуються споживачами.
Попередні замовлення і призначення прийомів зазвичай створюють постійний рівень попиту. Людина, якій
не вдалося забронювати отримання послуги на найближчий час, може і не звернутися більше в цей банк.
Головна перевага – упевненість в отриманні послуги в призначений час. Крім того, споживач економить час:
йому не доведеться чекати в черзі. Споживач може не хвилюватися, чи отримає він послугу і скільки часу
доведеться провести в очікуванні, а це позбавляє його від стресу. Недолік системи бронювання – це
імовірність нез'явлення клієнтів.
2. Пропозиція додаткових послуг. Втрату постійних клієнтів через довгі черги можна понизити,
переключаючи їх увагу на додаткові послуги. В період пікового попиту додаткові послуги роблять
очікування черги обслуговування приємнішим для споживача і збільшують вірогідність того, що клієнт
знову повернеться саме в цей банк. Таким чином, стійка бару або кімната відпочинку можуть зберегти
постійних відвідувачів.
3. Реклама і просування продажів. Просування послуг і реклама – це два додаткові інструменти для
стимулювання попиту. Програма з просування послуг пропонує додаткові вигоди або понижені ціни
протягом обмеженого часу.
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4. Управління попитом у чергах. Черги до кас, банкоматів або терміналів самообслуговування,
негативно впливають на ставлення клієнтів до відділень конкретного банку. Стратегії управління попитом
на послуги ефективно впливають на діяльність більшості фірм, але не можуть повністю виключити черги.
Іншими словами, черги утворюються навіть в дуже добре керованих системах обслуговування. Серед
багатьох недоліків черг можна назвати відмову споживачів вставити в чергу, тобто деякі споживачі
відмовляються чекати і залишають систему обслуговування. Це означає втрату деяких споживачів; вони
можуть прийти ще, але можуть і піти до конкурентів. Зниження часу очікування – важлива складова
управління як попитом, так і пропозицією. При цьому підході акцент робиться на тому, щоб очікування в
чергах стало менш негативним як для споживачів, так і для постачальників послуг. Щоб досягти цього,
треба зрозуміти психологію людей в чергах. Так, Давид Майстер (David Maister) сформулював вісім
тверджень про психологію людей в чергах разом з порадами, як пом'якшити проблему черг.
5. Збільшення участі споживачів. Споживачі можуть бути цінним джерелом робочої сили, і банки
можуть їх використовувати. Наприклад, самостійне заповнення бланків клієнтами, це також знижує
негативний вплив очікування в черзі. Участь клієнтів в цілому знижує потребу банків в робочій силі і
підвищує швидкість обслуговування, а значить, і об'єм діяльності. Проте при цьому є ризик, що через
відсутність досвіду споживачі можуть виконувати роботу повільно і викликати тим самим зниження об'єму
діяльності.
6. Автоматизація. Автоматизація завдань, що виконуються людиною, у виробничій сфері
застосовується вже багато років. Головні переваги автоматизації полягають в порівняно низькій
собівартості, високому об'ємі і стабільності випуску, а значить, у вищій якості продукту. Автоматизація
послуги не завжди бажана, оскільки вона зазвичай знеособлює послугу. Проте в деяких випадках швидкість
і нижча собівартість разом з іншими перевагами роблять автоматизацію вельми привабливою.
7. Збільшення часу обслуговування. Деякі відділення банків, які знаходять в місцях з цілодобовим
потоком людей можуть збільшити об'єм своєї діяльності, продовживши години роботи за певних обставин
або в період збільшеного попиту.
8. Покращене календарне планування. Вражаючого зростання можливостей можна досягти, якщо
поліпшити календарне планування діяльності персоналу. Наука управління пропонує засоби, які можуть
оптимізувати графік роботи персоналу.
9. Розширення або реконструкція будівель. Часто продуктивність можна збільшити, просто
переїхавши в приміщення з кращим плануванням або розробивши кращу схему розташування устаткування
в старому приміщенні. Краще освітлення, кондиціонування і система опалювання сприяють продуктивності,
а значить, розширюють об'єм діяльності.
10. Час. Час є компонентом в двох аспектах. По-перше, об'єм діяльності можна змінити, змінюючи
співвідношення між двома періодами часу або переносячи отримання послуги на інший період. Особливо це
стосується обслуговування в періоди пікового попиту. По-друге, збільшення часу роботи збільшує і об'єм
діяльності в певний період.
Висновки. Банківська конкуренція являє собою економічне суперництво між банківськими
установами за придбання та утримання споживачів на найвигідніших умовах реалізації фінансових
продуктів. Розглянуто шляхи підвищення конкурентоспроможності банку шляхом введення адміністрацією
банку маркетингових методів управління попитом і пропозицією, що значно оптимізують роботу окремих
банківських відділень; це, в свою чергу, закріпить конкурентну позицію всього банку в цілому.
Підвищення конкурентоспроможності комерційного банку має ряд складнощів, які обумовлені
недостатньо розвинутою економікою України, порівняно з європейськими країнами. Українські банки також
мають ряд переваг при розумному використанні цих переваг банк може підвищити свою
конкурентоспроможність не тільки на ринку України, але й вийти на іноземні ринки банківських
послуг.
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ВПЛИВ КЛІМАТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА АГРАРНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ
Відповідно до Паризької угоди, до 2050 року Україна повинна суттєво зменшити викиди парникових газів. Оцінка
Індексу ефективності дій в області зміни клімату показала, що Україна належить до країн із низьким рейтингом ефективності
кліматичної політики. Розробка кліматичної політики надасть значні вигоди для економіки країни. Ефективній реалізації
кліматичної політики можуть перешкоджати обмежені фінансові та людські ресурси, обмежена інтеграція та координація
управління, невизначеність щодо прогнозованих впливів, неадекватна оцінка ризиків, обмежені інструменти для моніторингу
ефективності кліматичної політики. Досліджено вплив кліматичної політики на діяльність аграрних підприємств для
підготовки аграрного сектору до можливих змін в тактиці і стратегії розвитку аграрного сектору України. Встановлено, що
аграрний сектор потребує розробки стратегії розвитку, яка б включала кліматичну політику та враховувала ризики зміни
клімату.
Ключові слова: аграрний сектор, ефективність, зміна клімату, кліматична політика, ризик.
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INFLUENCE OF THE CLIMATE POLICY ON THE AGRICULTURAL SECTOR
OF UKRAINE
According to the Paris agreement, Ukraine needs to significantly reduce greenhouse gas emission to 2050. Evaluation of
the Climate Change Performance Index showed that Ukraine have low ratings. Climate policy will provide significant benefits to the
economy and to sustainable agriculture and forestry of Ukraine. It is necessary to development and implement climate policy by the
Ministry of Agriculture, Environment, Energy, Regional Development and others. International cooperation will contribute
effectiveness of climate policy. Limited financial and human resources, limited integration and coordination of government
management, uncertainty of projected impacts, inadequate risk assessment and limited tools to monitor the effectiveness of climate
policy can reduce effective implementation of climate policy. The influence of climate policy for the activities in agricultural sector is
analyzed for preparing to possible changes in tactic and strategy of development of agrarian sector of Ukraine. Defined that
agricultural sector needs a development strategy which include climate policy and take into account the risks of climate change.
Keywords: agricultural sector efficiency, climate change, climate policy, risk.

Постановка проблеми. На Паризькій конференції зі зміни клімату в грудні 2015 року 195 країн
прийняли першу універсальну глобальну угоду по клімату. В угоді встановлено глобальний план дій для
уникнення небезпечної зміни клімату шляхом стримування глобального потепління набагато нижче 2°C
доіндустріального рівня і прикладення всіх зусиль з метою обмеження підвищення температури до 1,5°C [1].
Паризька угода набуде чинності 4 листопада 2016 року, через тридцять днів після дати, коли її ратифікували
55 Сторін Конвенції, обсяг викидів парникових газів яких становить більше 55% від загального обсягу
глобальних викидів. Україна підписала угоду 22 квітня 2016 року і ратифікувала Паризьку угоду 19 вересня
2016 року. За даними Національного екологічного центру України, для утримання потепління атмосфери в
межах 2°С, Україна повинна до 2050 року зменшити викиди парникових газів на 80–95 % від рівня 1990
року [2]. На нашу думку, зменшення обсягів викидів парникових газів недостатньо для внесення Україною
суттєвого вкладу у досягнення цілей Паризької угоди. Необхідний комплексний підхід, що включатиме
збільшення енергоефективності, перехід на сучасні технології виробництва та збільшення здатності
адаптуватися до негативних наслідків зміни клімату. Відповідно до угоди, кожна держава має створити
умови, за яких кількість викидів стане такою, яку зможе поглинати середовище без шкоди для природи.
Оскільки Україна має один з найвищих рівнів відносних викидів CO2 на одиницю валового внутрішнього
продукту (ВВП) в світі [3], то для виконання прийнятих зобов’язань першочерговим завданням є розробка
кліматичної політики.
Аналіз останніх публікацій. Дослідженню кліматичної політики та її впливу на аграрний сектор
присвячена значна кількість сучасних наукових робіт [4–9]. Питання впливу зміни клімату на аграрний
сектор України досліджено вітчизняними вченими А.О. Бабичем, А.А. Бабич-Побережною та
М.С. Побережним [10], М.І. Ромащенко [11], О.О. Іващенко[12], О.А. Дячук [13] та ін. [14-18]. В ДУ
«Інститут економіки та прогнозування НАН України» розроблено модель TIMES-Україна та обчислювальна
модель загальної рівноваги з розширеним енергетичним блоком [19]. Проте, незважаючи на значну кількість
досліджень у цих напрямах, слід звернути увагу на недостатність наукового опрацювання питання розробки
кліматичної політики України та її вплив на аграрний сектор України.
Постановка завдання. Зважаючи на складність даної теми, значна частина проблемних питань
потребує докладнішого вивчення. Не повною мірою розкритими є питання щодо реальної зміни клімату в
Україні та можливості уникнення небезпечної зміни клімату. Саме тому метою статті є дослідження
кліматичної політики та її впливу на діяльність аграрних підприємств для підготовки аграрного сектору до
можливих змін в тактиці і стратегії розвитку сільськогосподарського виробництва.
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Виклад основного матеріалу. Зміна клімату по-різному проявляється у різних частинах планети.
Нами проведено дослідження температури повітря та опадів України за 1901–2012 рр. та побудовано їх
трендові моделі (табл. 1). Встановлено, що температура повітря зростає в середньому на 0,01 оС в рік, при
чому підвищення температури в зимовий період суттєво більше, ніж у літній (рис.1). Результати
дослідження середньомісячних опадів показали тенденцію до незначного зростання. Проте аналіз опадів за
сезонами дозволяє зробити висновки, що зростання опадів відбувається у зимовий період, а у літні місяці
кількість опадів має тенденцію до зниження (рис. 2).

Рис. 1. Тренди річної та сезонних (літо-зима) температур повітря

Рис. 2. Тренди річних та сезонних (літо-зима) опадів

Визначено, що подальша зміна клімату матиме безпосередній вплив на аграрний сектор України за
такими напрямами: прямий вплив зміни температури і опадів, підвищення попиту на поливну воду,
збільшення стихійних лих (посухи, урагани, лісові пожежі, снігові бурі, град і т.д.).
На аграрний бізнес, як відомо, суттєво впливають погодні умови. Глобальні кліматичні зміни та
зміни клімату України, зокрема, негативно впливають на аграрний сектор, що в подальшому може
спричинити негативний вплив і на економіку України в цілому. Зміна клімату буде збільшувати системні
ризики аграрного сектору. Ризик-менеджмент у сільському господарстві вже не може ґрунтуватися на
історичних середніх погодних умовах, оскільки зміна клімату змінює температуру повітря і ґрунту, збільшує
діапазон граничних температур та кількість стихійних лих, а також волатильність та ризик. Якщо у
аграрному секторі не буде впроваджено жодних заходів з адаптації, зміна клімату, ймовірно, матиме
значний вплив на сільське господарство в Україні, з потенційним зниженням врожайності на 10-30 % до
2050 року практично для всіх культур [10]. Упродовж століть фермери розвинули здатність адаптуватися до
змін навколишнього середовища і мінливості клімату, але швидкість і інтенсивність зміни клімату
випереджає швидкість адаптації сільського господарства. За відсутності глибокої ступеневої зміни
локальних і глобальних дій агропромислового комплексу зі зміною клімату зростає ймовірність того, що у
аграрному секторі може виникнути проблема глобального потепління у середньому на 4 °C вище
доіндустріального рівня до 2100 року, якщо не раніше [20]. Така істотна зміна клімату призведе до
подальшого збільшення невизначеності і загострення пов'язаних з погодою стихійних лих, посухи, втрати
Вісник Хмельницького національного університету 2016, № 4, Том 2

179

Економічні науки

біорізноманіття та земель і нестачі води. Планування і управління аграрним сектором зазнаватиме суттєвих
змін, оскільки відбуватиметься зміщення сезонів, непередбачувана зміна погоди і навіть зміна кліматичних
поясів. Основні зернові культури (пшениця і кукурудза і т.д.) вже зараз знаходяться на порозі граничних
змін (підвищення температури на 1,5–2 °C вимагає суттєвих змін у виробничому процесі цих культур).
Таблиця 1
Аналіз річних та сезонних (літо-зима) температур повітря та опадів
Residuals:

ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ
Min
1Q
Median 3Q
-2.06
-0.50
0.08
0.55

Max
1.43

Residuals:

Min
-10.08

ОПАДИ
1Q
Median 3Q
-2.95
-0.35 3.15

Max
11.72

Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) Signif.
7.77
0.15
51.45 < 2e-16 ***
Intercept
0.01
0.002
4.37 2.8e-05 ***
Year_inx
ЛІТО
Residuals:
Min
1Q
Median 3Q
Max
-2.25
-0.75
-0.14 0.64 2.45

Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) Signif.
42.27
0.94
45.08 < 2e-16 ***
Intercept
0.03
0.014
1.90
0.06
Year_inx
ЛІТО
Residuals:
Min
1Q
Median 3Q
Max
-22.88
-7.17
0.43
5.97 26.40

Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) Signif.
19.27
0.18
104.82 < 2e-16 ***
Intercept
0.008
0.002
2.66
0.01
**
Year_inx
ЗИМА
Residuals:
Min
1Q
Median 3Q
Max
-4.80
-1.09
0.20
1.45 3.45

Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) Signif.
62.10
1.99
31.27 < 2e-16 ***
Intercept
0.03
-0.11 0.01
Year_inx -0.003
ЗИМА
Residuals:
Min
1Q
Median 3Q
Max
-25.334 -5.405 -1.012 5.701 22.04

Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) Signif.
-4.37
0.345 -12.68 < 2e-16 ***
Intercept
0.015
0.005
2.79 0.006 **
Year_inx

Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) Signif.
32.37
1.67
19.4 < 2e-16 ***
Intercept
0.067
0.03
2.6 0.0105 *
Year_inx

Проте для аграрного сектору України зміна клімату відкриває і нові можливості, зокрема
підвищення зимових температур та рівня зимових опадів, довший сезонний період без морозу та вища
концентрація CO2 позитивно впливатиме на вирощування сільськогосподарських культур. Внаслідок
прогнозованих кліматичних змін може збільшитись площа ріллі, особливо в північній Україні.
Невизначеність щодо кліматичних впливів викликає не лише нові загрози, але й відкриває нові
можливості. Нові масштабовані кліматичні моделі [7] пропонують деякі можливості для зниження
невизначеності в оцінках місцевих загроз, особливо в тих регіонах, де відбуваються аналогічні глобальним
процесам зміни клімату. Там, де невизначеність залишається, є багато виграшних дій, які можуть мати
значні вигоди для розвитку за різними сценаріями зміни клімату. Ключовим пріоритетним завданням
наукових досліджень є надання допомоги сільському господарству для зміцнення стійкості, щоб
протистояти кліматичним змінам і небезпекам.
Ризики зміни клімату для аграрного сектора не можуть ефективно розглядатися без розробки
кліматичної політики, розвитку потенціалу ключових сільськогосподарських напрямів, інвестицій в
інфраструктуру, дорадництва, а також удосконалення аграрного бізнесу. Розробка кліматичної політики
включає в себе поєднання наукового підходу, комплексного аналізу, а також консультацій з основними
зацікавленими сторонами, зокрема, фермерами і місцевими фахівцями сільського господарства.
На сьогодні державної кліматичної політики, як такої, в Україні не існує. Міністерством екології та
природних ресурсів України декларується наявність Національної кліматичної політики, створена робоча
група з питань формування державної кліматичної політики, проте немає ні її основних засад, ні документів,
що підтверджують її існування. Подекуди запроваджуються енергоефективні технології, проводяться заходи
по зменшенню забруднення довкілля, та ін. Але цього недостатньо. Це підтверджує оцінка Індексу
ефективності дій в області зміни клімату (CCPI), за яким Україна у 2016 році посіла 46 місце із 58 [21].
Методика оцінки Індексу ефективності дій в області зміни клімату (Climate Change Performance
Index) розроблена організацією Germanwatch [22]. CCPI порівнює 58 країн, які разом відповідають за більш
ніж 90 відсотків щорічних викидів вуглекислого газу в усьому світі. Відповідно до статті 2 Конвенції
Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, всі ці країни зобов'язані забезпечити запобігання
небезпечної зміни клімату. CCPI щорічно оцінюється за єдиними критеріями для промислово розвинених
країн та країн з перехідною економікою, аналізуючи, наскільки країни просунулися в досягненні цієї мети.
CCPI дає змогу порівнювати кліматичні політики, рівні викидів, продуктивності в напрямі розвитку
відновлюваних джерел енергії та ефективності всіх оцінюваних країн (табл. 2).
Оцінку CCPI проводять близько 300 експертів з відповідних країн [21, 23–26]. Ефективність дій в
області зміни клімату вимірюється за допомогою п'ятнадцяти різних показників, які об'єднані в один
зведений показник. Методика орієнтована на об'єктивні показники: 80% оцінки ґрунтується на показниках
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викидів, решта 20% CCPI – на оцінках національної і міжнародної кліматичної політики. Разом ці складові
індикатори формують диференційовану картину ефективності дій в області зміни клімату кожної країни. У
табл.1 наведено структуру CCPI із вказуванням ваги показників першого і другого рівнів.
Таблиця 2
Структура Індексу ефективності дій в області зміни клімату
ПОКАЗНИКИ ПЕРШОГО РІВНЯ
%
ПОКАЗНИКИ ДРУГОГО РІВНЯ
Цільовий показник продуктивності
Викиди CO2 на душу населення
РІВЕНЬ ПОТОЧНИХ ВИКИДІВ
30
Первинна енергія на душу населення
Втрати від вирубки лісів на душу
населення
Виробництво електроенергії і тепла
Виробництво і промисловість
ОСТАННІ РОЗРОБКИ ЩОДО ВИКИДІВ
30
Дорожній рух
Житловий використання та будівництво
Авіація
Міжнародна Кліматична політика
КЛІМАТИЧНА ПОЛІТИКА
20
Національна Кліматична політика
Рівень
ЕФЕКТИВНІСТЬ
10
Тренд
Відновлювані джерела енергії
Розвиток енергопостачання з
ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ
10
відновлюваних джерел енергії
Частка відновлюваних джерел в загальному
обсязі первинної енергії

%
10
7,5
7,5
5
10
8
4
4
4
10
10
5
5
10
8
2

Ми провели аналіз Індексу ефективності дій в області зміни клімату за період 2012–2016 рр. для
європейських країн та країн колишнього СРСР (табл. 3). Результати оцінки CCPI 2016 р. показали, що навіть
якщо б ефективність кліматичної політики усіх країн була такою ж, як і ефективність передових у цьому
напрямі країн, то зусилля по запобіганню небезпечній зміні клімату все одно були б недостатніми. Тому у
2016 році ні одній країні не було надано 1-го, 2-го та 3-го місця. Оцінка CCPI 2016 року ілюструє основні
регіональні відмінності в області захисту клімату і продуктивності в межах 58 оцінюваних країн по всьому
світу. Разом із Данією, Великобританією, Швецією у топ-20 CCPI 2016 року домінували 10 європейських
країн. До країн із дуже низьким рейтингом віднесено Туреччину, Естонію, Росію та Казахстан. Україна має
низький рейтинг, у 2016 році посіла 46 місце, а CCPI зменшився на 7,29 пунктів порівняно із 2015 роком.
Порівняння ССРІ за 2012–2016 роки показало, що упродовж п'яти років Данія очолює таблицю, за
нею слідують Великобританія та Швеція, при чому відстань між Данією та цими країнами скорочується.
Бельгія, Франція та Італія за 2016 рік покращили ефективність кліматичної політики. Суттєво знизили
ефективність кліматичної політики Португалія та Іспанія. Загалом, серед 25 країн, що аналізувалися нами,
лише 8 країн підвищили свій рівень ефективності кліматичної політики у 2016 році.
Кліматична політика держави залежить від багатьох факторів, зокрема, від рівня розвитку,
економіки, соціальних цінностей, її цілей і сприйняття ризику. Формування кліматичної політики залежить
від врахування інтересів різних сторін, умов ведення національного господарства, соціально-культурних
цінностей та очікувань щодо подальшого розвитку країни. Існує два взаємодоповнюючих підходи до
проектування кліматичної політики: пом'якшення наслідків і адаптації до них. Результати ведення політики
пом'якшення наслідків можна відчувати найближчим часом та істотно зменшити зміну клімату у
віддаленому майбутньому. Вигоди від адаптації можуть бути реалізовані в зменшенні поточних ризиків та
для вирішення виникаючих ризиків в майбутньому. При прийнятті рішень щодо кліматичної політики
необхідно враховувати економічний, соціальний, екологічний та етичний аспекти. При чому необхідно
розглядати широкий спектр можливих наслідків, в тому числі ті, які є малоймовірними, але несуть за собою
значні втрати для держави та людства загалом.
Як зазначалось вище, в Україні поки що немає цілісної кліматичної політики. Основною правовою
базою для формування кліматичної політики України є: ЗУ «Про ратифікацію Рамкової конвенції
Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату», ЗУ «Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової
конвенції ООН про зміну клімату», ЗУ «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державамичленами, з іншої сторони», ЗУ «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на
період до 2020 року», ЗУ «Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі
України на 2000 – 2015 роки», ЗУ «Про меліорацію земель», ЗУ «Про охорону земель», Енергетична
стратегія України на період до 2035 року (проект), Національний план дій з енергоефективності на період до
2020 року (проект) тощо.
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Таблиця 3
Індекс ефективності дій в області зміни клімату 2012-2016 рр. (Європа та СНД)
Рейтинг
Місце
Країна
Бал 2016
Бал 2015
Бал 2014
Бал 2013
Бал 2012
2016
2016
4
71.19
77.76
75.23
72.61
63.9
Хороший Данія
5
70.13
70.79
69.66
67.33
67.4
Великобританія
6
69.91
71.44
68.10
69.37
68.1
Швеція
7
68.73
61.89
64.65
65.20
63.8
Бельгія
8
65.97
64.11
65.90
64.74
66.3
Франція
11
62.98
61.75
62.90
61.26
55.4
Італія
14
62.09
65.05
66.17
67.71
65.1
Швейцарія
17
60.76
62.82
65.17
66.41
60.7
Достатній Угорщина
18
60.39
59.02
63.73
62.67
55.9
Румунія
19
59.52
67.26
68.38
67.81
62.9
Португалія
21
58.43
56.36
52.79
56.37
47.2
Хорватія
22
58.39
59.60
61.90
67.54
67.2
Німеччина
26
57.83
62.50
63.17
64.64
64.0
Словаччина
29
57.03
57.99
53.93
59.13
50.4
Чехія
31
56.87
60.99
59.19
60.98
55.6
Низький Словенія
32
56.09
54.36
52.69
52.47
45.1
Польща
33
55.06
55.85
51.50
52.04
50.3
Греція
37
53.85
54.05
54.87
54.27
51.1
Болгарія
41
52.41
57.34
60.37
59.18
54.2
Іспанія
44
51.18
54.54
56.48
57.98
56.3
Білорусь
46
49.81
57.10
56.04
62.22
53.3
Україна
50
47.25
46.95
46.47
46.60
41.7
Дуже
Туреччина
51
47.24
51.85
45.52
52.45
53.0
низький Естонія
53
44.34
43.39
43.64
46.65
45.1
Росія
60
32.97
37.72
37.64
39.96
38.1
Казахстан
ХХ
ХХ

- ССРІ більший, ніж у попередній рік
- ССРІ менший, ніж у попередній рік

Розробка кліматичної політики може надати значні вигоди Україні в багатьох сферах діяльності.
Зокрема, підвищення ефективності використання енергії та відновлюваних джерел енергії призводить до
зменшення викидів шкідливих для здоров'я та навколишнього середовища забруднювачів повітря. Крім
того, зниження споживання енергії та води в міських районах через озеленення міст і рециркуляції води
сприятиме зростанню економічного добробуту та екології міста. Кліматична політика сприятиме розвитку
стійкого сільського і лісового господарств. Також можливим є забезпечення захисту вразливих груп шляхом
підтримки економічної диверсифікації та визначення інформаційної, правової та фінансової підтримки.
Для досягнення синергетичного ефекту необхідно, щоб розробку і виконання кліматичної політики
забезпечували Міністерство аграрної політики та продовольства, Міністерство екології та природних
ресурсів, Міністерство енергетики та вугільної промисловості, Міністерство регіонального розвитку
будівництва та житлово-комунального господарства, Національне агентство екологічних інвестицій та ін.
Підвищенню ефективності кліматичної політики може сприяти і міжнародне співробітництво. Ефективній
реалізації кліматичної політики можуть перешкоджати такі чинники як обмежені фінансові та людські
ресурси, обмежена інтеграція або координація управління, невизначеність щодо прогнозованих впливів,
неадекватна оцінка ризиків, обмежені інструменти для моніторингу ефективності кліматичної політики.
Зміна клімату для аграрного сектора України несе як ризики, так і нові можливості. Аграрний
сектор України може отримати додаткові вигоди від реалізації кліматичної політики. ДУ «Інститут
економіки та прогнозування НАН України» розроблено моделі TIMES-Україна та обчислювальна модель
загальної рівноваги з розширеним енергетичним блоком, за якими визначено основні галузеві ефекти
реалізації заходів політики низьковуглецевого розвитку. Для сільського, лісового та рибного господарства
розрахований ефект становить 2,3% для 2020 р. та 5,9% для 2030 року [19].
На даний момент аграрний сектор розвивається хаотично і потребує інституційних перетворень [16,
27]. Аграрний сектор потребує розробки комплексної стратегії розвитку, яка б включала оцінку поточного
стану аграрного сектору, його потенціалу, аналіз вітчизняного та світового ринку аграрної продукції, оцінку
впливу переходу / не переходу до ринку землі, аналіз та оцінку ризиків, зокрема і ризику зміни клімату. Така
стратегія повинна передбачати завершення інституційних перетворень, заходи щодо адаптації до зміни
клімату та інтеграцію у світовий аграрний ринок.
Аграрний сектор повинен приділяти особливу увагу заходам кліматичної політики (пом’якшення
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наслідків та адаптації): оптимізація посіву сільськогосподарських культур (зміна сортів, термінів сівби,
норм внесення добрив та засобів хімічного захисту), розробка інтегрованих систем захисту рослин,
впровадження екологічно орієнтованих технологій ведення господарства, оцінка впливу зміни клімату на
аграрний сектор, вдосконалення системи прогнозування та оповіщення про несприятливі погодні явища,
розвиток зрошувальної інфраструктури, формування ринку сільськогосподарських земель, що сприятиме
підвищенню відповідальності за стан ґрунтів.
Висновки. Зміна клімату – одна з найбільших глобальних проблем, яка має безпосередній вплив і
на аграрний сектор України. Основними її проявами для сільського господарства є: прямий вплив зміни
температури і опадів, підвищення попиту на поливну воду, збільшення стихійних лих (посухи, урагани,
лісові пожежі, снігові бурі, град і т.д.). Для аграрного сектору України зміна клімату може принести
позитивні зміни, зокрема підвищення зимових температур та рівня зимових опадів, довший сезонний період
без морозу та вища концентрація CO2.
Для забезпечення сталого розвитку аграрного сектору необхідною є розробка комплексної стратегії,
що передбачатиме завершення інституційних перетворень, заходи щодо адаптації до зміни клімату та
інтеграцію у світовий аграрний ринок. Особливу увагу необхідно приділяти кліматичній політиці, а саме
заходам пом’якшення наслідків та адаптації до зміни клімату.
Проблема зміни клімату є складною, вона потребує комплексних рішень, зокрема розробки
Національної кліматичної політики. Для досягнення синергетичного ефекту необхідно, щоб розробку і
виконання кліматичної політики забезпечували Міністерство аграрної політики та продовольства,
Міністерство екології та природних ресурсів, Міністерство енергетики та вугільної промисловості,
Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства, Національне
агентство екологічних інвестицій та ін.
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ОВЧИННІКОВА О. Р., ВАЛЬКОВ О. Б.
Хмельницький національний університет

МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ОПИТУВАНЬ МІГРАНТІВ
НА ОСНОВІ ВИДІЛЕННЯ МАЛИХ ГРУП ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті проаналізовано питання інформаційного забезпечення міграційних процесів. Визначено, що найбільшою
проблемою в процесі дослідження трудової еміграції з України є відсутність достовірної статистичної бази. Тому в такій
ситуації виходом є застосування вибіркових соціологічних опитувань. Запропоновано використання сучасних методів
математичного забезпечення соціологічних досліджень, які базуються на малих об’ємах вибірок, при цьому достовірність та
репрезентативність опитування не змінюється (а в деяких випадках є більш точною), а витрати на організацію та
проведення опитування зменшуються.
Ключові слова: міграція населення, вибіркові обстеження, соціологічне опитування, розмноження вибірки,
бутстреп метод.

ОVCHINNIKOVA O., VALKOV O.
Khmelnytsky National University

METHODOLOGY OF MIGRANT’S POLLS BASED ON THE SMALL GROUP
OF STUDYING
The article analyzes the issues existing information support migration. Determined that the problem in the study of labor
migration from Ukraine is the lack of reliable statistical base. Therefore, in this situation, the output will use random opinion polls.
The use of modern methods of software sociological studies based on small sample volumes, and the reliability and
representativeness of the survey remains the same (and in some cases is more accurate), and the costs of organizing and holding
the poll decrease.
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Вступ. Актуальність теми обумовлена необхідністю постійно мати об’єктивний інформаційний
матеріал про зовнішні та внутрішні міграційні процеси для послідовного та своєчасного корегування певних
ланок міграційної політики. Зокрема це стосується визначення імміграційних пріоритетів і створення
ефективної державної системи проведення міграційної політики, визначення місця і ролі трудових міграцій
на ринках праці в умовах становлення ринкових відносин в Україні і включення її трудового потенціалу до
міждержавного обігу робочої сили.
Одним з найбільш поширених в соціологічних дослідженнях є метод опитування. Опитування
передбачає одержання відповідей на поставлене дослідником питання. Особливість соціологічного
опитування полягає у тому, що джерелом інформації виступає словесне повідомлення, міркування
опитуваного. Соціологічне опитування дозволяє одержувати інформацію про думки і оцінки респондента
тих чи інших сторін дійсності, про мотиви його поведінки. Воно дозволяє досліднику імітувати будь-яку
ситуацію для того, щоб одержати інформацію безпосередньо від самої людини про його реальні вчинки в
минулому і тепер, про плани і наміри на майбутнє, про факти конкретної діяльності, її мотиви, наслідки,
суб’єктивне становище, відчуття, прихильність, міркування.
Аналіз досліджень і публікацій з означеної проблеми. Дослідження міграційних процесів є
предметом наукового інтересу багатьох поколінь. Різні аспекти досліджуваної проблеми висвітлено у
працях вітчизняних та зарубіжних вчених в галузі міграціології: О. Хомра, І. Прибиткова, Т. Петрова, Е.
Лібанова, О. Позняк, О. Малиновська, С. Пірожков, М. Романюк, Л. Рибаковський, Ж. Зайончковска, В.
Перевєдєнцев. Водночас в сучасних умовах процес вивчення міграції населення має здобути якісно новий
рівень – зокрема, необхідна розробка нових підходів і методів дослідження міграційних переміщень, тобто
створення мобільного, нетрудомісткого інструментарію оцінювання показників міграції і їх прогнозування.
Мета статті. Основним фактором в міграційному регулюванні є інформаційне забезпечення
міграційної політики, тому метою даної роботи є висвітлення проблеми інформаційного моніторингу
міграцій в сучасній Україні і обґрунтування можливостей використання бутстреп методу в соціологічному
дослідженні міграції населення.
Основні результати дослідження. Рівень наукових досліджень міграційних процесів, зокрема в
контексті розвитку ринку праці, залишається незадовільним. Так, досі не вирішена проблема формування
адекватного інформаційного забезпечення міграційних досліджень. Державна статистика відображає
масштаби переміщень лише певної категорії мігрантів - тих, хто виїжджає на заробітки на офіційній основі.
Поза увагою залишаються співгромадяни, які виїхали за кордон з декларованою метою туризму,
відвідування родичів тощо, а насправді - для трудової діяльності. Причому чимало таких осіб, не будучи
зареєстрованими українською офіційною статистикою, після працевлаштування реєструються в країніреципієнті, стаючи там легальними трудовими мігрантами. Внаслідок цього рівень охоплення трудових
мігрантів є надзвичайно низьким навіть на загальному фоні достовірності міграційної статистики.
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Тому основним джерелом інформації про трудові міграції стають вибіркові обстеження.
В Україні після проголошення незалежності неодноразово проводилися вибіркові обстеження
трудових мігрантів, організовані науковими закладами, в т.ч. і за підтримки міжнародних організацій
(МОМ, МОП тощо). Крім того, значний досвід вибіркових обстежень гастарбайтерів з України накопичений
в країнах-реципієнтах вітчизняної робочої сили. У процесів цих досліджень детально проаналізовані
причини трудових міграцій, соціально-демографічні характеристики їх учасників, виявлені основні
напрямки трудових міграційних переміщень. У той же час характер організації спостережень, здійснених як
в Україні, так і в сусідніх державах, не дозволяв оцінити реальні масштаби явища, визначити (хоча б
приблизно) чисельність громадян України, які працюють за кордоном.
Проблеми визначення реальних масштабів трудової міграції, налагодження повноцінного
інформаційного забезпечення дослідження цього явища, вивчення взаємовпливу ситуації на ринку праці та
процесу формування обсягів і напрямків міграційних переміщень, оптимізації міграційних потоків,
удосконалення системи заходів щодо соціального захисту мігрантів у сучасних умовах набувають особливої
гостроти. При цьому трудова міграція є невід'ємною частиною системи міграційних переміщень. Отже,
налагодження повноцінного інформаційного забезпечення аналізу трудових міграцій має відбуватися в
контексті удосконалення системи обліку міграцій населення взагалі.
Тривалий час основним джерелом відповідних даних в Україні були відомості паспортних відділів
Міністерства внутрішніх справ. Однак відміна низки звичних для українського суспільства функцій
інституту прописки в умовах відсутності дієвих механізмів стимулювання реєстрації населення за
фактичним місцем проживання призвела до появи багатьох нових явищ.
По-перше, значних масштабів набув незареєстрований міграційний рух населення, не тільки
всередині, але й за межі країни. Чисельність та склад населення, що бере в ньому участь, причини, напрямки
й тривалість цих переміщень потребують ґрунтовного аналізу та відповідних управлінських реакцій.
По-друге, сформувалися істотні розбіжності між так званим зареєстрованим населенням і таким, що
фактично проживає в конкретних територіальних одиницях. Вони пов'язані насамперед зі специфікою
місцевих ринків праці й часто мають сезонний характер. Зокрема, за експертними оцінками, значних
сезонних коливань зазнають чисельність та склад населення західних областей України. Але імовірно, що в
містах з високим сталим попитом на робочу силу, фактична кількість мешканців постійно перевищує
зареєстровану [1].
Українська статистика не має досвіду обліку незареєстрованих міграцій, і це цілком закономірно.
Закордонний же досвід накопичений у принципово інших умовах дії механізмів самореєстрації населення,
пов'язаних зокрема із системою соціального страхування. Отже, ці напрацювання не можуть бути адаптовані
до вітчизняної ситуації. Таким чином, необхідні власні наукові дослідження й рекомендації, що базуються
на аналізі вітчизняного законодавства, української демографічного обліку і поведінки українського
населення.
Отже, вивчення руху населення і трудових ресурсів передбачає знаходження методів визначення
величин міграції. Теоретичні можливості вирішення такої задачі, як відомо, базуються на тому, що міграція
населення, яка є одним із видів рухливості, зумовлена, здебільшого, соціально-економічними факторами, що
характеризують умови праці і побуту.
Як і при аналізі природного руху населення, для вивчення міграційних процесів виділяють дві
групи показників: абсолютні й відносні [2].
До абсолютних показників відносяться число прибулих та число вибулих. Різниця між ними складає
сальдо міграції, або чисту міграцію. Сума прибулих і вибулих складає міграційний оборот або валову
міграцію.
Поряд з цими показниками загального числа прибуття, вибуття і міграційного приросту
використовують відносні показники, які характеризують інтенсивність і структуру міграції. Відносні
показники міграції являють собою співвідношення абсолютних показників, як між собою, так і з
чисельністю населення. Відношення розміру міграції і загальної чисельності населення даної території
характеризує коефіцієнт інтенсивності міграції населення, що дозволяє порівняти міграційний рух у різних
районах. Даний коефіцієнт може розраховуватись як у цілому для окремої території, так і для різних
районів, а також по окремих групах населення – за статтю, віком і т.д.
Для визначення ролі окремих груп населення в загальній інтенсивності міграційних процесів
використовується індекс відносної інтенсивності міграції, який показує відношення частки коефіцієнта
інтенсивності для даної групи до загального коефіцієнта інтенсивності міграції. Існують варіанти: індекс
відносної інтенсивності міграції населення по прибуттю його в дану місцевість, що показує частку кожної
групи в загальній та індекс відносної інтенсивності міграції по вибуттю його з даної місцевості, що показує
частку кожної і-ї групи в загальної величині коефіцієнта вибуття населення з даної місцевості [2].
Відсутність адекватної офіційної статистики щодо міграційних переміщень та неможливість
налагодження статистичного обліку трудових мігрантів актуалізували у найближчій перспективі проведенні
вибіркових обстежень та адаптацію отриманих матеріалів для характеристики цього надзвичайно складного
соціально-демографічного процесу. Отримати достовірні дані можна шляхом підвищення вимог до
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організації вибіркового обстеження (формування вибіркової сукупності, інструктування інтерв’юерів,
формування запитань анкети, ускладнення логіки їхнього викладу тощо).
Для вивчення міграційних настроїв населення використовують такі різновиди опитування :
- анкетування – письмове заочне опитування;
- інтерв'ю – усна бесіда, очне опитування;
- експертне опитування – передбачає отримання відповідей від компетентних осіб.
За стандартом, методика анкетування передбачає розрахунок репрезентативної вибірки. Для
розповсюдження даних обстеження на все населення застосовується процедура статистичного зважування.
Для правильної інтерпретації результатів обстеження вирішальне значення має інформація про величину
похибки вибірки [3].
Проведені по Україні соціологічні обстеження мігрантів мали деякі недоліки: проходили в великому
обсязі і не мали загальних періодичних етапів, тобто не є порівняльними у періоді часу. Також існує ряд
наступних проблем: по-перше, це не підготовлена методологія дослідження саме міграційних переміщень
(всі опитування проводились за загальними правилами вибіркових досліджень, окрім опитування, в м.
Києві, Чернівцях, та с. Прилбичи, де враховувалась методика, розробленою американським вченим Д.
Масеєм; по-друге, залучені до опитування інтерв’юери не є спеціалістами в міграційних питаннях, тобто не
знають специфіки міграційних переміщень; по-третє, побудова питань анкет, в загальному випадку,
вимагала багато часу на їх заповнення; в четвертих, репрезентативність вибірки створювалась найчастіше за
методом “снігового клубка”, що може відобразитись на результатах досліджень [4] .
Взагалі, на нашу думку, великі обсяги обстежень дуже трудомісткі (кількість респондентів зазвичай
перевищує 500 чоловік в кожному випадку). Це говорить про складність організації таких обстежень, значні
фінансові витрати, залучення великої кількості людей та багато часу на обробку результатів дослідження.
Враховуючи, що на сьогодні аналіз проведених досліджень майже повністю проводиться вручну (тільки
розрахункова частина вимагає використання ЕОМ, а обробка анкет, кодування та введення у комп’ютер
проводиться працівниками), то можна сказати про існування проблеми проведення постійного моніторингу
міграційних процесів за допомогою трудомістких соціальних досліджень.
Виходом з такого положення, на наш погляд, може бути використання сучасних методів
математичного забезпечення соціологічних досліджень, які базуються на малих об’ємах вибірок, при цьому
достовірність та репрезентативність опитування не змінюється (а в деяких випадках є більш точною), а
витрати на організацію та проведення опитування зменшуються.
Нами запропоновано поділити загальну сукупність населення на деякі соціально-однорідні групи.
Представники таких груп між собою мало відрізняються за загальними середніми ознаками (вік, рівень
життя, освіта тощо), тобто мають схожі характеристики.
Тому можна зробити припущення, що достатньо провести вибіркове обстеження за узагальненими
представниками цих груп. Інформація подібного обстеження переноситься з представника на загальну
сукупність, яка і є соціальною групою в цьому випадку.
Нами запропонований такий поділ населення за соціальними групами:
- працюючий в державному секторі;
- підприємець;
- селянин;
- безробітний;
- пенсіонер;
- учень або студент;
- інше.
Таким чином, при виділенні соціально-однорідних груп населення з’являється можливість
зменшити розміри вибірки.
Етапи проведення соціологічного опитування залишуться тими ж. Однак, статистична обробка
результатів опитування потребує деяких змін. По-перше, необхідно виявити, який об”єм вибірки буде
репрезентативним (тобто, чи всі виділені групи населення приймають однакову участь у міграційних
переміщеннях і чи потрібно брати однакову кількість обстежених з цих груп). По-друге, малі вибірки
потребують іншого способу аналізу, так званих методів “розмноження” вибірок.
Метод бутстреп є методом “розмноження вибірок”, подальшим розвитком методу “складного ножа”
[5]. Б. Ефрон розробив новий спосіб розмноження вибірок, суттєво використовуючи датчики
псевдовипадкових чисел, він запропонував будувати нові вибірки, моделюючи вибірки з емпіричного
розподілу. Іншими словами, взяти кінцеву сукупність з n елементів вихідної вибірки х1,х2,х3,...,хk-1, хk,
хk+1,..., хn-1, xn та з допомогою датчика випадкових чисел сформулювати з неї любе число розмножених
вибірок. Процедура, хоча і нереальна без ЕОМ, проста з точки зору програмування. По зрівнянню з іншими
методами з’являються деякі недоліки – неминуче співпадання елементів розмножених вибірок і залежність
від датчика псевдовипадкових чисел. Однак, існує математична теорія, що дозволяє (при деяких
передбаченнях та безмежному рості об’єму вибірки) обґрунтувати процедури бутстрепа [5]. Як сказано в [6],
там, де економічна теорія добре розвинута, де знайдені методи аналізу даних, в тому чи іншому смислі
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близькі до оптимальних, бутстрепу робити нічого. А ось в нових областях зі складними алгоритмами,
властивості яких недостатньо ясні, він представляє собою цінний інструмент для вивчення ситуації.
Бутстреп-метод – це метод розмноження малих вибірок, який являється ще одним непараметричним
методом отримання оцінок характеристик генеральної сукупності і розрахунку відхилень.
Нехай є n результатів вимірювання випадкової величини Х. Запишемо ці результати у вигляді nмірного вектору хе:
xe   xe1 , xe 2 ,..., xen  .
(1)
За цим методом складається допоміжна вибірка хb, яка називається вибіркою бутстрепа або
бутстреп-вибіркою. Ця нова вибірка повинна бути в багатьом схожа на експериментальну хе, а процес її
створення – на процес отримання інформації із експерименту. Таким вимогам задовольняє n-мірний вектор
хb:
xb   xb1 , xb 2 ,..., xbn  ,
(2)
де кожний елемент вектора хb випадковим чином вибирається з елементів вектора хе. Іншими словами
xbi=xej, причому j є випадкове число з діапазону [1;n].
Вибірка бутстрепу (2), має той же об’єм і складається з тих саме отриманих в експерименті
результатів. Якщо можна було б ще раз повторити весь експеримент, то він міг би представити не
обов’язково ті ж самі (1), але якійсь дуже схожі дані. Вибірка бутстрепу (2) містить ті ж самі дані, що були
отримані в реальному експерименті, але деякі з результатів можуть не попасти в (2), а деякі можуть попасти
в декількох екземплярах. Якщо в (1) якійсь представлення випадкової величини Х близькі один до одного,
то в (2) багатократне повторення декількох з цих представлень імітує більшу імовірність появи такого
представлення в умовах експерименту. Якщо ж в (1) якесь окреме представлення випадкової величини Х
помітно відрізняється від інших, то багатократне повторення одного цього представлення в (2) буде мало
імовірним. Тим самим повторна вибірка з (1) при формуванні (2) в значній мірі імітує природу поведінки
випадкової величини Х в експерименті. Безповторна вибірка об’єму n з (1) давала б просту копію
експерименту і не несла б ніякої нової інформації про властивості виміру випадкової величини Х.
По вибірці (2) розраховується середнє значення або люба інша оцінка (наприклад, бівес).
Позначимо її хmb та назвемо бутстреп-середнім:
xmb 

x

/n .

x

/n .

bi

(3)

Значення хmb може трохи відрізнятися від оцінки хmе за експериментальною вибіркою (1):
xme 

ei

(4)

Цей факт знову імітує поведінку випадкової величини Х в експерименті. Якщо можна було б ще раз
повторити весь експеримент, то він міг би надати не обов’язково то ж саме значення хmе , що і в першому
експерименті.
Процес формування вибірок бутстрепа та знаходження середніх значень з цих вибірок
повторюється багатократно. Отримується нова, можливо більша за обсягом вибірка значень випадкової
величини хmе. Кожне представлення цієї величини в даній вибірці несе на собі риси поведінки випадкової
величини Х в реальному експерименті, оскільки це конкретне значення чутливе і до об’єму
експериментальної вибірки n, і до імовірності появи в експерименті кожного виявленого значення хej,
закладеного в величину хmb. Кінцево, в вибірку значень випадкової величини хmb не закладені ті
представлення випадкової величини Х, які не проявились в експерименті. Тільки цим і відрізняється вибірка
величин хmb, отриманих за методом бутстрепу, від значно більш представницької вибірки середніх значень,
яку міг би дати багатократно повторений реальний експеримент. В іншому, вибірка величин хmb несе в собі
всі риси випадкової величини Х, що виявлені в експерименті. Значить, вона володіє не гіршою показністю,
ніж вихідна вибірка (1).
До штучно створеної вибірки величин хmb можна застосовувати всі методи репрезентативної
статистики, оскільки об’єм вибірки великий. У окремості, можна вирахувати середнє значення або іншу
другу оцінку за всіма величинами хmb, можна побудувати гістограму, за якою визначити центр розподілу або
іншу оцінку, що цікавить дослідника [7].
Висновки. Зробимо наступні узагальнення. В даний час в Україні має місце недостатність
інформаційного забезпечення міграційних досліджень. Регулювання будь-якого процесу, управління їм
можливо лише при наявності відповідної інформації про його характер. Чим повніше і різноманітніше
інформація, тим менше помилок під час прийняття управлінських рішень. Разом з тим, сьогодні в Україні
відсутні єдині методичні підходи до одержання інформації про міграції. Існуюча статистика міграційних
переміщень є недостовірною і неповною. До того ж фіксація фактів трудової міграції ведеться вкрай скупо, з
огляду на осіб, що офіційно звернулися в служби зайнятості з приводу закордонного працевлаштування.
Безсумнівно, актуальною є і проблема обліку нелегальної міграції.
У такій ситуації виходом може бути проведення вибіркових досліджень: анкетування, соціальних
опитувань і т.д.
Таким чином, запропоноване статистичне оцінювання міграційних переміщень за способом “малих
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груп”. Це дає можливості скоротити об’єми вибірок, час на проведення обстеження та витрати. У той же час
при використанні цієї методики залишається неохопленим ряд факторів, що впливають на ефективність
міграційної політики, і пов'язані з можливим перерозподілом внутрішніх трудових ресурсів.
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РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ПРОТИДІЇ БАНКРУТСТВУ БАНКІВ
Проаналізовано кризовий стан банківської системи України та визначено чинники, що його спричинили.
Досліджено сутність понять «реструктуризація» та «реорганізація в банківській діяльності». Розмежовано поняття
«Реструктуризація» та «реорганізація» в банківській діяльності. Встановлено, що реорганізація є формою реструктуризації.
Акцентовано увагу на реструктуризації як інструменті протидії банкрутству банків. Визначено реструктуризацію банку як
інструмент протидії банкрутству та антикризового управління.
Ключові слова: банк, банківська система, реорганізація, реструктуризація, банкрутство, протидія банкрутству
банку, антикризове управління банком.
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RESTRUCTURING OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE AS A TOOL
AGAINST THE BANK BAILOUTS
The purpose of this article is to study the nature of the reorganization of the banking system, assessment of the impact
of transformation processes on the mechanism of resistance of the bankruptcy of banks and determining the future directions of
the reorganization of the banking system of Ukraine in conditions of modern crisis of the economy. Analyzed the crisis in the
banking system of Ukraine and the factors causing it. The essence of the concepts of restructuring and reorganization in the
banking business. Delineated the concept of "Restructuring" and "reorganization" in banking. Determined that the reorganization is
a form of restructuring. The attention is focused on restructuring as a tool to counter the bankruptcy of banks. Determined
restructuring of the Bank as an instrument of counteraction to bankruptcy and crisis management. It is established that the
restructuring and reorganization carried out with the purpose of financial recovery and ensure stable functioning of the banking
system, raising the level of concentration of banking capital through mergers and acquisitions of banks, improving the liquidity and
solvency of banks and improving banking supervision with the state.
Keywords: bank, banking system, reorganization, restructuring, bankruptcy, opposition to the bankruptcy of the Bank,
anti-crisis Bank management.

Постановка проблеми. Криза економіки України, що спричинена військовими діями на Сході
країни та анексією АР Крим, супроводжується девальвацією гривні, недостатнім рівнем корпоративного
управління, спадом економіки в цілому, зумовила безпрецедентні загрози для функціонування вітчизняної
банківської системи. Як результат, темпи приросту монетарних показників у 2015 році мають від’ємне
значення, триває процес скорочення доходів населення (темпи падіння реальної заробітної плати у 2015 році
досягли свого історичного мінімуму – 30 %) [1]. У цих умовах банківська система України фактично
втратила можливості кредитувати реальний сектор економіки за наявності ресурсів і надлишкової
ліквідності. Тому можна стверджувати, що гривня поступово втрачає функцію накопичення капіталу, а
погіршення якості кредитних портфелів банків та політика дорогих кредитів призвели до відносного штилю
на кредитному ринку.
Протягом 2014–2015 років у банківській системі України тривали негативні процеси, пов’язані з
втратою ресурсної бази, скороченням власного капіталу та збитковою діяльністю. Так, за результатами 2014
року, збитки банківської системи України сягнули рівня 52,97 млрд грн, капітал скоротився на 44,58 млрд
грн, а рентабельність капіталу досягла від’ємного значення -30,46 %. У 2015 році ситуація в банківському
секторі продовжувала ускладнюватися: збитки банківської системи України досягли рівня 66,6 млрд грн,
капітал зменшився на 44,31 млрд грн, а рентабельність капіталу склала -51,61%. Продовжується процес
відтоку коштів фізичних осіб з депозитних рахунків. Так, у 2014 році, кошти фізичних осіб зменшилися на
17,36 млрд грн, а у 2015 – відповідно на 27,31 млрд грн [1]. Фактично триває процес втрати інвестора
банківської системи в якості фізичних осіб.
Банківська система України виявилась найбільш вразливою до економічної кризи, адже внаслідок
зростання рівня проблемних кредитів банки змушені були створювати значні резерви за активними
операціями, що негативно вплинуло на рівень її капіталізації. Постійне зростання рівня валютних ризиків
для вітчизняних банків, при наявності короткої відкритої валютної позиції та високого рівня доларизації
економіки є потенційною загрозою стійкості банківської системи України. Внаслідок цього, протягом 2014–
2015 років, кількість вітчизняних банків зменшилась (з 163 до 117) на 46 установ, що спричинило дію
репутаційного ризику – зниження довіри до банківської системи. Існуюча ситуація зумовлює необхідність
дослідження процесу реорганізації банківської системи України, спрямованого на фінансову стабілізацію та
підвищення ефективності її роботи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем реорганізації банківської системи
України та розробка методів забезпечення її фінансової стійкості і стабільності знайшли відображення в
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наукових працях О.І. Барановського, З.М. Васильченка, В.Я. Вовк, О.Д. Вовчак, І.Б. Івасіва, І.С. Кашки, Б.Л.
Луціва, В.І. Міщенка, Т.С. Смовженко, Р.І. Тиркало, О.М. Тридіда та інших. Різні аспекти антикризового
державного регулювання діяльності банків з метою забезпечення стабільності та надійності банківської
системи досліджені в наукових роботах О.І. Барановського, О.В. Васюренка, В.В. Коваленко, В.В. Крилової,
В.І. Міщенка, І.О. Лютого, С.В. Науменкової, Н.М. Шелудько та інших. Підходи до вирішення проблем
злиття та поглинання у банківській системі України знайшли відображення в роботах Г.М. Азаренкової,
Ж.М. Довгань та інших.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Проте, незважаючи на ґрунтовні
дослідження науковців щодо проблематики реорганізації банківської системи України та забезпечення її
стабільності, питання впливу реорганізаційних процесів на механізм протидії банкрутству банків
залишається поза увагою вчених. Власне механізм протидії банкрутству банку є поняттям новим та
знаходиться в стадії становлення і розвитку. Також залишаються недостатньо обґрунтованими підходи до
розкриття суті категорії реорганізація банківської системи та методів її проведення.
Формулювання цілей статті. Слід відмітити, що сучасний кризовий стан економіки та банківської
системи України відрізняється масштабами і загрозами, які нам невідомі за всю історію незалежності.
Зважаючи на той факт, що банківська система знаходиться в постійному розвитку, дослідження впливу
реорганізаційних процесів на механізм протидії банкрутству банків є особливо актуальним. Тому метою
статті є дослідження сутності реорганізації банківської системи, оцінка впливу реорганізаційних процесів на
механізм протидії банкрутству банків та визначення перспективних напрямів реорганізації банківської
системи України в умовах сучасної кризи економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні сформувалася фінансова система, що за
своєю природою є банкоцентричною. Тому складова ринку фінансових послуг є домінуючою серед інших
секторів фінансової системи, відтак, кризові явища в економіці передусім відображаються в банківській
системі. Найбільшими системними ризиками, що мали значний вплив на функціонування банківської
системи, стали такі: зменшення попиту на дорогі кредитні ресурси, погіршення кредитоспроможності
позичальників, зростання обсягів проблемних активів, зменшення обсягів ресурсної бази та
недокапіталізованість банківської системи.
Особливістю сучасної кризи в банківській системі України є комплексна дія чинників її розвитку,
серед яких можна виділити військові дії на Сході країни, анексія Автономної Республіки Крим, девальвація
національної валюти, зростання державного боргу, спад реального сектору економіки, відтік інвестицій та
дисбаланси в банківській системі як наслідок неефективного корпоративного управління. Як відомо,
банківська діяльність пов’язана з високим рівнем ризику, нестабільністю ринкової кон’юнктури, наглядом
та регулюванням з боку Національного банку України (НБУ), конкуренцією на різних сегментах
фінансового ринку тощо. Наслідком цих чинників стало посилення загрози формування інфляційнодевальваційної «спіралі». У цілому дія даних чинників зумовила активізацію реорганізаційних та
реструктуризаційних процесів у банківській системі України.
НБУ має своє бачення розвитку банківської системи України, яке прийнято як «Комплексна
програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року», що затверджена Постановою Правління
НБУ від 18.06. 2015 року № 391 [1]. Даний документ містить ряд позитивних моментів, але має ряд
недоліків. Так, дана програма не містить обґрунтованих причин девальвації, інфляції і банківської кризи, та
не дає стратегічного бачення шляхів створення фінансових передумов розвитку економіки, підвищення її
конкурентного статусу, створення потужної банківської системи з фінансово стійкими та прибутковими
банками. Дії НБУ, останнім часом, поглиблюють демонетизацію реального сектору економіки та кризові
явища в цілому, що суперечить стандартам і цінностям Європейського Союзу (ЄС).
Аналізуючи інформацію, наведену на рисунку 1, можна зробити висновок, що за період із
01.01.2015 до 01.07.2016 р. кількість вітчизняних банків суттєво скоротилася. Так, станом на 01.01.2014 р.
зафіксовано максимальну кількість діючих банків – 180, то на 01.07.2016 р. їх залишилось 102, тобто
вітчизняна банківська система стала меншою на 78 банків. Зауважимо також, що за останні майже два роки
кількість банків, які перебувають у стадії ліквідації, збільшилася з 22 до 78 установ на фоні збільшення
частки іноземного капіталу до 54,7% станом 01.07.2016 року, що є вкрай негативним явищем для
вітчизняної банківської системи.
Таким чином, протягом 2015–2016 років НБУ почав активно виводити з ринку неплатоспроможні
банки та банки з поганою репутацією. У цьому сенсі слід зауважити, що заявлена головна мета Комплексної
програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року про наближення до стандартів ЄС та
створення конкурентного ринку суперечить визначенню її цілі – зменшенню кількості банків. Тому, на
даному етапі розвитку, банківська система України знаходиться в стані реорганізації та реструктуризації, що
має вплив на механізм протидії банкрутству банків.
Якість активів банку визначають повним чи потенційно повним поверненням кожного активного
фінансового інструмента в обумовлені договором терміни, а також отриманням додаткової вартості даних
активів у вигляді відсотків, дивідендів та інших доходів. Очевидно, що структура та якість активів значною
мірою визначає рівень ліквідності та платоспроможності банку. Високоякісні активи забезпечують
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відповідний рівень банківського прибутку. На рис. 2 бачимо, що протягом 2014–2015 років спостерігається
збільшення частки простроченої кредитної заборгованості банків з 13,5% та 22,1%, що є вкрай негативним
індикатором фінансової стійкості банківської системи України. За перше півріччя 2016 року частка
простроченої кредитної заборгованості банків продовжувала зростати і досягла рівня 24,1%.
200

41,9

180

175

163

39,5

100
50

53

21

53

34

32,5
51

49
22

22

01.01.13

01.01.14

54,7

43,3
117

102

%

Штук

150

176

22

41 52

78
39

0
01.01.12

01.01.15

01.01.16

01.07.2016

60
50
40
30
20
10
0
Дата

Діючі банки
Банки з іноземним капіталом
Банки у стадії ліквідації
Частка іноземного капіталу в банківській системі
Рис. 1. Динаміка кількості банків діючих, банків з іноземним капіталом, банків у стадії ліквідації та частки іноземного капіталу
в банківській системі України за 2011–2016 роки (складено за [2; 3])

Можна стверджувати, що недоліки функціонування систем ризик-менеджменту вітчизняних банків,
в умовах несприятливого макроекономічного середовища в країні, призвели до швидкого погіршення якості
їх кредитних портфелів. Підтвердженням цього є тенденція до стрімкого зростання обсягу сформованих
банками резервів за активними операціями з 204,9 млрд грн у 2014 році до 321,3 млрд грн у 2015 році.
Тенденція зростання резервів за активними операціями продовжується в 2016 році, адже за перше півріччя
2016 року цей показник досяг рівня 315,4 млрд грн (рис. 2).

1000
%

Млрд грн

1500

500

1054,3
825,3
9,6
157,9

1278,1

1127,2
815,3
8,9
141,3

1316,9

911,4

1254,4

1006,4
13,5

7,7
131,3

204,9

22,1
965,1

1260,6

24,1
908

321,3

315,4

0
01.01.12

01.01.13

01.01.14

01.01.15

01.01.16

01.07.2016

30
25
20
15
10
5
0
Дата

Активи банків
Кредити надані
Резерви за активними операціями банків
Частка простроченої заборгованості за кредитами
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Проаналізуємо індикатори оцінки рівня капіталізації банків, що запропоновані Базельським
комітетом. Система показників капіталу банків дає комплексну оцінку темпу зростання капіталу та його
адекватності активам зважених на ступінь ризику. У цілому вони визначають рівень достатності капіталу
банків за такими основними напрямами: визначення основних показників достатності капіталу банків, аналіз
адекватності капіталу, ефективність використання ресурсів, оцінка залежності банківського капіталу від
банківських ризиків, зовнішніх джерел фінансування тощо (таблиця 1).
Аналізуючи дані таблиці 1, можна зробити висновок про неоднозначну оцінку достатнього рівня
капіталізації, надійності та стабільності вітчизняних банків. Так, в посткризовий період протягом 2010–2013
років коефіцієнт капіталізації банків мав тенденцію до незначного зростання з 14,6% у 2010 році до 15,1% у
2013 році. Це є свідченням збільшення частки власного капіталу у структурі пасивів, тобто банки
докапіталізовувались. Однак, у цей час простежується негативна тенденція приросту власного капіталу з
19,5% в 2010 році до 13,8% в 2013 році. Протягом 2014–2015 років частка власного капіталу у загальному
обсязі пасивів банківської системи продовжувала катастрофічно зменшуватись з 11,2% до 8,3%, а приріст
власного капіталу відповідно з -23,2% до -29,9%.
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Таблиця 1
Індикатори оцінки рівня капіталізації банків України протягом 2011–2015 рр. (розраховано за [2])
Показники
2011
2012
2013
2014
2015
Коефіцієнт капіталізації, %
14,8
15,0
15,1
11,2
8,3
Темп приросту власного капіталу, %
12,9
8,9
13,8
-23,2
-29,9
Норматив адекватності регулятивного капіталу, %
18,90
18,06
18,26
15,60
12,74
Співвідношення приросту капіталу до активів, %
108,4
129,0
103,0
-773,3
636,2
Коефіцієнт захищеності коштів клієнтів капіталом
3,2
3,4
3,5
4,6
6,8
Коефіцієнт захищеності наданих кредитів капіталом
5,3
4,8
4,7
6,8
9,3
Рентабельність капіталу (ROE), %
-5,27
3,03
0,81
-30,46
-51,91
Рентабельність активів (ROA), %
-0,76
0,45
0,12
-4,07
-5,46
Коефіцієнт покриття зобов’язань, %
17,3
17,7
17,7
12,7
9,0
Слід відзначити, що Національний банк України вимагає від банків суттєвого збільшення власного
капіталу (до 500 млн грн), але криза засвідчила, що вітчизняні банки мають низький рівень капіталізації. В
умовах кризи більшість банків почала активно збільшувати обсяги власного капіталу за рахунок збільшення
статутного капіталу. При цьому акціонери банків активно намагалися забезпечити додаткові вкладення
капіталу з метою забезпечення відповідного рівня ліквідності, який суттєво зменшився внаслідок кризового
стану економіки.
Таким чином, об’єктивно постала потреба в оздоровленні банків і банківської системи в цілому,
поліпшенні якості державного регулювання банківської діяльності, підвищенні довіри потенційних клієнтів
до банківських установ. Негативні наслідки системних дисбалансів у банківській системі України
актуалізували необхідність реорганізації та реструктуризації банківського сектору в умовах посилення
євроінтеграційної економічної політики.
У той же час, аналіз наукових праць показує, що сьогодні немає єдиного підходу до визначення
сутності таких понять, як «реорганізація» та «реструктуризація» банківської системи. Тому проаналізуємо
різні підходи до трактування сутності реорганізації та реструктуризації в банківській діяльності,
взаємозв’язок цих понять, узагальнимо результати дослідження для розуміння їх природи (таблиця 2).
Аналіз теоретичних підходів до розуміння суті поняття «реорганізація» в банківській діяльності
показує, що, як правило, її пов’язують із забезпеченням стійкості, надійності, капіталізації,
конкурентоспроможності, прибутковості; припиненням діяльності та зміною організаційно-правової форми
банку; злиттям, приєднанням, поділом банків. «Реструктуризація» в банківській діяльності переважно
трактується як система заходів, спрямованих на оздоровлення фінансового стану та стабілізацію банків. У
цьому сенсі слід відмітити, що В.І. Міщенко та А. Петріна акцентують увагу на реструктуризації в якості
державного управління, що спрямоване на відновлення стабільності, ліквідності, капіталізації як окремих
банків, так і банківської системи в цілому.
Із проведеного аналізу наукових джерел можна зробити висновок, що поняття «реструктуризація» в
банківській діяльності є більш широким ніж «реорганізація» і фактично включає її. Реорганізація – це лише
одна сторона прояву реструктуризації, тобто одна з її форм (способів реалізації). Тому ми вважаємо, що
реорганізація – це форма реструктуризації, що вимушено чи добровільно застосовується як радикальний
спосіб не просто оздоровлення банку чи банківської системи в цілому, а як інструмент протидії
потенційному банкрутству чи ліквідації банку (дефолту банківської системи). У часовому вимірі
реорганізацію можна розглядати як останню стадію реструктуризації банку, а це означає, що саме
реструктуризація є інструментом протидії банкрутству банку, адже включає як ранні, так і форми реалізації.
Протидія банкрутству банку – це система фінансових, організаційних, економічних, нормативноправових, управлінських і регулюючих дій, способів і процесів, які забезпечують попередження,
запобігання, профілактику та подолання зовнішніх і внутрішніх загроз, що можуть створювати кризові
явища у банківській діяльності та призвести до його банкрутства (ліквідації) [12, с.226]. Ще одним
інструментом протидії банкрутству банку є антикризове управління, а реструктуризація і реорганізація –
також інструментами антикризового управління. Тому можна стверджувати, що реструктуризація банку – це
інструмент антикризового управління, що забезпечує цілеспрямований комплекс змін у фінансовій,
організаційній, функціональній структурі банку з метою його оздоровлення та підвищення ефективності
діяльності.
Підсумовуючи, можна стверджувати, що реструктуризація банку – це інструмент протидії
банкрутству (антикризового управління), який є сукупністю заходів, спрямованих на стабілізацію,
оздоровлення фінансового стану (підвищення рівня капіталізації, ліквідності, платоспроможності,
прибутковості, якості кредитного портфеля, зниження рівня проблемних кредитів та ризиків) з метою
забезпечення довіри, конкурентних переваг на ринку та подальшого зростання. Реструктуризацію як
інструмент протидії банкрутству банку слід розуміти в широкому значенні, а як інструмент антикризового
управління – у вузькому. Також слід виокремлювати реструктуризацію банківської системи (макрорівень),
реструктуризацію банку (мікрорівень) та реорганізацію банку як форму реструктуризації.
Вісник Хмельницького національного університету 2016, № 4, Том 2

193

Економічні науки

Таблиця 2
Підходи до визначення понять «реорганізація» та «реструктуризація» у банківській діяльності
Автор, джерело
Визначення
Забезпечення стійкості, надійності, капіталізації, конкурентоспроможності, прибутковості
З.М. Васильченко, Реорганізація банків – це підвищення надійності та стійкості банківської системи
[4, с.102]
України та окремого комерційного банку, забезпечення капіталізації банківської
системи та стабільної роботи платіжної системи, захист інтересів кредиторів та
вкладників, поліпшення фінансового стану комерційних банків
І.В. Краснова,
Реорганізація – це основний етап реформування банківської системи для подальшого
А.В. Нікітін,
проведення заходів щодо забезпечення фінансової стабільності, підвищення
[5]
капіталізації, конкурентоспроможності та інвестиційного потенціалу і формування
оптимальної структури власників
Припинення діяльності і зміна організаційно-правової форми банку
О.В. Васюренко,
Реорганізація банку – це добровільне чи вимушене припинення діяльності банку і
О.М. Сидоренко,
зміна його організаційно-правової форми шляхом передачі його майна, прав та
[6, c.353]
обов’язків іншим банкам чи правонаступникам
Злиття, приєднання, поділ і зміна організаційно-правової форми банку
Закон України
Реорганізація банків – це злиття, приєднання, виділення, поділ банку, перетворення
«Про банки і
його організаційно-правової форми, наслідком яких є передача, прийняття його
банківську
майна, коштів, прав та обов'язків правонаступниками
діяльність», [7]
Державне управління спрямоване на відновлення стабільності, ліквідності, капіталізації
В.І. Міщенко,
Системна банківська реструктуризація передбачає проведення низки попередніх
А. Петріна,
скоординованих заходів з боку органів державного управління, спрямованих на
[8, с.13]
відновлення ліквідності банківської системи, безумовного виконання банками всіх
без винятку зобов’язань і економічних нормативів регулятора, зростання рівня
адекватності капіталу, стабілізацію та поступове скорочення проблемної
заборгованості
Заходи спрямовані на оздоровлення фінансового стану та стабілізацію
А.О. Ковалюк,
Реструктуризація банку – це сукупність заходів, спрямованих на стабілізацію,
[9]
оздоровлення фінансового стану банку (підвищення рівня ліквідності,
платоспроможності й прибутковості банку, зниження ризиковості діяльності банку)
для забезпечення подальшого зростання та розвитку банківської установи
Н.В. Радова,
Реструктуризація банку – це комплекс організаційно-господарських, фінансово[10, с.183]
економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на покращення фінансового
стану, підвищення ліквідності та платоспроможності банку, зокрема шляхом
реорганізації банку, повної або часткової зміни власника з переходом боргових
зобов'язань до юридичної особи-інвестора, яка не підлягає санації, що сприятиме
фінансовому оздоровленню банку та дозволить задовольнити вимоги кредиторів
Стратегія НБУ
Реструктуризація банківської системи – це комплекс заходів, який передбачає
щодо реструктупокращання фінансової стійкості банківської системи, підвищення ліквідності і
ризації та реоргаплатоспроможності з урахуванням соціально-економічних завдань, змін у
нізації банків у
національній макросистемі та на світовому фінансовому ринку шляхом створення
стані фінансової
нових банків (спеціалізованих, універсальних), реорганізації діючих (злиття,
приєднання, поділу, виділення), зміни юридичного статусу банківських
скрути [11]
установ або їх закриття
Очевидно, що реструктуризація може бути фінансовою – проведення змін у структурі активних та
пасивних операцій; корпоративною – злиття, поділ, приєднання; функціональною – проведення змін у
структурі банківських послуг; організаційною – проведення змін організаційної структури банку та у
структурі керівництва, виконавчого персоналу тощо.
Реструктуризація банківської системи повинна бути спрямована на вирішення двох основних
завдань: оперативного оздоровлення банківського сектору та відновлення конкурентоспроможності банків
на ринку, виконання яких має забезпечити підтримку життєдіяльності банківської системи, збільшення її
капіталу, поліпшення якості активів, створення довгострокової ресурсної бази для банківського
обслуговування потреб реальної економіки, впровадження нових технологій. Ці завдання можна вирішити
лише за умови взаємоузгодженості всіх її структурних елементів з урахуванням загальних глобалізаційних
тенденцій розвитку фінансових ринків [13, с.14].
Реструктуризація банківської системи може бути спрямована як на фінансове оздоровлення, так і
ліквідацію неплатоспроможних банків, але її цілі незмінні – оздоровлення банків і банківської системи в
цілому та захист інтересів кредиторів. Реструктуризація банків має проводитися за такими принципами:
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пріоритетність інтересів вкладників і кредиторів, держави і банківської системи в цілому над інтересами
окремого банку; створення в результаті реорганізації надійного, фінансово стабільного банку; забезпечення
безперервної роботи банку під час реструктуризації.
У відповідності з «Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року»
реформована банківська система України має стати стійкою до фінансових шоків завдяки достатньому
потенціалу стійкості, ефективному регулюванню, високій репутації та довірі до банків і НБУ; ефективною
при перерозподілі ресурсів від вкладників до інвесторів; характерною доступністю кредитів для реального
сектору економіки; конкурентноздатною та ефективною, яка розвивається на інноваційних засадах;
повністю відповідати міжнародним стандартам [1]. Водночас в даній програмі не передбачено рівень
адекватності регулятивного капіталу згідно з вимогами Базель ІІІ – 10,5% (13%) (на даний час в Україні
імплементовані лише вимоги Базель І), вимоги до ліквідності банків, кількісні критерії прибутковості та
якості активів. Стає очевидним, що не планується впроваджувати до 2020 року вимоги Базеля ІІІ в
банківській системі України. Рівень доларизації кредитів, депозитів на рівні 40% залишається високим.
Враховуючи практику ЄС, перспективними напрямами змін в банківській системі України стануть
наступні: чіткий розподіл між депозитно-кредитними та інвестиційними банківськими установами (або
відповідними типами операцій універсальних банків); прискорення повної імплементації вимог «Базель-2»
та перехід до забезпечення відповідності українських банків вимогам «Базель-3». Досягнення цієї цілі
вимагає, серед іншого, тісної взаємодії з таким регулятивним органом ЄС, як Європейське агентство нагляду
(European Supervisory Authority – ESA), перед яким ставиться завдання моніторингу діяльності національних
органів фінансового нагляду (банківського, страхового та фондового ринків) з метою уніфікації вимог
відповідно до європейського права. Перегляд практики санації проблемних банків за рахунок зовнішнього
фінансування (bail-out), перш за все, бюджетних коштів, а також зовнішньої офіційної допомоги (з боку
МВФ, ЄБРР та інших міжнародних установ) з перенесенням основного фінансового навантаження на
внутрішні ресурси проблемних банків (bail-in) – зокрема, власників (акціонерів) та основних клієнтів
(власників великих депозитів або позичальників) [14].
Висновки. Отже, реструктуризаційні процеси в банківській системі України призвели до суттєвого
зменшення кількості банків (на 72 одиниці) і процес буде ще продовжуватись. Внаслідок цього іноземний
капітал досяг частки в банківській системі України 54,7% (можна стверджувати, що наразі банківська
система керована іноземним капіталом), але концентрації банківського капіталу не сталося.
На основі аналізу наукової літератури щодо сутності понять «реорганізація» та «реструктуризація»
в банківській діяльності уточнено їх зміст як інструментів протидії банкрутству банків та антикризового
управління. Встановлено, що реструктуризація та реорганізація здійснюються з метою фінансового
оздоровлення та забезпечення стабільного функціонування банківської системи, підвищення рівня
концентрації банківського капіталу на основі злиття і приєднання банків, підвищення ліквідності та
платоспроможності банків, а також вдосконалення системи банківського нагляду з боку держави.
Ми вважаємо, що для успішної реструктуризації банківської системи як інструмента протидії
банкрутства банків, необхідно посилити роль облікової ставки; впровадити чіткі принципи застосування
інструментів та процедур регулювання ліквідності; стимулювати збільшення джерел та обсягів локальних
довгострокових фінансових ресурсів; забезпечити доступність фінансових ресурсів для кредитування
реального сектора економіки; впровадити принципи нагляду на основі Базеля ІІІ; впровадити систему
регулярної оцінки та контролю якості активів, потреб у підтримці ліквідності та рекапіталізації банків;
зменшити рівень доларизації економіки.
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АНАЛІЗ ЗМІНИ ШЛЮБНОГО СТАНУ НАСЕЛЕННЯ
У статті розглядається поняття шлюбу, шлюбного статусу, динаміка зареєстрованих шлюбів та розлучень
населення. Розмежовано поняття шлюбу та шлюбного статусу. Проаналізовано залежність між зареєстрованими шлюбами і
розлученнями. Визначено кількість вдів та вдівців. Описано види і форми шлюбів. Створено прогноз за статистичними
даними. Застосовано метод двох крайніх точок для прогнозування шлюбів та розлучень. Пораховано відносне, абсолютне
відношення та темп змін за показниками.
Ключові слова: шлюб, шлюбний статус, розлучення, методи прогнозування.

OVCHINNIKIVA O. R., ZELINSKA І. V.
Khmelnytsky National University

ANALYSIS OF CHANGES MARRIAGE STATE OF POPULATION
In the article the concept of marriage, marital status, the dynamics of registered marriages and divorces population.
Delineated the concept of marriage and marital status. The dependence between marriages and divorce. Determined number of
widows and widowers. Describe the types and forms of marriage. A forecast randomness data. The method of two extreme points
for predicting marriages and divorces. Numbered relative, absolute respect and pace of change in terms.
Keywords: marriage, marriage status, divorce, methods of forecasting.

Постановка проблеми. Важливість вивчення динаміки зміни шлюбного стану населення зумовлена
в першу чергу тим, що вона є одним з основоположним внутрішніх факторів формування демографічного
розвитку. Шлюб часто виступає чинником створення сім’ї. Родина є передумовою відтворення населення,
соціальним інститутом, головною властивістю якого є народження дітей, відтворення населення,
продовження роду, передача соціального та історико-культурного досвіду тощо [1]. Проте, порівняно з ХХ
століттям, більшість пар живуть громадянським шлюбом, тобто не реєструють його законно.
Спостерігається тенденція збільшення кількості розлучень та підвищення вікового порогу вступу до шлюбу.
Аналiз останнiх публiкацiй i дослiджень. Вагомий внесок у розвиток демографії в минулому
сторіччі зробили А. Кетле (Бельгія), А.Гійяр (Франція), Г. Майр (Німеччина), У. Фарр (Англія), К. Герман,
П.П. Семенов-Тян-Шанський, А.І. Чупров, Ю.А. Янсон (Росія), в Україні – М. Маркевич, В. Каразін, І. Ланг,
О. Павловський та інші вчені. Медико-психологічні аспекти вступу до шлюбу є найбільш поширеними і
представленими в науковій літературі. Цій проблемі присвячені дослідження Л. Богдановича, І.
Горпінченка, Д. Тсаєва, В. Кагана, Д. Колесова, І. Юнди. Морально-педагогічні проблеми готовності молоді
до сімейного життя розглядались В. Бойко, Є. Ільїною, М. Стельмаховичем, В. Сухамлинським, В.
Чудгновським.
Мета дослiдження. Метою дослідження є виявлення зміни шлюбного стану населення, та
безпосередньо аналіз динаміки розлучень і шлюбів, їх прогноз.
Виклад основного матеpiалу. Одними з основних чинників впливу на процес відтворення
населення, є шлюби і розлучення. Шлюб – це санкціонована і регульована суспільством форма відносин між
чоловіком і жінкою, яка визначає їх права і обов'язки по відношенню один до одного і до їхніх дітей. Для
демографії шлюб цікавий, перш за все, як фактор створення сім'ї і народження дітей, а також процесів
народжуваності і смертності, як фактор, що визначає їх конкретну специфіку та закономірності зміни.
При цьому демографія традиційно цікавиться не стільки юридичною формою шлюбу як
узаконеного союзу чоловіка і жінки, скільки фактичним шлюбом, тобто наявністю дійсних і ефективних
шлюбних (подружніх) відносин незалежно від того, чи зареєстрований шлюб відповідно до прийнятих в тій
або іншій країні правилами і законами чи ні. Разом з тим демографію не може не цікавити й юридична
форма шлюбу, оскільки з цим поняттям пов'язане таке явище, як позашлюбна народжуваність.
Під видами або формами шлюбу розуміють конкретні варіації шлюбних союзів, в які вступають або
вступали чоловіки і жінки. Серед видів шлюбу перш за все розрізняють моногамію (одношлюбність) і
полігамію (багатошлюбність) [2].
Сучасна демографічна ситуація в Україні характеризується незначним зменшенням кількості
розлучень і зростання показників шлюбності (таблиця 1).
Найвиразнішим проявом демографічної кризи є суттєве скорочення шлюбів та стрімке зростання
розлучень населення, яке супроводжується деформацією процесів його відтворення. Тому для
запровадження дієвої демографічної політики, спрямованої на підвищення рівня та поліпшення якості життя
населення, необхідно здійснювати комплексні дослідження реальної шлюбної ситуації.
Проаналізувавши за даними таблиці кількість зареєстрованих шлюбів і розлучень, спрогнозуємо
дані показники на три роки вперед за допомогою методу крайніх точок (таблиця 2) і наочно відобразимо
зміну показників на діаграмах.
Вісник Хмельницького національного університету 2016, № 4, Том 2

197

Економічні науки

Рік

2011
2012
2013
2014
2015

Таблиця 1
Показники реєстрованих шлюбів, розлучень і кількість народжених
Частка дітей
Природний МіграційКількість за
Кількість за
народжених
Кількість
Кількість
жінками, які не
приріст, ний приріст, реєстрованих реєстрованих
живонародпомерлиx,
скорочен- скорочення
шлюбів,
розлучень,
перебували у
жених, осіб
осіб
ня (-), осіб
(-), осіб
одиниць
одиниць
зареєстрованом
у шлюбі, %
32068
16,3
27050
5018
10041
26497
10905
33887
15,7
27840
6047
24718
21301
10612
33305
16,3
28003
5302
18377
24639
10468
34821
15,4
29992
4829
14443
27477
9920
35558
15,4
30425
5133
13462
30446
9870
Джерело: дані Держкомстату України
Таблиця 2
Динаміка кількості зареєстрованих шлюбів (метод крайніх групових точок)
Рік

xj

yj

Метод двох крайніх точок

2011

0

26497

26497

2012

1

21301

27484

2013

2

24639

28472

2014

3

27477

29459

2015

4

30446

30446

2016

5

31433

2017

6

32421

2018

7

33408

Оцінки параметрів моделі знайдено за допомогою формули:
(1)
a1=(yn-y1)/xj
(2)
a0=y1-a1*xj
a1=(30446-26497)/4=987
a0=26497-987*0=26497
Таким чином, модель має вигляд: у = 26497 +987x.
Метод двох крайніх точок демонструє помірнe зростання кількості шлюбів впродовж
досліджуваних років. На прогнозований 2018 рік кількість шлюбів зросте 33408, тобто на 26,08%, порівняно
з базовим 2011 роком. Бачимо, що дані отримані методом двох крайніх точок зростають не таким темпом, як
фактичні. Порівняння фактичних значень і отриманих за допомогою методу зобразимо у вигляді рисунку 1.

Рис. 1. Порівняння статистичних даних з прогнозними по кількості розлучень
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За даними таблиці 2 і рисунку 1 можна зробити висновок, що спостерігається динаміка
нарощування кількості зареєстрованих шлюбів. Це є позитивом, що спричинений рядом впливаючих
факторів, таких як:
– свідомий вибір майбутнього чоловіка (дружини);
– шлюб через кохання, а не за розрахунком.
Але дослідження факторів, величини і напрямку їх впливу можливе іншими методами, використані
в даній роботі методи прогнозування лише екстраполюють тенденцію.
Аналогічним чином пораховано динаміку зміни кількості зареєстрованих розлучень і прогнозовано
дані на 2016–2018 роки (таблиця 3).
Таблиця 3
Динаміка кількості зареєстрованих розлучень (метод двох крайніх точок)
Рік

xj

yj

Метод двох крайніх точок

2011

0

10905

10905

2012

1

10612

10646

2013

2

10468

10388

2014

3

9920

10129

2015

4

9870

9870

2016

5

9611

2017

6

9353

2018

7

9094

За формулами (1) і (2):
a1=(9870-10905)/8=-259
a0=10905-259*0=10905
Таким чином, модель має вигляд: у = 10905 -259x.
Аналізуючи дані таблиці 3, спостерігаємо помірне скорочення кількості розлучень впродовж
досліджуваних і прогнозованих років. Це засвідчує той факт, що зростатиме кількість одружень, що вже
було досліджено попередньо. У прогнозований 2018 рік кількість розлучень методом крайніх точок
становитиме 9094, а це на 1001 розлучення менше, ніж у 2011 році, тобто на 16,6%. Знову спостерігається
незначне відхилення статистичних даних з даними порахованими методом крайніх точок, протe крайні роки
співпадають, що свідчить про правильнe застосування даного мeтоду. Порівняння фактичних значень з
прогнозованих зображено на рисунку 2.

Рис. 2. Порівняння статистичних даних з прогнозними по кількості шлюбів

За даними таблиці 3 і рисунку 2 можна зробити висновок, що спостерігається динаміка поступового
зменшення кількості зареєстрованих розлучень, що є позитивом спричиненим рядом впливаючих факторів,
таких як:
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– зміцнення ролі сім’ї для нинішнього покоління;
– осудження соціумом.
Знання шлюбної структури населення необхідно для кращого розуміння процесів формування і
розпаду сімей, тенденцій зміни народжуваності, смертності, відтворення населення в цілому. Адже як і
будь-яка інша демографічна структура, розподіл населення за шлюбним станом, з одного боку, відбиває на
собі минулу динаміку демографічних процесів, а з іншого - дозволяє прогнозувати їх динаміку, можливі
рівні і зміни в майбутньому. Ось чому аналіз шлюбної структури є важливим елементом вивчення
відтворення населення [3].
Проаналізуємо зміну чисельності різноманітних сімейних станів впродовж 2010–2015 років у
Хмельницькій області (таблиця 3).
Таблиця 3
Сімейний стан чоловіків і жінок впродовж 2010 – 2015 років
Рік
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Стать

Всього

ніколи не перебували у шлюбі

вдівці (вдови)

розлучені

Чоловіки

305 933

231 972

5 046

68 915

Жінки

305 933

234 320

7 486

64 127

Чоловіки

355 880

271 064

5 175

79 641

Жінки

355 880

273 533

7 927

74 420

Чоловіки

278 276

209 523

4 147

64 606

Жінки

278 276

210 373

6 371

61 532

Чоловіки

304 232

227 254

4 324

72 654

Жінки

304 232

227 921

6 786

69 525

Чоловіки

294 962

218 997

3 860

72 105

Жінки

294 962

218 567

6 633

69 762

Чоловіки

299 038

224 509

3 623

70 906

Жінки

299 038

222 901

6 516

69 621

У демографії брачність вимірюється цілою системою показників, які з різних сторін характеризують
тенденції її формування і зміни. Загальним моментом більшості з них є те, що вони засновані на поточному
реєстрації укладення шлюбів, а тому характеризують тільки легальні, юридично оформлені шлюби. Інакше
кажучи, вони не дають повної реальної картини шлюбності, особливо в тих випадках, коли частка тих, хто
живе у так званому «громадянському шлюбі», є великою. У цьому полягає їх основний недолік. Для аналізу
застосуємо різні методи: темп проросту з роками, абсолютне і відносне відхилення (таблиця 4).
Проаналізуємо динаміку зміни показників:
Для показника кількості чоловіків і жінок спостерігається зменшення. У 2011 році показник
кількості чоловіків і жінок зріс з 305 933 до 355 880, тобто на 16 %, що свідчить про зростання
народжуваності над смертністю у цьому році.
У 2012 році показник зменшився до 278 276, тобто на 12,8 %, що свідчить про погіршення
демографічних умов на території області і збільшення смертності серед населення шлюбного віку.
У 2013–2015 роках спостерігається коливання показника, яке досі не досягло позначки 2010
(базового) року.
Відповідно усі показники збільшуються лише в 2011 році, а інші коливаються приблизно на
однаковому рівні. Цей стан показує незначну стабільність не лише соціальної, а й економічної і інших сфер.
Проте свідчить про так званий «застій» розвитку. Що у подальшому може спричинити різке збільшення
розлучень, і як наслідок, зменшення народжуваності зростання смертності на території області.
Окремо хочеться виділити аналіз вдівців та вдів. Цей показник для чоловіків впродовж 2010-2015
років стрімко зменшується. Якщо у 2010 році таких було 5046, то в 2015 їх стало 3623, а це свідчить про
зменшення смертності жінок на 39,3%. А кількість вдів натомість майже залишається на однаковому ріні і
коливається від 6 до 7 тисяч осіб. Цей показник показує зростання смертності чоловіків у зрілому і
шлюбному віці і нерівномірний розподіл населення.
Висновок. Аналіз сучасної шлюбної структури населення, а також її динаміки протягом останніх
років свідчить про наявність в Україні поряд із соціально-економічними проблемами глибокої
демографічної кризи.
Для сучасної демографічної ситуації в Україні характерні:
– різке зменшення народжуваності, збільшення смертності і відсутність природного приросту;
– скорочення тривалості життя жінок і особливо чоловіків, що показують дані таблиці 1 та 3;
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– незначне збільшення кількості зареєстрованих шлюбів і скорочення розлучень, що є позитивним
фактором демографії.
– незначний приріст кількості живонароджених з 32068 до 35558 осіб, тобто на 3490 осіб, що
становить 10,9 %.
Таблиця 4
Приріст зміни показників сімейного стану

Відносне відхилення за
роками, %

Абсолютне
відхилення за роками,
%

Темп зміни за роками,
%

Показник

ніколи не перебували
у шлюбі

Всього

Чоловіки

Жінки

вдівці (вдови)
Чоловіки

розлучені

Чоловіки

Жінки

Жінки

Чоловіки

Жінки

2011/2010

116,3

116,3

116,9

116,7

102,6

105,9

115,6

116,1

2012/2011

78,2

78,2

77,3

76,9

80,1

80,4

81,1

82,7

2013/2012

109,3

109,3

108,5

108,3

104,3

106,5

112,5

113

2014/2013

97

97

96,4

95,9

89,3

97,7

99,2

100,3

2015/2014

101,4

101,4

102,5

102

93,9

98,2

98,3

99,8

2015/2010

97,7

97,7

96,8

95,1

71,8

87

102,9

108,6

2011/2010

49947

49947

39092

39213

129

441

10726

10293

2012/2011

-77604

-77604

-61541

-63160

-1028

-1556

-15035

-12888

2013/2012

25956

25956

17731

17548

177

415

8048

7993

2014/2013

-9270

-9270

-8257

-9354

-464

-153

-549

237

2015/2014

4076

4076

5512

4334

-237

-117

-1199

-141

2015/2010

-6895

-6895

-7463

-11419

-1423

-970

1991

5494

2011/2010

16,3

16,3

16,9

16,7

2,6

5,9

15,6

16,1

2012/2011

-25,4

-25,4

-26,5

-27

-20,4

-20,8

-21,8

-20,1

2013/2012

8,5

8,5

7,6

7,5

3,5

5,5

11,7

12,5

2014/2013

-3

-3

-3,6

-4

-9,2

-2

-0,8

0,4

2015/2014

1,3

1,3

2,4

1,8

-4,7

-1,6

-1,7

-0,2

2015/2010

-2,3

-2,3

-3,2

-4,9

-28,2

-13

2,9

8,6

Сьогодні кількість сімей у нашій країні постійно зменшується, незважаючи на те, що на початку
третього тисячоліття в Україні протягом року реєструється близько 500 тис. шлюбів, що становить
приблизно 9,5 шлюбів на тисячу мешканців. Це більше, ніж у розвинутих західних країнах, у яких
реєструється 4,5—7,5 шлюбів, однак все одно менше, ніж було у 90-х рр. Тому кількість зареєстрованих
шлюбів зменшується.
Сім'я має надзвичайно важливе й навіть незамінне значення для людини. Й сьогодні вчені
стверджують, що тільки в сім'ї може вирости здорова, добра, розумна, щаслива людина, діти ж, позбавлені
сімейного тепла й любові, так чи так страждають від цього впродовж усього свого подальшого життя. Шлюб
- це захищена державою добровільна спілка між чоловіком і жінкою, які об'єднуються з метою створення
сім'ї, народження й виховання дітей. Це вільний, рівноправний і в ідеалі довічний союз, що передбачає
дотримання встановлених державою правил. Тому держава повинна піклуватись про зменшення розлучень і
покращення демографічного стану.
Важливим моментом для покращення складної демографічної ситуації, що склалася в Україні, є
політика уряду щодо цієї проблеми, а саме надання значної матеріальної допомоги матерям при вагітності та
пологах, по догляду за дітьми віком до три років, надання пільг молодим сім’ям у кредитуванні житла,
допомоги молодим сім’ям та сім’ям з дітьми, в т.ч. багатодітним. Залишається лише сподіватися, що такі
заходи дійсно будуть ефективними і сприятимуть підвищенню рівня народжуваності в нашій державі і
створенню гармонічних здорових сімей [5].
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТЕРИТОРІЙ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ УКРАЇНИ
В статті розглянуто теоретичні підходи формування стратегій соціального розвитку територій. Досліджено
напрямки державної політики при розробці стратегій соціального розвитку територій, виділено характерні риси стратегій,
проаналізовано їх структуру, виділено етапи їх формування, встановлено цільові орієнтири. Розглянуто передумови та
визначено принципи формування стратегії соціального розвитку територій, надано пропозиції щодо вдосконалення та
унормування процесу стратегічного планування соціального розвитку територій в сучасних умовах.
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THE MAIN DIRECTIONS OF THE STATE POLICY IN THE AREAS OF SOCIAL
REALITIES OF MODERN UKRAINE
In article theoretical approaches formation strategies of social development areas. Studied directions of state policy in the
development of strategies for social development areas features strategies, analyze their structure, marked the stages of formation,
set targets. The preconditions defined principles and strategy formation social development areas, provided suggestions for
improvement and normalization process of strategic planning areas of social development in modern conditions.
Keywords: regional policy, strategy, development of territories, social problems.

Вступ. Створення та збереження якісного середовища життєдіяльності людини є важливою умовою
сталого розвитку сучасного суспільства і має стати одним із основних розділів довгострокової стратегії
розвитку України та її регіонів. Специфікою державної політики соціального розвитку територій є
визначення ключових проблем, виявлення перспектив вирішення цих проблем, аналіз досяжності ресурсів,
розробка плану дій, спрямована на досягнення конкретних результатів із урахуванням сильних та слабких
сторін регіонів і особливостей структурно-динамічних зрушень в умовах сучасної економіки.
В сучасних умовах розвитку України виникає гостра необхідність формування цільових орієнтирів
та структури стратегії соціального розвитку територій у контексті зміцнення економічної безпеки країни. Як
своєрідна форма державного управління стратегічне планування є тим ефективним управлінським
інструментом
реалізації
довгострокової
регіональної
політики,
що
дозволяє
підвищити
конкурентоспроможність територій як соціально господарських структур з огляду на можливість виявлення
найважливіших проблем та визначення таких напрямків їх розвитку, для яких є найсприятливіші умови та
наявні ресурси.
Мета розробки стратегій соціального розвитку територій – забезпечення високої якості життя
нинішнього і майбутніх поколінь шляхом збалансованого соціального розвитку, забезпечення можливості
відтворення навколишнього природного середовища, раціонального використання природно-ресурсного
потенціалу міської території, забезпечення здоров‘я людини, її екологічної та соціальної захищеності.
Питання пов’язані з розробкою стратегій соціального розвитку територій потребують значної уваги,
особливо в умовах, коли відбуваються структурні зміни в економіці.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. В Україні управління лише почало набувати характеру
стратегічного. Останнім часом значно підвищується інтерес до наукових досліджень з розробки окремих
аспектів методології та моделей і концепцій територіального розвитку, високою є активність у напрямах
розробки і практичного запровадження стратегічних підходів до управління розвитком територій. Проте
існуючий вітчизняний досвід розробки соціальних стратегій розвитку територій свідчить, що його значний
потенціал використовується далеко не повністю, причинами чого є слабкість методологічного забезпечення
моделей стратегічного вибору, відсутність відпрацьованої системи технологій, недостатній рівень розвитку
стратегічного мислення персоналу тощо.
Питанням планування соціально-економічного розвитку територій присвячені праці таких учених,
як І.М. Вахович, В.Є. Воронін, З.В. Герасимчук, Б.М. Данилишин, М.І. Долішній, С. Дорогунцов, С.М.
Злупко, В.Ю. Керецман, Е.М. Лібанова, Я.Б. Олійник, А.П. Павлюк, Д.М. Стеченко, В.І. Чужиков та інших.
Дослідженнями проблем формування стратегій та елементів стратегічного планування розвитку на різних
рівнях займались такі вчені: І. Ансофф, В. Геєць, М. Зубець, Я. Жаліло, Ф. Котлер, Г. Мінцберг, М. Портер,
Дж. Стрикленд, А. Томпсон, А. О. Шубін та ін.
Теоретичні положення, методологічні та методичні основи формування стратегій територіального
розвитку висвітлені в роботах вітчизняних дослідників, зокрема С. Богачов, Н. Копилова, М. Мельниченко,
Ю.П. Шаров та ін.
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Метою написання статті є дослідження принципів формування стратегій соціального розвитку
територій, виявлення характерних рис стратегій, аналіз їх структури та етапів реалізації в умовах сучасного
розвитку України.
Виклад основного матеріалу. На територіальному рівні у концепції управління соціальним
розвитком знаходять чітке віддзеркалення регіональні аспекти соціальної політики, оскільки економічні
перетворення і структурна перебудова супроводжується посиленням міжрегіональних відмінностей в рівні
життя і зайнятості населення, розшаруванням регіонів за основними соціально-економічними параметрами
[1]. Напрямок євроінтеграції для нашої країни надає можливість використовувати досвід інших країн в
розробці стратегічних планів територій, і хоча такі плани в Україні складаються достатньо великий період
часу, але вони повинні підлягати загальній меті забезпечення покращення соціально-економічного стану
регіону, не бути дрібними, ізольованими проектами.
Стратегія соціального розвитку територій являє собою узагальнюючу модель дій, необхідних для
досягнення поставлених цілей на основі обраних критеріїв (показників) і ефективного розподілу ресурсів.
Така стратегія визначає цілі державної регіональної політики та основні завдання центральних та місцевих
органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, спрямовані на досягнення зазначених цілей, а
також передбачає узгодженість державної регіональної політики з іншими державними політиками, які
спрямовані на територіальний розвиток [2].
Основною ціллю створення стратегії соціального розвитку територій є соціальна відповідальність
усіх видів економічної діяльності, що відбувається на відповідних територіях, впровадження принципів
сталого економічного розвитку, зміцнення економічної безпеки національної економіки та покращення
благополуччя населення шляхом зменшення рівня бідності, подолання безробіття, негативних
демографічних показників, модернізації інфраструктури, збільшення інвестицій, впровадження сучасних
технологій. Саме тому усі складові стратегії розвитку територій мають бути направлені на покращення
соціальної складової, враховуючи у першу чергу інтереси всього населення.
Під час формування країнами-лідерами власних національних стратегій розвитку найчастіше
використовуються два основні теоретико-методологічні підходи [3]. Згідно з першим підходом в основу
створення стратегій соціального розвитку територій закладається схема побудови «зверху-вниз». Другий
підхід побудований за принципом заперечення першого, і створення стратегій соціального розвитку
територій у такому разі ґрунтується на схемі «знизу-вверх», за якої локальні стратегії розвитку на рівні
районів та областей формують узагальнений напрям національного розвитку. За результатами аналізу
переваг та недоліків зазначених підходів виявлено, що високоефективним способом формування стратегії
соціального розвитку територій України є об’єднання таких схем побудови, що інтегрує стратегії розвитку
сільських територій, невеликих міст і мегаполісів, а також національно-державні інтереси.
Таким чином, стратегія соціального розвитку територій – це комплексна система заходів, що
передбачає встановлення місії, основних цілей, завдань, інструментів, пріоритетних напрямів розвитку
територій на засадах сталості у контексті соціальної відповідальності усіх видів економічної діяльності.
Стратегія соціального розвитку територій повинна бути спрямована на визначення завдань та
інструментів для розв’язання соціальних проблем, підвищення рівня економічного потенціалу територій,
продуктивності їх економіки, прибутковості бізнесу та доходів населення і, як наслідок, створення умов для
загального підвищення соціальних стандартів, якості життя та розвитку бізнес-середовища. Однак така
взаємозалежність потребує визначення та запровадження дієвого фіскального механізму та механізму
перерозподілу, в іншому разі існує реальна загроза надмірної поляризації та зростання диспропорцій між
економічно розвинутими містами та рештою території країни.
На сьогодні державна регіональна політика в Україні як ніколи вимагає координації її цілей та
заходів з пріоритетами галузевих політик. Зокрема, це стосується таких сфер, як транспорт та
інфраструктура; економічний розвиток та інвестиції; підприємництво і регуляторне середовище;
конкурентна політика; ринок праці; освіта і наука; інноваційна діяльність.
Питання ефективності здійснення заходів у рамках реалізації стратегії соціального розвитку
територій неможливо розглядати окремо від питання проведення реформи адміністративно-територіального
устрою, фіскальної децентралізації, розвитку і стимулювання конкурентних засад економіки, посилення ролі
місцевого самоврядування тощо [4].
Практика розробки стратегічних документів для мезосистем регіонів, що склалася сьогодні в країні
дозволяє виділити такі основні складові процесу стратегічного планування:
- аналіз та оцінка поточного стану розвитку території;
- характеристика конкурентних переваг та обмежень перспективного розвитку;
- визначення стратегічних напрямків розвитку;
- пошук інструментарію досягнення бажаного результату.
Ставлення до розробки регіональної стратегії розвитку як до найважливішого заходу регіонального
управління, який за самою своєю суттю має поєднувати перспективну та поточну діяльність, погоджувати
дії між різними суб’єктами державного регулювання в інтересах зростання добробуту суспільства та
підвищення показників регіонального розвитку, є безперечно домінуючим у сучасній державній
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регіональній політиці. На такому розумінні базується зміст тих заходів, що розробляються у межах стратегій
розвитку країни, регіонів, окремих галузей, населених пунктів та інше. Регіональна стратегія розвитку є
визначальним та направляючим для всіх суб’єктів документом, відтак формування та реалізація стратегії
стає пріоритетним завданням у діяльності органів регіональної влади.
Стратегічне планування соціального розвитку території сьогодні розглядається як один із найбільш
перспективних та ефективних механізмів реалізації довгострокової регіональної політики в умовах
посилення самоорганізації територіальних громад різних рівнів. Пошук ефективних моделей регіонального
(територіального) соціально-економічного розвитку визначає необхідність використання стратегічного
планування на всіх рівнях державного управління та місцевого самоврядування для пошуку найбільш
оптимальних стратегій регіонального розвитку, з врахуванням пріоритетів, визначених Стратегією
економічного та соціального розвитку України „Шляхом європейської інтеграції на 2004–2015 роки",
„Державною стратегією регіонального розвитку України на період до 2020 року", Законом України „Про
стимулювання розвитку регіонів". Створення та збереження якісного середовища життєдіяльності людини є
важливою умовою сталого розвитку сучасного суспільства і має стати одним із основних розділів
довгострокової стратегії розвитку України та її регіонів [5].
Стратегії соціального розвитку територій охоплюють заходи, що взаємопов’язують
загальнонаціональні пріоритети, положення генеральних схем планування відповідних територій, прогнози
та програми розвитку окремих галузей господарства країни, міжрегіональні інтереси тощо з власними
пріоритетами розвитку конкретної території.
Стратегічне планування соціального розвитку територій має такі стадії:
1) розроблення концепції регіонального розвитку;
2) обґрунтування важливих пропозицій;
3) формування системи цільових програм.
Схематична модель стратегічного планування соціального розвитку регіону показано на рис. 1.
Визначення основної
мети, яка досягається
в результаті
соціального розвитку
регіону

Визначення
стратегічних
та
оперативних
цілей

Аналіз стану
розвитку
території

Вибір
стратегії
розвитку

Рис. 1. Етапи стратегічного планування соціального розвитку регіону

В процесі соціального розвитку територій потрібно активно залучати територіальну громаду до
вирішення власних проблем і, одночасно, визначати пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку
територій, а також можливі шляхи виходу з кризової ситуації щодо зайнятості жителів відповідного регіону
[6].
Стратегія соціального розвитку територій повинна бути життєво важливим і вкрай необхідним
управлінським інструментом. Це можливе лише тоді, коли її зміст і напрям узгоджується з інтересами
адміністрації району, зі структурою влади. Якщо стратегія суперечить діям владних структур, то вона
приречена на провал. Якщо стратегія містить постійні елементи новизни, які не завжди сприймаються
владними структурами, то виникає суперечність, яка змушує шукати шляхи її вирішення. У зв’язку з цим
реалізація стратегії вимагає постійної трансформації органів управління, методів управління, кваліфікації
управлінців.
Необхідно акцентувати увагу на тому, що стратегія соціального розвитку територій повинна
визначатись кількома рівноцінними пріоритетними напрямами, цілями, завданнями. Серед них
найважливішими мають бути розвиток видів економічної діяльності (стратегія спеціалізації); визначення
стратегічних зон діяльності господарських центрів (стратегія територіального розвитку); з’ясування
найголовніших аспектів досягнення нормалізації стану середовища життєдіяльності (екологічна стратегія)
[7].
Загальна стратегія соціо-еколого-еконочного розвитку територій повинна базуватися на соціальних,
еколого-ресурсних та економічних складових розвитку, при відповідному інституційному забезпеченні
(рис. 2).
Таким чином, соціальний розвиток територій вимагає скоординованих дій у всіх сферах життя
суспільства, адекватної переорієнтації органів місцевого самоврядування на нові соціальні та екологоекономічні стратегії розвитку, регулююча роль яких у зазначених перетвореннях є основною. Саме вони
забезпечують створення умов, які підвищують зацікавленість громадян і соціальних груп господарських
суб’єктів у вирішенні завдань збалансованого розвитку територій.
Системна реалізація стратегій територіального розвитку неможлива без розкриття основних
принципів та напрямів стратегічної діяльності. Взагалі, розробка соціо-еколого-економічних стратегій
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розвитку територій є одним з найважливіших завдань які постають перед органами місцевої влади та
потребують подальшого вивчення та обґрунтування.
Загальна стратегія розвитку
територій
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енергетична
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Рис. 2. Складові загальної стратегії розвитку територій (розроблено автором за [7])

Отже, процес формування та реалізації державної політики регіонального розвитку повинен
базуватися на таких засадах:
- запровадження системи постійного моніторингу факторів впливу на регіональний розвиток.;
- формування державної регіональної політики;
- запровадження механізму сильної та гнучкої координації всіх суб’єктів державної регіональної
політики в процесі її формування та реалізації;
- створення чіткої функціональної структури центральних та місцевих органів виконавчої влади для
забезпечення державного регулювання регіонального розвитку на всіх територіальних рівнях, координації
багаторівневого управління за участю органів місцевого самоврядування, бізнесу, недержавних організацій
та населення [8].
Висновки. Очікувані результати розробки стратегії соціального розвитку територій полягають в
можливості застосування наукових положень і висновків дослідження у практичній діяльності, пошуку
інструментів державно-управлінського впливу на формування соціального розвитку територій за умови
забезпечення державою збереження здоров`я людини, покращення демографічної ситуації, забезпечення
соціальних гарантій, досягнення нормативів якості життя, реформування системи управління, освіти, науки
тощо.
Важливою умовою сталого розвитку сучасного суспільства є створення та збереження якісного
середовища життєдіяльності людини, що і має стати одним із основних розділів довгострокової стратегії
розвитку України та її регіонів. В сучасних умовах економічного становлення та прямування в ЄС ключові
проблеми розвитку територій стають основою стратегічного планування, що дозволяє передбачити
перспективи руху вирішення соціально-економічних питань, аналіз необхідних ресурсів та розробку плану
дій, що йдуть га досягнення важливих результатів розвитку регіонів.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ:
ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ
У статті викладено результати досліджень щодо природи інноваційних кластерів в умовах становлення економіки
знань, впливу інтелектуального капіталу на їх формування і функціонування, обґрунтування структури та специфіки
управління інтелектуальним капіталом інноваційних кластерів.
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INTELLECTUAL CAPITAL OF INNOVATION CLUSTERS: FORMATION
PROSPECTS IN UKRAINE
Purpose of the article is to reveal the perspectives of intellectual capital formation of innovation clusters in Ukraine.
Intellectual capital evolution in the institutional form reflects creation of the powerful innovative clusters expanding borders of the
activity and creating uniform economic space, developing in a structural basis of the world economy. The article presents the results
of the nature of innovation clusters research in terms of becoming a knowledge economy, the impact of intellectual capital on their
formation and functioning, rationale of the specific structure and management of intellectual capital of innovation clusters. The
author considers the role of Intellectual capital as an economic growth factor under transition to knowledge economy and studies
the practice of the regional intellectual capital management. The article discussed the place of intellectual capital in the formation of
the cluster model of the enterprises behaviour and the ability to create innovation clusters on its basis.
Keywords: intellectual capital, innovation, innovation cluster, knowledge economy.

Постановка проблеми. Нова хвиля технологічних змін істотно посилила роль інновацій в
світовому соціально-економічному розвитку. Це пов’язано з посиленням впливу науки і техніки на всі
сторони життя суспільства, фундаментальними технологічними зрушеннями, які ведуть до
повномасштабних соціально-економічних та історичних змін. Відповідно, змінюється набір основних
факторів і джерел економічного зростання. Найважливішими з них є наукові знання та інтелектуальний
капітал, які стають головним джерелом створення конкурентних переваг і сталого розвитку соціальноекономічних систем.
Невирішені частини проблеми. Складнощі і протиріччя сучасного відтворювального процесу, а
також зростаючі і мінливі вимоги до створення життєвих благ обумовлюють необхідність не тільки
прискореного, але і випереджаючого, диверсифікованого розвитку інтелектуального капіталу.
Аналіз останніх досліджень. Формування концепції інтелектуального капіталу в її сучасному
вигляді відбувалось у 90-і роки ХХ століття. Різні аспекти цієї концепції вивчали Т. Стюарт, Е. Брукінг, Д.
Вежек, Б. Лев, Э. Пашер, А. Пулик, Й. Руус, П. Салліван П. Стаале, Л. Едвінссон, В. Геєць та ін. Сучасний
етап розвитку суспільства потребує систематизації підходів до вивчення інтелектуального капіталу та
процесів його інтеграції з реальним та фінансовим капіталом. Процеси інтеграції інтелектуального і
фінансового капіталу в інституційному прояві відображають створення потужних інноваційних кластерів,
що розширюють межі своєї діяльності, створюючи єдиний економічний простір.
Метою статті є окреслення перспектив формування інтелектуального капіталу інноваційний
кластерів в Україні.
Виклад основного матеріалу. У відповідь на глобальні виклики, починаючи з 90-х років, країни
Європейського Союзу, США, Китай, Індія та багато інших взяли кластерну концепцію інноваційного
розвитку та підвищення конкурентоспроможності економік. Масштаби кластеризації в світі зростають. За
даними кластерного обсерваторії в ЄС налічується близько 3 тис. кластерів, в яких зайнято приблизно 40 %
робочої сили [1]. Частка ВВП США, виробленого в кластерах, становить 61 %. У багатьох розвинених
країнах кластерний підхід до структурування економіки, вже є загальновизнаним. Так, наприклад, в Японії
успішно функціонує 18 великих кластерів [2, с. 40]. Кластеризацією вже охоплено понад 50 % економік
провідних країн.
Кластери розрізняються за сферою діяльності, складом і структурою, розміром, предметною
областю, кількістю учасників, впливу на довкілля, ефективністю, тривалістю реалізації проекту кластеру, за
рівнем складності, взаємодії (вільні відносини між учасниками, асоціація, структурне співробітництво,
кооперація, конкуренція), за характером спеціалізації (регіонально орієнтовані, вертикальні виробничі
ланцюжки та мегакластери, які генерують цілі галузі) [3]. Кластери мають неоднаковий ступінь взаємодії
між членами, змінюючись від асоціацій мережевого типу до великомасштабних коопераційно-конкурентних
утворень [4, с. 52]. Відповідно, вони мають різне зовнішнє та внутрішнє середовище, можливості
досягнення мети учасників кластеру та впливу на економіку в цілому.
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Успіх реалізації інноваційного сценарію розвитку України буде залежати від здатності державних
органів влади забезпечити умови для подальшого вдосконалення інституційного середовища і формування
інституційних структур, властивих економіці знань. До таких умов відноситься підтримка кластерних
ініціатив, спрямованих на досягнення результативної кооперації промислових підприємств, вищих
навчальних закладів, технопарків і бізнес-інкубаторів, науково-дослідних центрів і лабораторій, банківських
і небанківських кредитних організацій, інвестиційно-інноваційних компаній, венчурних фондів, органів
державного управління, громадських організацій і т. д. в рамках інноваційних кластерів.
Інновація не виникає спонтанно, вона з’являється в результаті цілеспрямованої дії достатньо
великої кількості людей в умовах достатньо сприятливого середовища. Інтелектуальний капітал – це
капітал, який постійно генерує інновації, тобто забезпечує безперервний процес перетворення нового знання
в нові товари і послуги. Тобто, він є домінантою економічного прогресу на сучасному етапі розвитку.
Як показує практика, в кластерах різної спрямованості спостерігається значна інноваційна
активність, зацікавленість у розвитку та пошук нових форм взаємодії всіх суб'єктів діяльності. Тим самим
кластери розглядаються як точки росту національних ринків і фактори росту конкурентоспроможності
країни на міжнародній арені.
В рамках кластерного простору виникають специфічні виробничо-економічні відносини, що
визначають ефективність функціонування учасників кластера і забезпечують умови для створення
комплексного продукту, конкурентного на ринку, підвищення рівня капіталізації суб’єктів господарювання,
що входять в кластер. Важливою характеристикою кластера виступає інноваційна сприйнятливість, що
формує умови для зростання економіки, залучення інвестицій, посилення конкурентних позицій
підприємств території. Використання кластерної політики при реалізації інноваційної стратегії дає
можливість країнам, які застосовують дану модель управління домагатися приросту ВВП на рівні від 75 %
до 90 % [5]. Стратегії реалізації інноваційної політики можуть використовувати різні підходи до
концентрації інтелектуальної компоненти і саме “кластерна концентрація” інтелектуального капіталу стає
все привабливішою.
Особливої уваги в цих умовах заслуговує розвиток інноваційної компетентності трудових ресурсів,
без якого неможливе розширення виробництва наукоємних продуктів і високотехнологічних послуг.
Інноваційна компетентність – це все те, що фірма або окремі працівники роблять краще за інших. До
основних характеристик інноваційної компетентності відносять: 1) сприйнятливість і відкритість до
інновацій; 2) наявність інноваційного мислення в контексті конкретних завдань; 3) вміння доводити
теоретичні розробки до техніко-технологічного втілення.
Об’єднання інтелектуального капіталу, зосередженого в регіонах, здатне за рахунок накопичення
людського капіталу і досягнення синергетичного ефекту в результаті об’єднання знань в предметних і
міжпредметних областях істотно підвищити як потенціал регіонів в сфері інноваційної, так і рівень його
використання.
Оскільки сьогодні в багатьох високотехнологічних галузях життєвий цикл ідеї від її виникнення до
реалізації досить короткий, одним з можливих інструментів підвищення віддачі від накопичених до певного
моменту компетенцій і їх цілеспрямованого формування відповідно до майбутніх пріоритетів може стати
створення кластерів компетенцій як бази для інноваційного розвитку. При цьому формування подібних
кластерів має відбуватися як мінімум на рівні регіону або на більш високому рівні [6].
Кластерами компетенцій можуть бути такі організаційні форми концентрації інтелектуального
капіталу: “фабрики думки”, “центри переваги”, “центри компетенцій” і, в певному сенсі, “інноваційні
кластери”.
Термін “фабрики думки” з’явився в середині минулого століття, проте до цих пір однозначного
тлумачення не отримав. Як вказують Л.Д. Гительман і М.В. Кожевников “фабрики думок” (фабрики знань)
спочатку мали дуже широкі завдання, вони практично розглядалися як структури по генерації інновацій і
забезпечували взаємодію між наукою, бізнесом і державою. Однак комерціалізація результатів
дослідницької діяльності подібних структур була недостатньо високою [7]. Американський дослідник Е. Річ
відзначав, що під “фабриками думки” слід розуміти незалежні, неприбуткові організації, що займаються
роботою з експертизи та створення положень, покликаних впливати на вироблення політичних рішень [8].
Ізраїльський дослідник Й. Дрор визначає фабрики думки як “острови якісного використання повноцінної
міждисциплінарної наукової думки для глибокого поліпшення процесу вироблення конкретних політичних
практик вирішення поставлених перед суспільством проблем, як головний міст між владою і знанням” [9]. В
сучасних умовах “фабрики думки” розглядаються як безпосередні учасники політичних практик, що
реалізуються в суспільстві як інституційні структури.
Ще однією організаційною формою концентрації інтелектуального капіталу є “центри переваги”,
які складаються з ряду лабораторій (організацій), об’єднаних дослідницькою діяльністю. Такі центри
повинні мати у своєму розпорядженні унікальний матеріально-технічний, інтелектуальний і кадровий
потенціал, що дозволяє їм досягати високої результативності та отримувати якісний науковий продукт. Як
вказує С. А. Заїченко, в умовах інноваційної економіки “центри переваги” покликані просувати країну на
світовий ринок високотехнологічних товарів і послуг, забезпечувати створення гармонійної науковоВісник Хмельницького національного університету 2016, № 4, Том 2
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дослідницької інфраструктури в усіх регіонах і забезпечувати ефективну адаптацію “кращих кадрових
ресурсів до безперервно мінливих вимог ринків праці” [10, с. 44].
Ще один тип організації інноваційної діяльності, який активно використовується в сучасній
практиці, – це “центри компетенцій”, тобто організаційні структури окремих підприємств, рідше – окремих
регіонів, які націлені на розширення взаємодії між фахівцями підприємства для створення сприятливих умов
отримання необхідної інформації. Такі центри, також як центри переваги, спрямовані на забезпечення
конкурентоспроможності окремих структур, але, як правило, це конкурентоспроможність на рівні
підприємства [11, с. 64]. Основна мета таких центрів – поглиблення і розширення компетенції і забезпечення
зв’язку фахівців один з одним для підвищення доступності необхідної інформації. “Центри компетенцій”
націлені на накопичення знань і створення умов обміну цими знаннями для забезпечення підприємствам
конкурентних переваг [11].
Управління інтелектуальним капіталом інноваційного кластера здійснюється у відповідному
інноваційному просторі, тобто у відносно відокремленій сфері господарювання, що утворена взаємодіючою
в межах певної географічної території або галузі сукупністю фізичних і юридичних осіб, які вступають на
основі обміну інноваційними ресурсами в певні економічні відносини з приводу розподілу чинників і
результатів інноваційно-промислової діяльності. Управління інтелектуальним капіталом інноваційного
кластера для забезпечення ефективності його розвитку має ґрунтуватися на таких засадах:
• визначення мети діяльності інноваційного кластера, зокрема підтримка інтелектуального капіталу
кластера на його досягнутому рівні, запобігання зменшенню обсягів інтелектуального капіталу кластера;
зміна кількісних параметрів і якості функціонування суб’єктів кластера для досягнення більш сприятливого
стану інтелектуального капіталу;
• системність діяльності суб’єктів інноваційного кластера, що проявляється у всіх аспектах розвитку
інтелектуального капіталу одночасно;
• оптимальне співвідношення витрат і результатів діяльності інноваційного кластера; критеріями
результативності управління є показники ефективності розвитку інтелектуального капіталу кластера;
• ієрархічність виробничої, інноваційної, інформаційної систем та системи управління
інноваційного кластера, єдність інформаційно-інноваційного простору кластера, в якому вільно могли б
циркулювати інформаційні і інноваційні потоки і забезпечувалася б ефективність функціонування
інноваційного циклу;
• рівноправність відносин всередині інноваційного кластера з приводу використання
інтелектуального капіталу всіма суб’єктами кластера, а також з приводу спільного використання природносировинної бази та інфраструктури, розподілу ресурсів, вирішення економічних, інноваційних та інших
проблем;
• динамічність інноваційного кластера, що обумовлено мінливістю інноваційно-економічної
ситуації в країні та світі; відповідно, управління інтелектуальним капіталом кластера має здійснюватися на
оперативному та стратегічному рівні;
• гнучкість та адаптивність інноваційного кластера. Система управління інтелектуальним капіталом
кластера повинна забезпечувати можливість адаптації інноваційно-промислової системи кластера до
мінливих умов, сприяти зниженню будь-яких ризиків на основі поєднання різних методів управління.
Висновки. Отже, щоб підняти рівень економіки знань як в регіоні, так і в Україні в цілому,
необхідно підвищити мотивацію персоналу, що займається дослідженнями і розробками, сприяти розвитку
венчурних підприємств, а також займатись модернізацією інноваційних кластерів. Особливо перспективною
сферою поширення інноваційних кластерів в Україні є ІТ-галузь, так як наша країна є одним з визнаних у
світі центрів з підготовки ІТ-спеціалістів.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
У статті досліджено сутність інноваційних технологій у сфері ресторанного господарства. Доведено, що
найважливішими інноваційними технологіями є інформаційно-комп’ютерні технології, які дозволяють значно спростити та
оптимізувати низку специфічних для цього бізнесу процесів. Проаналізовано переваги від застосування інноваційних
технологій у сфері ресторанного господарства.
Ключові слова: інноваційні технології, ресторанне господарство, інформаційно-комп’ютерні технології.
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A FEATURE OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES
IN THE FIELD OF RESTAURANT ECONOMY
The aim of the article is generalization of possible innovative technologies in a restaurant economy and determination of
advantages from introduction of innovations in establishments of restaurant economy. In the article an innovation is considered in
the field of a restaurant economy and additional services that is offered in modern establishments of restaurant economy are
described. It is set that innovations play a large role development of restaurant economy, are the result of increase of consumer
demand and require permanent changes. The set of additional services is offered, using that it is possible to bring over visitors to
the restaurants and promote efficiency of their functioning. It is well-proven that major innovative technologies are informativelycomputer technologies that allow considerably to simplify and optimize the row of specific for this business processes. Advantages
are analysed from application of innovative technologies in the field of a restaurant economy. Certainly, that understanding of
essence of innovative technologies gives an opportunity to the enterprises of restaurant economy more effectively to carry out the
activity, promote effectiveness of functioning of enterprise and competitiveness at the market. It is marked that in the conditions of
increase of necessities of population, only on the basis of providing of complex rest of clients of restaurant economy on innovative
basis it is possible to attain a desirable result in given to the type of business. It is therefore needed to develop proprietors and
inculcate in realization different innovative methods and technologies that would improve a visit and brought over the all greater
amount of potential consumers to the establishment.
Keywords: innovative technology, restaurants, information and computer technology.

Актуальність дослідження. З кожним роком на території України з’являється все більше закладів
ресторанного господарства. Це викликано, насамперед, зростаючою потребою людей в харчуванні та
проведені дозвілля. Незважаючи на нестабільний економічний стан наших співвітчизників, заклади
харчування користуються неабияким попитом серед місць дозвілля, засобів організації різноманітних
заходів. Гнучка політика ресторанних підприємств дозволяє задовольнити бажання усіх людей. Але на тлі
конкуренції, яка виникає в ресторанному господарстві, все частіше постає питання відходу від традиційних
методів обслуговування, кухні, розважальних заходів та очікуваного контингенту споживачів. Тому
підприємства ресторанного господарству вимушені впроваджувати найновітніші інноваційні технології,
методи та методики як на рівні управління закладом, так і на рівні обслуговування. Тому кожен ресторатор
аби залучити як найбільше відвідувачів намагається підвищити рівень якості обслуговування. Для цього
особливе значення приділяється інноваційним технологіям, які привертають до себе увагу клієнтів за
рахунок неординарності пропозицій та загалом підвищують імідж ресторану.
Інноваційні технології – це один із основних чинників зростання ресторанного сервісу. За умови
якісного та продуманого механізму впровадження, нові ідеї здатні значно збільшити кількість клієнтів,
збільшити вартість одного замовлення та загальну прибутковість ресторану. Звичайно, що провадити певні
зміни потрібно досить послідовно, але необхідно, тому обрану в дослідженні тему можна вважати
актуальною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню інноваційним технологіям в ресторанному
господарстві в тому або іншому аспекті присвячені дослідження В. Карсеніна та Т. Ткаченко, які
досліджували загальні проблеми розвитку ресторанного господарства в Україні [3]. У дослідженнях В.
Русавської найбільше приділяється увага гостинності [6], тоді як Г. П’ятницька розглядає безпосередньо
ресторанні інноваційні технології [5]. Т. Литвиненко аналізує новітні технології обслуговування клієнтів [4],
О. Бреус зупиняється на питаннях ресторанних послуг, що пов’язані з доставкою готових страв споживачам
[2]. У своїй роботі Д. Алексєєв вбачає позитивний ефект для ресторанного господарства від використання
емоційної складової клієнтів [1].
Проте комплексне дослідження особливостей розвитку інноваційних технологій у сфері
ресторанного господарства до цього часу не провадилось. Тому, враховуючи обмеженість наукових та
практичних розробок з цього питання, виникла нагальна потреба у дослідженні інноваційних технологій у
сфері ресторанного господарства. Це і визначило мету цього дослідження.
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Формулювання цілі статті. Метою статті є узагальнення можливих інноваційних технологій в
ресторанному господарстві та визначення переваг від впровадження інновацій у закладах ресторанного
господарства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Досвід економічного і соціального розвитку
суспільства підтверджує, що сталий розвиток усіх сфер, у тому числі, і ресторанного господарства може
бути забезпечений виключно завдяки інноваційним технологіям на макро-, мезо- та мікрорівнях, оскільки
вони сприяють модернізації та структурній перебудові економіки. Тому, проблеми інноваційних технологій
є досить актуальними.
На наявні соціально-економічні перетворення в громадянському суспільстві продовжує впливати
розвиток нових технологій. Без нових технологій не обходиться й сервісна сфера. Технології чинять вплив
на процес виробництва, надання та маркетинг послуг. Новітні технології дозволяють сервісним компаніям
виконувати різноманітні операції значно швидше та з більшою продуктивністю.
Досить важливою інновацією є застосування сучасних інформаційних нанотехнологій, цифрової
оргтехніки. Найважливішими заходами даного напрямку в сучасному просторі являються інформаційнокомп’ютерні технології, які розроблені для підприємств ресторанного господарства, дозволяють значно
спростити, оптимізувати і прискорити цілий ряд рутинних, специфічних для цього бізнесу операцій. Також
однією з основних ІТ-інновацій для ресторанного господарства є впровадження комплексу web- і
телекомунікаційних рішень для взаємодій з клієнтами. Як наслідок, все частіше з’являються послуги
замовлень або послуги доставки додому замовлень, зроблених по телефону та мережі Інтернет. Прикладом
можуть стати заклади ресторанного господарства, що є в місті Хмельницькому, які дуже стрімко
розвиваються і також широко впроваджують сучасні інтернет-технології. Наприклад, ресторани
«Шотландія», «Ле Каприз», «Абажур», «Арєна», готельно-ресторанний комплекс «Колізей», розробили
сайти, які мають таку інформацію:
1. Візитна картка. Сайт являє собою простий спосіб представлення бізнесу, містить ключову
інформацію про ресторан, його місцезнаходження і основні напрями діяльності.
2. Web-вітрина. Містить довідкову інформацію, спеціальні пропозиції (опис меню, інтер'єру, кухні і
т.д.), прайс-аркуші і «гарячі» новини.
3. Система «on-line». Орієнтована на споживачів, та надає можливість on-line бронювання, on-line
замовлень наведених в меню страв та багато інших функцій, що максимально спрощують процес реалізації
продукції за допомогою інтернету.
Таким чином, інтернет-технології надають закладам ресторанного господарства таких переваг:
залучити нових споживачів, розширити ринок збуту, знайти кращих постачальників сировини та товарів
тощо.
Однак, не слід звужувати технологічні перетворення в сфері послуг до нововведень лише
інформаційних та автоматизованих технологій. Так, на ресторанне господарство значно впливають ще й
досягнення з таких типів технологій: енергетичних процесів, конструкційних матеріалів, дизайну,
біотехнологій, інформаційних, обслуговуючих, управлінських, продажу обладнання, а також технологічні
досягнення з виготовлення продуктів харчування [1, с. 167].
Можна відмітити, що інновації як явище повинні збільшувати рівень задоволення клієнтів,
піднімати конкурентоспроможність закладу та, як результат, підвищувати прибутковість закладу. Це
пов’язано з тим, що інновації – це результати науки, які втілені в реально існуючі речі та процеси і
дозволяють людству переходити на новий більш якісний рівень розвитку та існування.
Протягом останніх років вимоги відвідувачів ресторану постійно ускладнювались. Так, якщо 10-15
років тому клієнти з подивом споживали суші і молоде вино, то в бажаннях сучасного клієнта
обов’язковими вимогами до ресторанів є наявність дитячої кімнати, боулінгу, звукового супроводу,
аніматорів. Не маючи можливостей відмовити гостям, деякі ресторани прагнуть до стрімких змін і
перетворень. Однак, як показує практика, далеко не всі додаткові послуги можуть збільшити рентабельність
бізнесу, а деякі мають зворотній ефект.
Така ситуація пов’язана з тим, що прагнучи до проведення інноваційних змін заклади ресторанного
господарства не розраховують економічних наслідків, а розроблені заходи мають тривалий термін
окупності. Досить часто це твердження підкріплюється порушенням класичних стандартів обслуговування
клієнтів та відвідувачів. Так, існують випадки, коли брендові французькі ресторани впроваджують у закладі
ді-джеїв і вводять в своє меню суші і роли. Пивні ресторани пропонують своїм відвідувачам кальян. Деякі
заклади, переслідуючи мету впровадження нових ідей у свою діяльність, експлуатують одразу кілька ідей. У
таких місцях можна зустрітися з суперечливими складовими: караоке зал поряд з ювелірним бутіком,
більярдний холл – із закладом японської кухні, баром [3, c. 42].
Сьогодні багато закладів пропонують своїм відвідувачам широкий асортимент додаткових послуг.
В наш час особливо популярні наступні поєднання: заклади зі східною кухнею і кімнати для кальяну,
класичні ресторани з кав’ярнями. Такі заходи, що передбачають поєднання кількох напрямків спеціалізації,
спрямовані на затримку відвідувачів на тривалий час, щоб вони змогли замовити більше послуг та страв.
Ідея подібних ресторанів в тому, що гості зранку приходять на сніданок, потім обід, ввечері – на вечерю і
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каву з сигарою. Вважається, що люди обирають заклад з повним спектром послуг і тим самим більш повно і
комплексно задовольняють свої вимоги, а заклади ресторанного господарства за рахунок таких інновацій
отримують вищий економічний ефект.
Безумовно, існуючі під одним дахом ідеї мають поєднуватись однією концепцією і
взаємодоповнювати одна одну. Будь-яке нововведення потрібно ретельно вивчити, враховуючи смаки і
побажання своїх відвідувачів, щоб відповідати їх очікуванням. Вводити додаткову послуги за принципом
«чим більше, тим краще» досить небажано. Перш за все, потрібно вивчити історію закладів зі схожими
концепціями або з аналогічними пропозиціями послуг, здійснити маркетингове дослідження ринку. Після
виявлення доцільності проведення змін варто розпочинати їх впровадження у власному закладі, але
обов’язково з врахуванням індивідуальних особливостей.
Варто відмітити, що кілька років назад інновацією в ресторанному бізнесі вважався виклик таксі із
кафе чи ресторану або бронювання столів по телефону. Трохи пізніше інноваційними ставали ресторани, в
яких можна було зробити замовлення додому, а також заклади в яких в різноманітних конкурсах можна
було виграти знижку на обслуговування або наприклад вечерю на двох [5, c. 69]. В сучасному ж
обслуговуванні виникає значна кількість новинок, які до цього часу повністю не вивчені ні ресторанними
закладами, ні їх відвідувачами. Але, очевидно, що за ними майбутнє інноваційного обслуговування
споживачів ресторанних послуг.
Тому зважаючи на досвід впровадження інновацій у ресторанному господарстві можна
запропонувати наступні інноваційні технології сучасному ресторанному господарству, які спрямовані на
задоволення вимог клієнтів та підвищення ефективності діяльності закладів громадського харчування:
1. Електронне меню (за допомогою інтерактивного електронного меню дозволено: обрати з карти
вин закладу вино за ціною, року, регіону, букету, а потім до нього обрати страву з меню; підрахувати
калорійність тих чи інших страв; при виборі страв бачити одразу кінцеву суму чека; в очікуванні замовлення
пограти в ігри, скористатись інтернетом);
2. «Кобрендинг» – це симбіоз 2 різних напрямків бізнесу, де гість може не тільки обідати, але і
займатись власними справами, дивитись фільми;
3. QR-код і можливості маркетингу (відвідувачі вивчають кожну страву з меню: склад, калорійність,
спосіб обробки; за допомогою QR-коду ресторан може повідомляти своїх відвідувачів про акції, лотереї,
розіграші, активування нових різноманітних програм лояльності, влаштовувати голосування, інтерактивні
опитування і відгуки про ресторан від гостя);
4. 95% роботів (так, наприклад, в китайському місті Харбін, функціонує кафе, де основну роботу
роблять роботи під керівництвом інженерів, зустрічають клієнтів робошвейцари, готують страви робокухарі,
обслуговують відвідувачів робоофіціанти);
5. «Мобільний офіціант» (це дуже ефективний спосіб прийняття замовлення, за допомогою
бездротових портативних приладів. Програмне забезпечення на мобільному пристрої вміщує меню всього
ресторану, офіціант швидко може обрати страву з меню, а головне швидко передати замовлення на кухню за
допомогою безпровідного зв’язку) [2].
Можна зазначити, що в умовах зростання потреб населення, лише на основі забезпечення
комплексного відпочинку клієнтів ресторанного господарства на інноваційній основі можна досягти
бажаного результату в даному виду бізнесу.
Таким чином, розуміння суті інноваційних технологій дає змогу підприємствам ресторанного
господарства більш ефективно здійснювати свою діяльність, підвищувати результативність функціонування
підприємства та конкурентоспроможність на ринку.
Висновки. На нашу думку, у зв’язку з тим, що через збільшення попиту споживачів на заклади
громадського харчування з кожним роком відкривається все більше підприємств ресторанного бізнесу,
новим власникам потрібно розробляти і продумувати свою діяльність таким чином, щоб утримувати
конкуренцію з поміж інших аналогічних закладів. На сьогоднішній день таке нововведення, як заклади з
кухнями різних національностей та цікавий інтер’єр, є не досить актуальним. Сучасні люди активні,
динамічні, тому ресторанам необхідно впроваджувати такі додаткові послуги та інновації, які б заохочували
їх до різних видів соціально-культурної активності. Тому власникам потрібно розробляти і впроваджувати в
реалізацію різні інноваційні методи та технології, які б покращували відвідування та залучали все більшу
кількість потенційних споживачів до свого закладу.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У статті досліджено стан екологічної ситуації Хмельницької області, а саме обсяги викидів в атмосферне повітря
стаціонарними і пересувними джерелами, а також їх вплив на довкілля та здоров’я людини. Здійснено прогноз екологічної
ситуації Хмельницької області на 2016–2018 рр. з врахуванням зменшення обсягів викидів в атмосферне повітря за
допомогою трендового аналізу.
Ключові слова: забруднення атмосферного повітря, викиди шкідливих речовин, трендові залежності забруднення
атмосфери, прогнозування обсягів викидів.

PROSKUROVYCH O. V., MISHYNA I. O.
Khmelnytsky National University

ATMOSPHERIC POLLUTION’S PREDICTION OF KHMELNYTSKY REGION
The main purpose of this article is to study the state of the environmental situation of Khmelnytsky region, such as
emissions to the atmosphere by stationary and mobile sources and their impact on the environment and human health. There was
calculated forecast emissions into the atmosphere in 2016-2018years by trend analysis. The main source of air pollution in human
settlements are transport, the amount of which increases annually, enterprises, which use polymers in the production, burning
garbage and fallen leaves. According to the research there is seasonality in concentrations of pollutants in the atmospheric air of
Khmelnytsky region. The peak pollution is in July and August months, but in the winter pollution reduces. From May to September
average concentrations increases. So the biggest polluter in Khmelnytsky region is transport. In order to detect emissions of
harmful substances into the atmosphere and their impact on human health in the future, it is necessary to make a forecast using
trend analysis. In the article there was investigated the state of the air in the Khmelnytsky region during the 2010-2015 years.
There was built five dependences of air pollution. Polynomial trend was the best and according to it the volume of pollutants in the
air of Khmelnytsky region would reduce in 2016-2018 years. In order to protect the atmosphere from emissions we should develop
measures for landscaping areas, create penalties for emissions and so on.
Keywords: atmospheric pollution’s prediction, harmful substances, trending dependencies of atmospheric pollution,
forecasting emissions.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день в багатьох промислово розвинутих країнах, а
особливо в індустріальних центрах, рівні забруднюючих викидів перевищують значення, до яких ще можуть
адаптуватись екосистеми різних рівнів. Накопичення забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
зумовлює глобальне забруднення атмосфери, що, в свою чергу, призводить до знищення лісових масивів,
зменшення родючості ґрунтів, створює загрозу здоров’ю цілих народів. Близько половини населення Землі
дихає повітрям, яке офіційно визнане шкідливим для здоров’я. Згідно проведеним дослідженням
забруднення атмосфери є в тій чи іншій мірі причиною загибелі кожного сімнадцятого та інвалідності
кожного двадцять четвертого жителя Угорщини, а в Китаї смертність від раку легень в міських жителів у
шість разів вище ніж у сільських [1].
Аналiз останнiх публiкацiй i дослiджень. Значну увагу питанням щодо забруднення довкiлля,
зокрема атмосферного повітря, придiлено у працях таких вчених, як Бабiй I.В., Бойко О.В., Гутаревич Ю.Ф.,
Жаворонкова Г.В., Затонацька Т.Г., Сич Є.М., Тхор С.О. та iн. В їх працях увага зосереджена на оцінці
стану атмосферного повітря, кількості викидів забруднених речовин за видами економічної діяльності.
Однак, мало уваги приділено питанням щодо прогнозування викидів в атмосферне повітря. Трендовий
аналіз допоможе прорахувати обсяг викидів шкідливих речовин в повітря на майбутнє.
Постановка завдання. Метою даної роботи є аналіз обсягів викидів шкідливих речовин
стаціонарними та пересувними джерелами Хмельницької області в атмосферне повітря, а також прогноз
екологічної ситуації Хмельницької області на 2016–2018 роки.
Виклад основного матеріалу. Спостереження за станом атмосферного повітря у Хмельницькій
області проводяться:
– Хмельницьким обласним центром з гідрометеорології на двох стаціонарних постах в м.
Хмельницький за 9 інгредієнтами (пил, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, оксид азоту, фенол,
хлороводень, аміак, формальдегід);
– Головним управлінням Держсанепідслужби у Хмельницькій області в місцях житлової забудови
та відпочинку міських поселень області;
– Відокремленим підрозділом “Хмельницька АЕС” – за двома забруднюючими речовинами (оксиди
сірки та азоту) в м. Нетішині [1].
Починаючи з 2005 року по 2008 рік, в області спостерігалось постійне зростання викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря, як стаціонарними так і пересувними джерелами. У 2009 році
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря скоротились на 10,7 тис. тонн, в тому числі від
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стаціонарних джерел на 6,7 тис. тонн, від рухомих джерел на 4 тис. тонн, а у 2010 році викиди поступово
зросли на 2,4 тис. тонн і становили 83,8 тис. тонн, в тому числі від стаціонарних джерел 19,1 тис. тонн, від
рухомих джерел 64,7 тис. тонн. А станом на 2015 рік обсяг викидів знизився до 75,5 тис. тонн, в тому числі
від стаціонарних джерел 18,3 тис. тонн, від рухомих – 57,2 тис. тонн [2].
Основним джерелом забруднення атмосфери населених пунктів області є автотранспорт, кількість
якого щороку збільшується, котельні окремих підприємств, підприємства, які в виробництві
використовують полімери, а також спалювання сміття та опалого листя [1].
За результатами досліджень спостерігається сезонність у концентраціях забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі м. Хмельницького. Пік забруднення припадає на липень та серпень місяць, у зимові
місяці йде зниження рівня забруднення. По всіх інгредієнтах спостерігалося збільшення середньомісячних
концентрацій у літні місяці з травня по вересень, що підтверджує те, що все-таки основним забруднювачем
атмосферного повітря м. Хмельницького є автотранспорт [1].
Усі забруднюючі атмосферне повітря речовини в більшому чи меншому ступені впливають на
здоров'я людини. Ці речовини потрапляють в організм людини переважно через систему дихання. Органи
дихання страждають від забруднення безпосередньо, оскільки близько 50% часток домішок радіусом 0,010.1 мкм, що проникають у легені та осідають в них. У деяких випадках вплив одних з забруднюючих
речовин у комбінації з іншими призводять до більш серйозних розладів здоров'я, ніж вплив кожного з них
окремо [2].
Різні вчені неодноразово здійснювали дослідження впливу забруднення атмосферного повітря на
здоров’я людини. Статистичний аналіз дозволив досить надійно установити залежність між рівнем
забруднення повітря і таких захворювань, як захворювання верхніх дихальних шляхів, серцева
недостатність, бронхіти, астма, пневмонія, емфізема легень, а також хвороби ока. Різке підвищення
концентрації домішок, що зберігається протягом декількох днів, збільшує смертність людей літнього віку
від респіраторних і серцево-судинних захворювань [3].
З метою виявлення обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферу і їх впливу на здоров’я людини
у майбутньому, необхідно здійснити прогноз. Прогнозування кількості забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі Хмельницької області здійснюється за допомогою використання трендових
залежностей у пакеті MS Excel. Для прогнозування зміни обсягів викидів в повітря застосуємо такі
залежності як лінійну, логарифмічну, поліноміальну (другого і третього порядку) та степеневу. Ці
залежності представлені на рисунках 1–5.

Рис. 1. Лінійна залежність забруднення атмосфери

Рис. 2. Логарифмічна залежність забруднення атмосфери за

за 2010–2015 рр.

2010-2015 рр.

Рис. 3. Поліноміальна залежність другого порядку
забруднення атмосфери за 2010-2015рр.

Рис. 4. Поліноміальна залежність третього порядку
забруднення атмосфери за 2010-2015рр.

Проаналізувавши рисунки 1 – 5, бачимо, що використання для прогнозування лінійної,
логарифмічної, поліноміальної другого порядку та степеневої функцій виявилось недоцільним, оскільки
апроксимація цими функціями не дає бажаних результатів і похибка є найбільшою. Тому, доцільно для
прогнозування використовувати поліноміальну функцію третього порядку, оскільки для неї величина
достовірності апроксимації (R2) є найбільшою і становить 0,9049. Спрогнозована на три одиниці вперед
поліноміальна залежність забруднення атмосфери зображена на рисунку 6.
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Рис. 5. Степенева залежність забруднення атмосфери
за 2010-2015 рр.

Рис. 6. Спрогнозована на три одиниці вперед поліноміальна
(третього порядку) залежність забруднення атмосфери

З даних рисунка 6 бачимо, що протягом 2016–2018 років обсяги викидів в атмосферне повітря у
Хмельницькій області значно знизяться.
Для забезпечення захисту атмосферного повітря від викидів шкідливих речовин та антропогенного
впливу, слід розробити наступну систему заходів:
- заходи, спрямовані на скорочення валових викидів забруднювачів в атмосферу. Це заходи
технічного, економічного і юридичного характеру: вдосконалення технологічних процесів промислових
підприємств; орієнтація на екологічно безпечні джерела виробництва електроенергії (вітрові-, геліо-,
припливні-, гідроелектростанції); покращення карбюрації палива, перехід транспортних засобів на
екологічно безпечні види палива;
- озеленення автомагістралей, зонування жилих масивів, створення різнорівневих транспортних
розв’язок, кільцевих доріг, використання підземного простору для розміщення автостоянок, гаражів,
створення швидкісних автомагістралей, санітарно-захисних зон;
- встановлення економічних санкцій (плата за викиди, плата за надмірні викиди, штрафи за
заподіяння шкоди навколишньому середовищу);
- заходи з планування розосередження, деконцентрації шкідливих виробництв по території.
Висновок. Досліджено стан атмосферного повітря у Хмельницькій області протягом 2010–2015 рр.,
побудовано лінійну, логарифмічну, степеневу, поліноміальну (другого і третього порядку) залежності
забруднення атмосферного повітря. Найкращою виявлено поліноміальну функцію третього порядку,
оскільки величина достовірності апроксимації є найбільшою. Трендовий аналіз показав, що тенденція
викидів шкідливих речовин у 2016–2018 рр. йде до зменшення.
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ПРОСКУРОВИЧ О. В., ЯСТРЕМСЬКИЙ М. М., СОРОКА Л. О.
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ДІАГНОСТИКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ОСНОВНИХ ФОНДІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
В науковій статі розглянуто процес діагностування та моделювання ефективності використання основних фондів
будівельного підприємства. Проведено факторний аналіз та економетричне моделювання ефективності використання
засобів праці, що дозволяє оцінити спільний та окремий вплив факторів на зміну досліджуваного показника, здійснити
песимістичні та оптимістичні прогнози ефективності використання основних фондів на будівельному підприємстві.
Ключові слова: ефективність використання основних фондів, діагностика ефективності використання основних
фондів, економетричне моделювання, прогнозування ефективності використання основних фондів.

PROSKUROVYCH O. V., YASTREMSKIY M. M., SOROKA L. O.
Khmelnytskyi National University

DESIGN OF EFFECTIVENESS OF ACTIVITY OF ENTERPRISE
The main purpose of this article is to study the theoretical aspects of increase of efficiency of use of fixed assets,
experience, organization of analytical and diagnostic work on the construction company and the modelling of these processes at the
checkpoint KVP MU-13 "EYUZM". In the scientific article studied the condition and efficiency of fixed assets, conducted a factor
analysis the impact of the cost of fixed assets and the return on assets on the change in the volume of construction and installation
works. Built trend and econometric models change technical assets-and the factors that have a direct impact on it (the share of the
active part of fixed assets, the average number of employees and the amount of material costs). During the simulation efficiency of
fixed assets obtained by several models that allow you to assess the technical capital-on the construction company. These models,
based on data from financial and statistical reports of the company, at a time to identify the condition and efficiency of the fixed
assets and make the right decision on the future policy of their use in the enterprise. The proposed study unit to evaluate the
influence of factors on change of technical assets-to accomplish the pessimistic and optimistic forecasts of a fixed capital in the
construction company.
Keywords: efficiency of fixed assets, diagnostic efficiency of fixed assets, econometric modelling, forecasting efficiency of
fixed assets.

Постановка проблеми. Кризові явища, що відбуваються в економіці України певною мірою
впливають на розвиток будівельної галузі. Стаціонарність, висока вартість та низька ліквідність підприємств
призвели до зниження їх конкурентоспроможності, значного падіння обсягів будівельних робіт [1]. Все це
зумовлює необхідність пошуку якісно нових підходів до оцінки ефективності діяльності будівельних
підприємств шляхом покращення ефективності використання засобів праці. Діагностика, моделювання та
прогнозування дозволяють визначити технічний стан та ефективність використання основних фондів
будівельного підприємства, встановити резерви та здійснити моделювання і подальше прогнозування
покращення ефективності використання його технічного потенціалу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження щодо діагностики ефективності
використання основних засобів в своїх роботах висвітлювали такі вчені-економісти, як Богданова Л.А.,
Виногоров Г.Г., Ермолович Е.Е., Савицька Г.В., Снитко К.Ф., Сушкевич В.В., Русак Н.А. Моделювання
залежностей, що виникають в ході оцінки ефективності використання основних фондів, є предметом
дослідження багатьох науковців: С.О. Іщука, І.І. Клішина, О.О. Коробєйнікової, Т.Г. Курової, А.П.
Рилькова, А.М. Тринова, О.А. Шумейко та ін. В їх працях увага зосереджена на питаннях діагностики та
моделювання окремих аспектів ефективності використання основних фондів. Проте, мало приділяється
уваги розробці формалізованого вираження загальноекономічного стану будівельного підприємства з
урахуванням ефективності використання основних фондів на основі багатофакторного підходу.
Економетричні моделі дозволяють розрахувати можливі шляхи вирішення цього завдання з мінімальними
витратами. Саме це і обумовило важливість та необхідність дослідження.
Постановка завдання. Метою цієї статті є дослідження теоретичних аспектів покращення
ефективності використання основних фондів, досвіду організації аналітико-діагностичної роботи на
будівельному підприємстві і моделювання цих процесів на КВП МУ-13 “ЕПЗМ”.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток будівельного комплексу України
відбувається в умовах значної нестачі фінансових ресурсів, погіршенням продуктивності та ефективності
використання технічного потенціалу. Тому, для раціонального використання наявних ресурсів, тобто
підвищення їх інтенсифікації необхідний системний аналіз стану, структури та ефективності використання
основних фондів, на основі якого варто розробити конкретні пропозиції щодо покращення ефективності
використання технічного потенціалу.
Вітчизняними та зарубіжними вченими для діагностування ефективності використання основних
фондів будівельного підприємства застосовуються такі показники: фондо- та машиновіддача (фондо- та
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машиномісткість), питома вага активної частини основних фондів, загальна та технічна фондоозброєність,
рентабельність основних фондів [3].
Для забезпечення системного дослідження ефективності використання основних засобів доцільним
є забезпечення всебічного оцінювання цілого комплексу показників, що надаватиме можливість
ідентифікації факторів, які впливають на виявлення резервів зростання ефективності та сприятиме
формуванню можливостей моделювання розвитку її рівня на перспективу. Особливо це твердження є
справедливим в умовах низької достовірності інформації, зокрема щодо вартісної оцінки основних засобів,
рівня їх фізичного спрацювання, що сприяє формуванню передумов для деформування репрезентативності
окремих показників [2].
Діагностування технічного стану, структури та показників ефективності використання основних
фондів проведемо за даними колективного виробничого підприємства МУ-13 “Електропівдензахідмонтаж”
протягом 2009–2015 рр. За результатами господарської діяльності на кінець 2015 року найбільшу частку в
структурі засобів виробництва займали промислово-виробничі основні фонди (95,2 %), що є характерною
рисою для будівельних підприємств.
Структура основних фондів змінюється як у динаміці, так і залежно від спеціалізації підприємства.
Тому, оптимальний рівень фондооснащеності і раціональну структуру цих фондів необхідно встановлювати
для підприємства відповідно до його виробничого напряму, досягнутого рівня інтенсивності розвитку
головної галузі, місцевих природних умов [4].
У структурі основних фондів КВП МУ-13 “ЕПЗМ” переважають будівлі, споруди і передавальні
пристрої (65,02 % у 2014 р. та 66,84 % у 2015 р.), інструменти, прилади, інвентар, меблі (11,06 % у 2014 р. та
8,91 % у 2015 р.) та інші групи основних фондів (13,2 % у 2014 р. та 13,37 % у 2015 р.). Зазначена тенденція
зберігається впродовж усього аналізованого періоду, що негативно характеризує склад основних фондів
досліджуваного підприємства. Також, протягом аналізованого періоду, відбувається скорочення питомої
ваги транспортних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів у загальній вартості основних
фондів.
Для кращого розуміння тенденцій руху та технічного стану основних засобів КВП МУ-13 “ЕПЗМ”
варто розрахувати наступні показники та відслідкувати їх зміну (таблиця 1).
Таблиця 1
Аналіз показників технічного стану засобів праці на кінець звітного періоду
Значення за роками, тис. грн.
Показники
Основні засоби за первісною вартістю
Сума зносу
Основні засоби за залишковою вартістю
Коефіцієнт фізичного зносу
Коефіцієнт придатності

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2326
1585
741
2,14
0,32

2348
1661
687
2,42
0,29

2316
1665
651
2,56
0,28

2421
1737
684
2,54
0,28

2486
1851
635
2,91
0,26

2514
1908
606
3,15
0,24

2513
1952
561
3,48
0,22

2010/
2009
100,9
104,8
92,7
113,0
91,8

Темп росту за роками, %
2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/
2010 2011 2012 2013 2014
98,6 104,5 102,7 101,1 99,96
100,2 104,3 106,6 103,1 102,3
94,8 105,1 92,8 95,4 92,6
105,8 99,3 114,8 108,0 110,5
96,1 100,5 90,4 94,4 92,6

2015/
2009
108,04
123,15
75,71
162,67
70,07

З даних таблиці 1 видно, що значення коефіцієнта придатності не є досить вагомим (0,22 – 0,32) та
скорочується з року в рік. Це пояснюється недостатнім рівнем введенням основних фондів в експлуатацію.
В розрізі структури оновлення основних фондів КВП МУ-13 “ЕПЗМ” відбувається в рамках маловартісних
елементів, наприклад, інструменти, прилади, або ж в межах інших структурних груп, але на невелике
значення. Отже, оновленню основних фондів на КВП МУ-13 “ЕПЗМ” не приділяється достатньої уваги.
Коефіцієнт зносу збільшується щорічно, що слугує підставою стверджувати, що спостерігається процес
стабільних амортизаційних нарахувань. Протягом аналізованого періоду цей коефіцієнт збільшився на 62,67
%. Значення розрахованих коефіцієнтів є порівняно сталими, що пояснюється слабкими зрушеннями в
динаміці основних фондів колективного виробничого підприємства МУ-13 “Електропівдензахідмонтаж”.
Основні фонди підприємства підлягають оновленню, придбанню та вибуттю. Аналіз динаміки руху
основних фондів наведено у таблиці 2.
Таблиця 2
Показники руху основних фондів підприємства за первісною вартістю
Абсолютне значення за роками, тис. грн.
Показники
Основні фонди на початок року
Основні фонди на кінець року
Вартість введених в експлуатацію основних фондів
Вартість виведених з експлуатації основних фондів
Коефіцієнт введення
Коефіцієнт вибуття

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2514
2326
76,3
880
0,03
0,35

2326
2348
80,6
72,6
0,03
0,03

2348
2316
80,9
64,9
0,03
0,03

2316
2421
480
21,3
0,20
0,01

2421
2486
178
149,9
0,07
0,06

2486
2514
120,0
92,0
0,05
0,04

2514
2513
145,0
146,0
0,06
0,06

Темп росту за роками, %
2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2015/
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009
92,5 100,9 98,6 104,5 102,7 101,1 100,0
100,9 98,6 104,5 102,7 101,1 100,0 108,0
105,6 100,4 593,3 37,1 67,4 120,8 190,0
8,3 89,4 32,8 703,8 61,4 158,7 16,6
104,6 101,8 567,6 36,1 66,7 120,9 175,9
8,9 88,6 33,3 673,2 59,8 156,9 16,6

За даними таблиці 2 відбувається коливання вартості основних фондів за первісною вартістю.
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Зокрема протягом 2009–2010 рр. на КВП МУ-13 “ЕПЗМ” відбулося скорочення вартості основних фондів за
рахунок значного виведення з експлуатації застарілих фондів. У 2010 р. відбулося зростання вартості
основних фондів на 22 тис. грн, надалі відбувалось скорочення первісної вартості основних фондів на 32
тис. грн, впродовж 2012–2013 рр. відбувається стрімке зростання їх вартості на 4,5 %, впродовж 2013–2014
рр. на 2,7 %, у 2014–2015 рр. вартість основних фондів скоротилась на одну тисячу гривень, а впродовж
2009–2015 рр. їх вартість збільшилась на 187 тис. грн, або на 8,0 %.
Аналізуючи рух основних засобів КВП МУ-13 “ЕПЗМ”, можна стверджувати, що у 2010–2015 рр.
набуття (перевищення вартості нових засобів виробництва над тими, що вибули) вартості пройшло в межах
групи інструментів, приладів, інвентарю та малоцінних необоротних активів (у 2015 р. вибуло 146 тис. грн
проти 145 тис. грн оновлених фондів). За іншими структурними групами присутнє вибуття, особливо у
межах групи машин та обладнання. На кінець року відсоткове співвідношення в рамках груп основних
фондів на КВП МУ-13 “ЕПЗМ” майже не змінилось, що вказує на пропорційні зміни вартості.
Для колективного виробничого підприємства МУ-13 “Електропівдензахідмонтаж” показники
ефективності використання основних засобів зведено до таблиці 3. З даних цієї таблиці видно, що на
досліджуваному підприємстві фондовіддача, фондомісткості та фондоозброєність основних фондів є
достатньо постійними, поряд з цим значення машиновіддачі стрімко зростає, що вказує на покращення
ефективності використання основних фондів будівельного підприємства. За даними таблиці 4 проведено
факторний аналіз і визначено основні причини коливання обсягу будівельно-монтажних робіт за рахунок
зміни: а) середньорічної вартості основних фондів; б) фондовіддачі діючого обладнання. Отже, дія
зазначених факторів призвела до зростання обсягу будівельно-монтажних робіт у 2010 р. на 68 тис. грн, у
2011 р. на 933 тис. грн, у 2014 р. на 432 тис. грн, у 2015 р. на 992 тис. грн порівняно з попереднім роком.
Скорочення обсягів будівельно-монтажних робіт відбулося у 2012 р. на 113 тис. грн, у 2013 р. на 344 тис.
грн порівняно з попереднім роком. Протягом аналізованого періоду обсяг будівельно-монтажних робіт
збільшився на 1968 тис. грн.
Зважаючи на результати проведеного аналізу діяльності будівельного підприємства усі показники
ефективності використання основних фондів, крім технічної фондоозброєності та питомої ваги активної
частини основних фондів мали тенденцію до зростання, які протягом аналізованого періоду скоротились на
23,12 % та 40,88 % відповідно, тому варто дослідити причини такого становища.
Для проведення кореляційно-регресійного аналізу нами було обрано наступні фактори, що
впливають на технічну фондоозброєність: питома вага активної частини основних виробничих фондів (Х1),
середньооблікова чисельність працівників (Х2) та сума матеріальних затрат (Х3). За допомогою інструменту
“Кореляція” в електронних таблицях Excel побудована матриця коефіцієнтів кореляції:
1
0,8705
0,5688
0,6386

0,8705
1
0,8949
0,4002

0,5688
0,8949
1
0,1331

0,6386
0,4002
0,1331
1

Отже, найбільший вплив на результативний показник – технічну фондоозброєність здійснили усі
відібрані фактори: питома вага активної частини основних фондів (0,8705), сума матеріальних затрат
(0,6386), середньооблікова чисельність працівників (0,5688). Разом з тим, між відібраними факторами
спостерігається суттєва залежність: між питомою вагою активної частини основних фондів та
середньообліковою чисельністю працівників (0,8949), що вказує на наявність мультиколінеарності між цими
факторами.
Зважаючи на те, що усі відібрані фактори чинять суттєвий вплив на технічну фондоозброєність
варто побудувати декілька моделей зміни технічної фондоозброєності. Порівняльний аналіз основних
параметрів побудованих моделей зміни технічної фондоозброєності представлено у таблиці 5.
Отже, у шістьох побудованих моделях досить високе значення коефіцієнта детермінації, що
свідчить про значний вплив відібраних факторів на результативний показник: у першій моделі на 98,44 %
питома вага активної частини основних фондів, середньооблікова чисельність працівників та сума
матеріальних затрат впливає на зміну технічної фондоозброєності і лише 1,56 % припадає на дію інших
факторів, що не включено у модель; у третій моделі на 97,97 % питома вага активної частини основних
фондів та середньооблікова чисельність працівників випливають на технічну фондоозброєність і лише 2,03
% припадає на дію інших факторів, що не включено у цю модель; у другій моделі на 85,08 % питома вага
активної частини основних фондів та сума матеріальних затрат випливають на технічну фондоозброєність і
лише 14,92 % припадає на дію інших факторів, що не включено у цю модель. У четвертій моделі на 75,78 %
питома вага активної частини основних фондів впливає на технічну фондоозброєність і 24,22 % припадає на
дію інших факторів, що не включено у цю модель, у шостій моделі на 40,78 % сума матеріальних затрат
впливає на технічну фондоозброєність і 59,22 % припадає на дію інших факторів, що не включено у цю
модель, у п’ятій моделі лише на 32,35 % середньооблікова чисельність працівників впливає на технічну
фондоозброєність і 67,65 % припадає на дію інших факторів, що не включено у цю модель. За коефіцієнтом
детермінації найкращою є перша модель. Усі моделі мають невелике значення стандартної помилки.
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Таблиця 3
Показники ефективності використання основних засобів будівельного підприємства
Роки

Темп зростання за роками,%
2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2015/
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009

Показники

Обсяг виконаних будівельно-монтажних робіт
10568106361156911456111121154412536100,64108,77 99,02 97,00 103,89108,59118,62
(БМР), тис. грн.
Середньорічна вартість основних виробничих
741 687 651 684 635 606 561 92,71 94,76 105,07 92,84 95,43 92,57 75,71
фондів, тис. грн.
Середньорічна вартість активної частини
248 220 173 202 171 132 111 88,71 78,64 116,76 84,65 77,19 84,09 44,76
основних виробничих фондів, тис. грн.
Чисельність
промислово-виробничого
220 216 213 204 174 168 132 98,18 98,61 95,77 85,29 96,55 78,57 60,00
персоналу, осіб
Чисельність робітників, осіб
213 205 200 198 169 164 124 96,24 97,56 99,00 85,35 97,04 75,61 58,22
Питома вага активної частини основних фондів,
33,5 32,0 26,6 29,5 26,9 21,8 19,8 95,68 82,98 111,13 91,19 80,89 90,84 59,12
%
Фондовіддача, грн.
14,3 15,5 17,8 16,7 17,5 19,0 22,3 108,55114,79 94,25 104,48108,86117,30156,68
Фондомісткість, грн.
0,070 0,065 0,056 0,060 0,057 0,052 0,045 92,12 87,12 106,11 95,71 91,86 85,25 63,82
Машиновіддача, грн.
42,6 48,3 66,9 56,7 65,0 87,5 112,9 113,45138,32 84,81 114,58134,58129,14265,03
Машиномісткість, грн.
0,023 0,021 0,015 0,018 0,015 0,011 0,009 88,14 72,29 117,91 87,27 74,30 77,44 37,73
Фондоозброєність загальна, тис. грн/особу
3,4 3,2 3,1 3,4 3,6 3,6 4,3 94,43 96,09 109,70108,84 98,84 117,82126,18
Фондоозброєність технічна, тис. грн/особу
1,2 1,1 0,9 1,0 1,0 0,8 0,9 92,17 80,60 117,94 99,18 79,55 111,22 76,88

Таблиця 4
Показники для факторного аналізу ефективності використання основних фондів КВП МУ-13 “ЕПЗМ”
Значення за роками
Показники

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

абсолютне відхилення за роками (+,-)
вплив факторів за роками
2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2015- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 20152009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014

20152009

Обсяг
виконаних
10568106361156911456111121154412536 68 933 -113 -344 432 992 1968 68
933
-113 -344 432
992
1968
БМР
Середньорічна
741 687 651 684 635 606 561 -54 -36 33 -49 -29 -45 -180 -770,14 -557,34 586,45 -820,68 -507,48 -857,23 -2567,13
вартість ОФ
Фондовіддача
14,3 15,5 17,8 16,7 17,5 19,0 22,3 1,22 2,29 -1,02 0,75 1,55 3,30 8,08 838,14 1490,34-699,45 476,68 939,48 1849,23 4535,13

Таблиця 5
Загальний вигляд та основні характеристики побудованих економетричних моделей
№ з/п
1
2
3
4
5
6

рівняння залежності
Yp =-0,51+0,04X10,004X2+0,000007X3
Yp1=0,42+0,018X1+0,00003X3
Yp2=0,52+0,05X1-0,004X2
Yp3=0,38+0,02X1
Yp4=0,56+0,002X2
Yp5=0,87+0,00005X3

критерій Фішера
розрахункове
табличне
значення
значення

коефіцієнт
детермінації

стандартна
помилка

0,9844

0,0224

63,21

0,8580
0,9797
0,7578
0,3235
0,4078

0,0585
0,0221
0,0683
0,1141
0,1068

12,09
96,48
15,64
2,39
3,44

9,28
6,94
6,61

критерій Стьюдента
розрахункове
табличне
значення
значення
0,96 4,93 8,07 9,50
1,68 3,56 3,18
6,61 11,37 9,68
3,95 2,58
1,55 2,04
1,86 12,48

3,18
2,78
2,57

Таблиця 6
Фактичні, розрахункові та прогнозні значення зміни результативного показника та факторів, що на
нього впливають за трендовими моделями
Роки
Питома вага активної частини ОФ
Середньооблікова чисельність працівників
Сума матеріальних затрат
Технічна фондоозброєність
Розрахункові та прогнозні дані

X1
X2
X3
Y
Yt
Px1
Zx2
Mx3

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
33,47
32,02
26,57
29,53
26,93
21,78
19,79
220
216
213
204
174
168
132
5150
1532
687
672
2994
1568
1763
1,16
1,07
0,87
1,02
1,01
0,80
0,90
1,14
1,06
1,00
0,95
0,91
0,89
0,88
0,89
0,91
32,97
31,53
29,78
27,75
25,41
22,79
19,87
16,65
13,14
219
218
212
200
183
161
134
102
64
4126,19 2608,14 1586,14 1060,19 1030,29 1496,43 2458,62 3916,86 5871,14

За критерієм Фішера перших чотири моделі виявились адекватними, оскільки їх розрахункові
значення критерію Фішера більші за його табличне значення, отже за цими моделями можна здійснювати
прогнозування технічної фондоозброєності будівельного підприємства. Достовірність параметрів моделі
визначають за критерієм Стьюдента, у першій моделі параметри а0–а2, у другій і третій моделях а0–а1 є
достовірними, тому що розрахункові значення цього критерію більші за його табличне значення. У
четвертій моделі усі параметри достовірними, оскільки їх розрахункові значення більші за табличне
(tα=2,78), у п’ятій моделі жоден з параметрів не достовірний, у шостій моделі достовірним є лише параметр
а0.
Для визначення впливу часового фактору на зміну як результативного показника так і факторів, що
на нього впливають побудовано наступні трендові моделі та визначено їх основні характеристики:
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Yt=1,23-0,099t+0,00698t2, R2= 0,5742; Fрозр = 5,64 < Fтабл = 6,94,
(1)
Px1=34,13-1,01t-0,15t2, R2= 0,8868; Fрозр = 15,67 > Fтабл = 6,94,
(2)
Zx2=215,57+6,42t-2,58t2, R2= 0,9754; Fрозр = 79,38 > Fтабл = 6,94,
(3)
Mx3=6140,29-2262,12t+248,02t2, R2= 0,4939; Fрозр = 1,95 < Fтабл = 6,94.
(4)
Отже, часовий фактор суттєво (на 97,54 %) впливає на середньооблікову чисельність працівників,
питому вагу активної частини основних фондів (на 88,68 %), технічну фондоозброєність (на 57,42 %) та
суму матеріальних затрат (на 49,39 %). Серед чотирьох побудованих моделей друга і третя трендові моделі є
адекватними як за коефіцієнтом детермінації так і за критерієм Фішера. Тому, зважаючи на високе значення
коефіцієнта детермінації і адекватність побудованих моделей визначимо розрахункові та прогнозні значення
технічної фондоозброєності, питомої ваги активної частини основних фондів, середньооблікової чисельності
працівників, суми матеріальних затрат (таблиця 6). Розрахункове значення технічної фондоозброєності, яке
у 2015 р. становить 0,88 грн проти його фактичного значення 0,90 грн, у 2016 р. буде становитиме 0,89 грн, а
у 2017 р. 0,91 грн. Зростання технічної фондоозброєності в динаміці свідчить про покращення ефективності
використання основних фондів. За результатами прогнозування за трендовими моделями на два майбутніх
роки значення технічної фондоозброєності та суми матеріальних затрат зростає, а питома вага активної
частини основних фондів та середньооблікова чисельність працівників скорочуються. Тому, нами прийнято
рішення відмовитись від прогнозування факторів за трендовими моделями, оскільки вони враховують
існуючі тенденції зміни показників у минулому, а це не призводить до покращення ефективності
використання основних фондів. У зв’язку з цим, нами було здійснено припущення, що протягом наступних
двох років на будівельному підприємстві варто підвищити питому вагу активної частини основних фондів,
середньооблікову чисельність працівників, суму матеріальних затрат на п’ять відсотків.
Результати прогнозування за побудованими економетричними моделями подано у таблиці 7.

Фактичні
дані

Таблиця 7
Фактичні, розрахункові та прогнозні дані технічної фондоозброєності (Y) за економетричними
моделями при збільшенні значення факторів на п’ять відсотків
Показник
Питома вага активної частини ОФ
Середньооблікова
чисельність
працівників
Сума матеріальних затрат
Фондоозброєність технічна

Розрахункові та прогнозні дані технічної
фондоозброєності

X1

2009р.
33,47

2010р.
32,02

2011р.
26,57

2012р.
29,53

2013р.
26,93

2014р.
21,78

2015р.
19,79

2016р.
20,78

2017р.
21,81

X2

220

216

213

204

174

168

132

139

146

X3
Y
Yp
Yp1
Yp2
Yp3
Yp4
Yp5

5150
1,16
1,15
1,18
1,14
1,11
1,04
1,14

1532
1,07
1,08
1,05
1,09
1,08
1,03
0,95

687
0,87
0,86
0,93
0,85
0,96
1,03
0,91

672
1,02
1,01
0,98
1,03
1,03
1,01
0,91

2994
1,01
1,03
1,00
1,03
0,97
0,94
1,02

1568
0,80
0,82
0,86
0,82
0,86
0,93
0,95

1763
0,90
0,87
0,83
0,88
0,82
0,85
0,96

1851,2
0,89
0,85
0,89
0,84
0,86
0,97

1943,7
0,91
0,88
0,91
0,86
0,88
0,97

Отже, за даними таблиці 7 фактичні та розрахункові дані технічної фондоозброєності не сильно
відрізняються, що вказує на якість побудованих моделей. Якщо припустити, що протягом двох наступних
років рівень відібраних факторів збільшиться на п’ять відсотків, то у 2016 р. рівень питомої ваги активної
частини основних фондів буде становити 20,78 %, середньооблікова чисельність працівників 139 осіб, а
сума матеріальних затрат 1851,15 тис. грн, то технічна фондоозброєність за першою моделлю становитиме
0,89 грн.
За результатами трендового прогнозування зміни факторів прогнозний рівень технічної
фондоозброєності переважно скорочується. Прогнозні значення технічної фондоозброєності за результатами
економетричного моделювання при збільшенні значення факторів на п’ять відсотків показали більш
оптимістичний прогноз, оскільки технічна фондоозброєність збільшується за усіма моделями і має стабільну
тенденцію.
Основними шляхами підвищення ефективності використання основних фондів, зокрема технічної
фондоозброєності КВП МУ-13 “ЕПЗМ” є обґрунтоване збільшення чисельності робітників, питомої ваги
активної частини основних виробничих фондів, матеріальних ресурсів, обсягу будівельно-монтажних робіт
за рахунок більш інтенсивного їх використання і зниження середньорічної вартості цих фондів за рахунок
ліквідації зношених, малопродуктивних та не використовуваних у процесі діяльності підприємства
основних засобів.
Висновки. Досліджено стан та ефективність використання основних фондів, проведено факторний
аналіз зміни вартості основних фондів та фондовіддачі на зміну обсягу будівельно-монтажних робіт.
Побудовано трендові та економетричні моделі зміни технічної фондоозброєності та факторів, що
здійснюють на неї безпосередні вплив (питомої ваги активної частини основних виробничих фондів,
середньооблікової чисельності працівників та суми матеріальних затрат). В процесі моделювання
ефективності використання основних фондів отримано декілька моделей, які дозволяють оцінювати
технічну фондоозброєність на будівельному підприємстві. Їх значення полягає в тому, що модель дозволяє в
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конкретний певний момент часу на основі даних фінансової та статистичної звітності підприємства виявити
стан та ефективність використання основних фондів та прийняти вірне рішення щодо подальшої політики їх
використання на підприємстві. Запропонований апарат дослідження дозволяє оцінити спільний та окремий
вплив факторів на зміну досліджуваного показника, здійснити песимістичні та оптимістичні прогнози
ефективності використання основних фондів на будівельному підприємстві.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
У СУЧАСНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ
У статті досліджено теоретико-прикладні аспекти формування капіталу страхових компаній у сучасному бізнессередовищі. Визначено, що капітал страхової компанії необхідно поділяти на власний, залучений та позиковий та розглянуто
основні характеристики його складових. Акцентована увага на показниках капіталізації вітчизняних страховиків за даними 6
місяців 2016 року. Описані методи формування капіталу страхових компаній як ключові складові загального механізму
формування капіталу страховика у сучасному бізнес-середовищі, виділено їх переваги та недоліки.
Ключові слова: капітал страхової компанії, складові капіталу, власний капітал, залучений капітал, позиковий
капітал, методи формування капіталу.

PRYSTUPA L. A.
Khmelnytsky National University

FEATURES OF FORMING OF THE CAPITAL OF INSURANCE COMPANIES
ІN MODERN BUSINESS-ENVIRONMENT
Aim of the article is research of the theoretical and practical aspects of forming of capital of insurance companies in a
modern business-environment. In the article certainly, that the capital of insurance company must be divided into own, attracted
and loan and basic descriptions of his constituents are considered. The accented attention is on the indexes of capitalization of
home insurers from data of 6 months of 2016. Described methods of forming of capital of insurance companies, constituents of
general mechanism of forming of capital of insurer in a modern business-environment, their advantages and defects are
distinguished. Thus, basis for providing of the effective forming of capital of domestic insurance companies is the clear
understanding of essence, composition and ground of and possibilities of the use of methods of forming of capital with taking into
account of sources of forming and legal forms off functioning.
Keywords: capital of insurance company, constituents of capital, property asset, attracted capital, loan capital, methods of
forming of capital.

Постановка проблеми. Формування капіталу страхової компанії є процесом залучення фінансових
ресурсів, управління їх рухом і трансформацією в конкретні форми капіталу, які здатні забезпечити
фінансову стійкість страховика в будь-який момент часу в сучасному бізнес-середовищі. З урахуванням
цього надзвичайно актуалізуються розробки теоретико-методичного забезпечення та вивчення практичних
проблем стратегічного і тактичного аспектів формування якісної фінансової основи діяльності вітчизняних
страховиків.
Ключове значення при вирішенні необхідних завдань фінансового менеджменту у даній площині
належить чіткій визначеності складу, структурних елементів та методів формування капіталу страхових
компаній.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз фахової літератури свідчить, що, не зважаючи на
актуальність та досить велику кількість наукових досліджень [1–8 та ін.], питання теоретико-методичного
базису управління капіталом страхових компаній та безпосередньо його формування, розкриті недостатньо.
Ця обставина й обумовлює необхідність проведення подальших наукових досліджень щодо удосконалення
управлінської діяльності з формування капіталу страховими компаніями в Україні з урахуванням сучасних
умов господарювання, провідних вітчизняних та зарубіжних тенденцій ведення бізнесу.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження теоретико-прикладних аспектів формування
капіталу страхових компаній у сучасному бізнес-середовищі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективність досліджень окресленої проблематики
визначається чітким розумінням вихідного поняття “капітал страхової компанії”. Критичний огляд
літературних джерел та визначення основних змістових характеристик, дозволяє стверджувати, що “капітал
страхової компанії” – це сукупність економічних благ у майновій і фінансовій формі, які потребують
постійного управлінського впливу з урахуванням факторів часу, ризику, ліквідності, фінансової стійкості та
фінансового потенціалу для підвищення економічної ефективності діяльності страховика у сучасному
бізнес-середовищі.
Специфіка формування складу і структури капіталу страхової компанії зумовлюється такими
видами її діяльності: поточна страхова діяльність, яка включає страхові платежі, доходи, витрати і інші
потоки грошових коштів, пов’язаних із операціями страхування, співстрахування та перестрахування;
інвестиційна діяльність страховика включає рух грошових коштів, пов’язаних із купівлею і продажем
цінних паперів, нерухомого майна та інших інвестиційних активів; фінансова діяльність охоплює рух
грошових коштів, що обслуговують випуск та викуп раніше проданих акцій, одержання позик і погашення
заборгованості.
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Таким чином, високі фінансові результати діяльності страхової компанії значною мірою залежать
від структури капіталу, тобто співвідношення фінансових засобів, які використовуються у процесі його
формування і використання для здійснення страхової, інвестиційної та фінансової діяльності.
Капітал страхової компанії необхідно поділяти на власний, залучений та позиковий (рисунок 1).
Значну частку у структурі капіталу страхової компанії становить власний капітал, тобто фінансові
ресурси, що належать страховикові на правах власності. Власний капітал – це частина в активах страхової
компанії, що залишається після вирахування її зобов’язань. Він відіграє важливу роль як на стадії створення
страхової компанії, так і в процесі її функціонування. Основними джерелами формування власного капіталу
є внески засновників та прибуток, отриманий в результаті діяльності страховика. Власний капітал
представлений зареєстрованим (пайовим) капіталом, капіталом у дооцінках, додатковим, резервним,
вилученим капіталом та нерозподіленим прибутком (минулих років та поточного року).
В Україні страхові компанії повинні володіти відповідним обсягом власного капіталу, який
регулюється Законом України “Про страхування” [9]. Визначений мінімальний нормативний рівень капіталу
виконує функцію забезпечення платоспроможності страховика за майбутніми зобов’язаннями. Окрім того,
на законодавчому рівні для страхових компаній також закріплено необхідність наявності як сплаченого
статутного фонду (гарантійного депозиту) так і гарантійного фонду страховика до якого належить
додатковий та резервний капітал, а також сума нерозподіленого прибутку. Гарантійний фонд формується у
результаті статутної діяльності страхової компанії, слугуючи джерелом фінансування її непередбачених
платежів, забезпечує можливість своєчасного розрахунку по страхових виплатах. Гарантійний фонд є
вільним від зовнішніх зобов’язань і тому у світовій практиці резерви у складі гарантійного фонду називають
вільними резервами.

КАПІТАЛ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Власний капітал

Залучений капітал

 Зареєстрований
(пайовий) капітал
Гарантійний фонд

 Страхові резерви
 Довгострокові та
поточні забезпечення
 Цільове
фінансування
 Доходи майбутніх
періодів
 Інвестиційні
контракти
 Відстрочені
комісійні доходи від
перестраховиків

 Капітал у дооцінках
 Додатковий капітал
 Резервний капітал
 Нерозподілений
прибуток
(непокритий збиток)
 Вилучений капітал

Позиковий капітал

 Кредити
 Кредиторська
заборгованість
 Зобов’язання,
пов’язані з
необоротними
активами,
утримуваними для
продажу, та групами
вибуття

Рис. 1. Склад капіталу страхової компанії (складено автором)

Залучений капітал у вигляді страхових резервів, довгострокових та поточних забезпечень, цільового
фінансування, доходів майбутніх періодів, інвестиційних контрактів, відстрочених комісійних доходів від
перестраховиків у відповідності до функціональної специфіки є значно більшим, ніж власний.
Страхові резерви є основним елементом залученого капіталу страховика. Ці засоби не належать
страховій організації, вони лише тимчасово, на період дії договорів страхування, перебувають в
розпорядженні страхової компанії й використовуються на страхові виплати або перетворюються в
прибуткову базу за умови беззбиткового проходження договорів.
Позиковий капітал складають довгострокові та короткострокові кредити банків, кредиторська
заборгованість та зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами
вибуття.
У сучасних умовах використання, поряд з базисними коштами страхових резервів, кредитних
ресурсів надає страховим компаніям додаткові можливості для розширення обсягів діяльності, забезпечення
більш ефективного використання власного капіталу і сприяє підвищенню їх ринкової вартості.
За результатами рейтингового оцінювання страхових компаній УНДІ “Права та економічних
досліджень” [10] найбільшими розмірами активів (капіталу) у І півріччі 2016 року володіли: ПАТ “СК
“КРЕМІНЬ” (2927935,2 тис. грн), ПрАТ “СК “Альянс” (1483705,0 тис. грн), ПрАТ “Акціонерна СК “ІНГО
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Україна” (1407858,2 тис. грн), СК “АХА Страхування” (1307814,0 тис. грн), ПрАТ “СК ПЗУ Україна”
(1193946,0 тис. грн).
За розмірами власного капіталу страховиків України на 30.06.2016 року лідируючі позиції займали:
ПАТ “СК “КРЕМІНЬ” (2013975,7 тис. грн), ПрАТ “СК “Альянс” (1322302,0 тис. грн), СК “АХА
Страхування” (605633,0 тис. грн), ПрАТ “Акціонерна СК “ІНГО Україна” (581817,0 тис. грн), СТзДВ “Захід
Резерв” (484844,0 тис. грн).
Серед ключових складових загального механізму формування капіталу страхової компанії у
сучасному мінливому та конкурентному бізнес-середовищі необхідно виділити методи формування
капіталу, склад яких у відповідності до джерел фінансування потрібно розглядати в аспекті можливостей
використання залежно від організаційно-правових форм страхової компанії (таблиця 1).
Щодо можливості поповнення обсягу капіталу, найбільш універсальною є публічна акціонерна
форма організації страхового бізнесу, оскільки публічні акціонерні товариства можуть залучати
інвестиційний капітал як від власних акціонерів, так і від невизначеного кола сторонніх інвесторів, тоді як
приватне товариство обмежене перш за все фінансовими можливостями та бажаннями наявних акціонерів, а
також вузьким колом осіб, до яких може бути звернено приватну пропозицію акцій.
Таблиця 1
Методи формування капіталу страхової компанії *
Методи формування капіталу
Можливості використання страховиками
Публічне
Приватне
Інші
акціонерне
акціонерне
господарські
товариство
товариство
товариства
Методи формування капіталу за рахунок внутрішніх джерел
Реінвестування чистого прибутку
+
+
+
Дооцінка активів
+
+
+
Методи формування капіталу за рахунок зовнішніх джерел
Публічне розміщення простих та
+
привілейованих акцій
Приватне розміщення простих та
+
+
привілейованих акцій
Збільшення часток існуючих учасників
+
товариства
Прийняття нових учасників до товариства
+
Консолідація капіталу
+
+
+
Залучення субординованого боргу
+
+
+
* Складено автором
Окрім використання традиційних методів (реінвестування чистого прибутку, внесків учасників,
емісії акцій тощо), збільшення капіталу страхової компанії може відбуватися за рахунок коштів кредиторів
(залучення субординованого боргу) та коштів інших страховиків у результаті процесу реорганізації
(методом консолідації капіталу).
Простим, порівняно дешевим та безпечним (з погляду існування загрози втрати контрольного
пакету акцій) методом фінансування страховика є спрямування чистого прибутку на збільшення капіталу.
Крім того, у разі використання зазначеного способу поповнення фінансових ресурсів страхова компанія
спроможна у більшій мірі генерувати прибуток, оскільки у разі його використання не потрібно сплачувати
дивіденди чи проценти. До недоліків реінвестування прибутку необхідно віднести обмеженість обсягу
залучення в умовах економічного спаду; невикористану можливість приросту коефіцієнта рентабельності
власного капіталу у випадку залучення позикового капіталу; повне оподаткування, оскільки на формування
власного капіталу спрямовується прибуток після оподаткування.
Найпоширенішим у практичній діяльності страхових компаній зовнішнім джерелом поповнення
власного капіталу є внески акціонерів чи учасників до статутного капіталу. Так, при збільшенні статутного
капіталу акціонерного товариства за рахунок коштів акціонерів, передбачені до емісії акції можуть
розповсюджуватися шляхом публічного або приватного розміщення. Перевагами залучення акціонерного
капіталу, незалежно від способу розміщення простих акцій (публічного або приватного) є наступні:
безстроковість залучення та необмеженість сум цих коштів; необов’язковість виплати дивідендів;
відсутність забезпечення під емісію акцій; збільшення вартості капіталізації такого акціонерного товариства.
Серед недоліків забезпечення достатності капіталу шляхом поповнення акціонерного капіталу є: висока
вартість; складність розміщення акцій на ринку; значне зростання ризику зниження доходів на одну акцію.
Публічне розміщення акцій має низку переваг та недоліків порівняно з приватною емісією. Серед
переваг необхідно виділити: можливість швидкого одержання значних сум грошових коштів; поліпшення
позиції страховика щодо залучення коштів у майбутньому; значна кількість інвесторів; справедлива ціна;
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підвищення прозорості бізнесу; підвищення попиту на акції; поліпшення іміджу та корпоративної культури
тощо. Вагомими недоліками публічного розміщення акцій, які слід брати до уваги при розробленні
ресурсної політики страхової компанії можуть бути: ризик втрати контролю над компанією акціонерами;
високі витрати на організацію, підготовку та розміщення цінних паперів; труднощі розміщення акцій на
ринку; зменшення розміру часток учасників у відсотковому значенні, що, у свою чергу, впливає на розмір
дивідендів.
Емісія привілейованих акцій, як і емісія простих акцій, є одним з найдорожчих джерел поповнення
власного капіталу страховика. Власники привілейованих акцій мають первинне право на прибуток страхової
компанії порівняно з власниками простих акціонерів. При використанні такого джерела фінансування, як
випуск привілейованих акцій, кошти від емісії спрямовуються на поповнення статутного капіталу і при
цьому не дають права на управління страховою організацією, а отже, відсутня загроза втрати контролю над
нею.
Субординовані зобов’язання у разі банкрутства є другорядними порівняно із зобов’язаннями перед
вкладниками, але мають пріоритет перед акціонерами під час встановлення порядку виплат. Емітент
субординованого боргу дістає переваги залучення капіталу на умовах боргу (простота та оперативність
емісії, можливість зменшення прибутку, що оподатковується, підвищення рентабельності акціонерного
капіталу) без ризиків фінансування страхової компанії лише за рахунок власного капіталу (втрата контролю
над страховою компанією існуючих акціонерів, висока вартість процесу емісії тощо). Крім того, випуск
субординованих зобов’язань сприяє розширенню бази інвесторів та підвищенню прозорості діяльності
страховика.
Одним з можливих методів збільшення обсягу власного капіталу для забезпечення достатності
капіталу є концентрація капіталу страховиків шляхом злиття та поглинання, що крім досягнення цільового
значення достатності капіталу, надає страховій компанії низку додаткових переваг: диверсифікація бізнесу;
економія за рахунок масштабів діяльності; підвищення доступності джерел фінансування, вихід на раніше
закриті ринки. Основним недоліком залучення додаткового капіталу шляхом реорганізації є перерозподіл
прав власності та прав контролю власників над бізнесом.
Висновки. Таким чином, основою для забезпечення ефективного формування капіталу вітчизняних
страхових компаній є чітке розуміння сутності, складу та обґрунтування структуризації і можливостей
використання методів формування капіталу із урахуванням джерел формування та організаційно-правових
форм функціонування.
Враховуючи те, що визначені методи формування капіталу страхової компанії мають як переваги
так і недоліки, саме вірний вибір політики поповнення капіталу обумовлює обсяг витрат, прибутковість
діяльності, загальну схильність страховика до ризиків, його інвестиційну привабливість та перспективи
подальшого ефективного розвитку.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
Стаття присвячена теоретико-методичним питанням аналізу аспектів забезпечення економічної безпеки на
підприємстві. Розкрито методологічні основи формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства,
охарактеризовані складові цієї системи та відокремлені елементи її функціонування: значення, завдання, функції, принципи.
Запропоновано класифікацію методів та засобів забезпечення економічної безпеки підприємства. Розглянуто основні
чинники, що впливають на рівень економічної безпеки підприємства. Представлено етапи організації системи економічної
безпеки підприємства. Вказано статистичні методи, що можуть використовуватись для оцінки економічної безпеки. На основі
проведеного дослідження розкрито зміст економічної безпеки підприємства та оцінку визначення її рівня.
Ключові слова: економічна безпека підприємства, загрози, економічна стабільність, рівень економічної безпеки
підприємства.
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ORGANIZATIONAL ASPECTS OF PROVIDING OF THE ECONOMIC SECURITY
OF AN ENTERPRISE
This article is dedicated to theoretical and methodical issues of analyses of aspects related to providing economic security
on an enterprise. The purpose of the article is to research the organizational aspects of the economic security of enterprises in
modern conditions of operation and identifying the ways to improve them. The article reveals the methodological foundation of
creating a system providing economic security of an enterprise, and it describes the parts of the system and the elements of the
system's functioning: meaning, role, functions, and principles. The classification of methods and means of providing economic
safety of an enterprise is suggested. The main causes influencing the level of economic security are examined. The text shows the
stages of the organization of the economic safety system and the statistical approaches that can be used to evaluate the level of
economic safety and security. Based on the conducted research, the meaning of economic security of an enterprise and the ways of
determining the security level are clarified. Key provisions of ensuring the economic security should be based on a clear
understanding of the essence of economic categories, professional management and timely decision-making system for monitoring
and detecting threats (negative impacts of external and internal environments). Today there is no single definition of the
researched concept, because scientists have their own visions of economic security object, therefore, each company must develop
its own system of economic security.
Keywords: economic security of the enterprise, threats, economic stability, level of economic security.

Актуальність проблеми. В ринковій економіці підприємства функціонують в умовах
невизначеності та непередбачуваності; це вимагає формування системи економічної безпеки як на
державному рівні, так і для окремих суб’єктів господарювання, які б забезпечували ринкову стабільність.
Стабільність економіки підприємства передбачає надійність усіх елементів економічної системи, захист усіх
форм власності, створення гарантій для ефективної підприємницької діяльності, здатність до розвитку і
прогресу, що забезпечує захист підприємства та його стійку економічну безпеку. Дотримання економічної
стабільності підприємства містить визначення відповідного рівня безпеки у всіх сферах його
життєдіяльності, зокрема: фінансовій, виробничій, збутовій, кадровій, інформаційній, інвестиційній тощо.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретично-методологічні та практичні засади
економічної безпеки підприємства досліджували багато українських та зарубіжних вчених [1–8; 11; 12]: О. І.
Барановський, Т. Г. Васильців, В. М. Геєць, Р. І. Гринько, М. П. Денисенко, С. В. Кавун, О. С. Камушков, Н.
П. Карачина, М. О. Кизим, О. А. Кириченко, Т. С. Клебанова, О. О. Кучеренко, О. В. Мороз, В. С.
Пономаренко, В. В. Прохорова, Ю. В. Прохорова, В. С. Сідак, В. О. Ткач, Т. С. Черняк, В. О. Шевченко, А.
А. Шиян, С. М. Шкарлет та ін. Питання визначення інвестиційної безпеки були ґрунтовно висвітленими у
працях таких фахівців, як: Б. В. Губський, В. І. Кириленко [10], Д. Г. Лук’яненко, О. М. Мозговий та ін.
Проте, незважаючи на наявність значної кількості досліджень, серед науковців існують розбіжності не
тільки щодо трактування категорії економічної та інвестиційної безпеки підприємства, але й не сформовано
загального підходу до розробки методів та критеріїв оцінювання економічної безпеки суб’єктів
господарювання, а ступінь теоретичної та методологічної розробки цієї проблематики не дає можливості
вітчизняним підприємства організувати ефективну роботу системи економічної безпеки.
Мета статті полягає у дослідженні організаційних аспектів економічної безпеки підприємств у
сучасних умовах функціонування та визначенні шляхів їх удосконалення.
Основні результати досліджень. Економічна безпека підприємства є складною економічною
категорією, яка характеризує стан функціонування підприємства під впливом соціально-економічних,
історичних, політичних, культурних, технологічних та інших чинників. Економічна безпека характеризує
рівень життєздатності підприємства і визначає можливий рівень його стійкості до зовнішніх загроз.
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Економічна безпека підприємства, на думку Лянного Г. [13], – це стан його захищеності від
негативного впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, дестабілізаційних чинників. До зовнішніх загроз і
чинників відносяться: протиправна діяльність кримінальних структур, конкурентів, фірм і фізичних осіб, що
займаються промисловим шпигунством або шахрайством, неспроможних ділових партнерів, раніше
звільнених за різну провину співробітників підприємства, а також правопорушення з боку корумпованих
елементів з представників правоохоронних органів і органів контролю. До внутрішніх загроз і чинників
належать дії пасивності (у тому числі умисні і ненавмисні) співробітників підприємства, що суперечать
інтересам його комерційної діяльності, наслідком яких можуть бути нанесення економічного збитку
компанії, витік або втрата інформаційних ресурсів (у тому числі відомостей, що становлять комерційну
таємницю), підрив її ділового іміджу в бізнес-колах, виникнення проблем у взаємостосунках з реальними і
потенційними партнерами, конфліктних ситуацій з конкурентами, правоохоронними органами і органами
контролю тощо. Кількісний і якісний аналіз наведених вище загроз дозволяє зробити висновок про те, що
надійний захист економіки будь-якого підприємства можливий лише при комплексному і системному
підході до його організації. Завдяки оцінці рівня економічної безпеки підприємства можна проаналізувати
ефективність діяльності організації, виявити її проблемні ділянки та попередити можливі загрози для
бізнесу, що можуть виникнути у майбутньому. Особливість системи економічної безпеки полягає в тому, що
захист підприємства забезпечується за усіма напрямами та сферами діяльності. Система економічної
безпеки повинна гнучко реагувати на зміни зовнішнього середовища та кон'юнктури ринку, що можливо
реалізувати за допомогою організаційно-економічного механізму, який повинен сприяти мінімізації
упущеної вигоди шляхом реалізації за його допомогою рішень, які сприяють більш повній реалізації
можливостей внутрішнього середовища.
Більш комплексно трактування сутності поняття «економічної безпеки» можливо визначити через
виокремлення її основних цілей, зокрема забезпечення високої фінансової ефективності робіт, фінансової
стійкості та незалежності підприємства; забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої
конкурентоспроможності технічного потенціалу підприємства; досягнення високої ефективності
менеджменту, оптимальної та ефективної організаційної структури управління підприємством; досягнення
високого рівня кваліфікації персоналу та його інтелектуального потенціалу, належної ефективності
корпоративних НДДКР; мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо-господарської діяльності на
стан довкілля; якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності підприємства; забезпечення захисту
інформаційного поля, комерційної таємниці і досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення
роботи всіх підрозділів та відділів підприємства; ефективна організація безпеки персоналу підприємства,
його капіталу, майна, а також комерційних інтересів [4, с. 47-48].
Враховуючи спектр можливих загроз економічної безпеки організації, захисту підлягають всі види
ресурсів, що залучаються для досягнення економічної і соціальної мети організації. Існують такі напрями:
− фізичну безпеку об'єктів підприємницької діяльності: будівель, споруд, машин, механізмів,
товарних запасів, сировини, фінансових ресурсів;
− інформаційну безпеку, захист інформаційних мереж, ресурсів, програмних засобів, а також
об'єктів інтелектуальної власності та інших нематеріальних активів, включаючи майнові інтереси учасників
підприємницької діяльності;
− юридичну безпеку, під якою розуміється компетентне оформлення порядку і умов здійснення
діяльності;
− безпеку персоналу, техніку безпеки, особисту безпеку підприємця, топ-менеджменту, безпеку
ділових відносин.
Забезпечення економічної безпеки виробничої діяльності потребує створення на підприємстві
власної системи безпеки, метою функціонування якої є своєчасне виявлення і запобігання небезпекам і
загрозам, забезпечення досягнення підприємством мети діяльності. Реалізація даної мети відбувається на
основі вирішення цілого комплексу завдань, серед яких – виявлення реальних і прогнозування потенційних
небезпек і загроз, знаходження способів запобігання їм, ослаблення або ліквідації наслідків їх дії, аналіз
зусиль і засобів, необхідних для забезпечення безпеки підприємства тощо.
Систему економічної безпеки підприємства можна визначити як взаємозв’язану сукупність
спеціальних структур, засобів, методів і заходів, які забезпечують безпеку бізнесу від внутрішніх і зовнішніх
загроз. У цьому контексті систему можна охарактеризувати комплексом управлінських, страхових,
правових, економічних, охоронних, режимних, судово-правових та інших заходів із захисту бізнесу від
незаконних посягань, мінімізації або уникнення матеріальних та інших утрат [14].
До основних завдань системи економічної безпеки підприємства належать:
− захист законних прав і інтересів підприємства і його співробітників;
− збір, аналіз, оцінка даних і прогнозування розвитку обстановки;
− вивчення партнерів, клієнтів, конкурентів, кандидатів на роботу;
− виявлення, попередження і припинення можливої протиправної та іншої негативної діяльності
співробітників підприємства на шкоду його безпеці;
− забезпечення збереження матеріальних цінностей і відомостей;
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− отримання необхідної інформації для розроблення найбільш оптимальних управлінських рішень з
питань стратегії і тактики економічної діяльності компанії тощо.
Основними принципами, впровадження яких у систему безпеки підприємства підвищить її
ефективність, є [15]:
1) системність – створення такої системи безпеки, яка забезпечила б захищеність підприємства,
його майна, персоналу, інформації, різних сфер діяльності від небезпек і загроз, форс-мажорних обставин. У
забезпеченні безпеки підприємства повинні брати участь всі співробітники підприємства. Організаційною
формою комплексного використовування сил і засобів повинна стати програма забезпечення безпеки
підприємства;
2) своєчасність – виявлення різних деструктивних чинників, вживання заходів щодо запобігання
їхній шкідливій дії і нанесення збитку підприємству;
3) безперервність – система безпеки повинна бути побудована так, щоб вона діяла постійно,
захищаючи інтереси підприємства в умовах ризику;
4) плановість – організованість у функціонування системи безпеки.
Діяльність щодо забезпечення безпеки організовується на основі єдиного задуму, визначено в
комплексній програмі та конкретних планах за окремими напрямами і підвидами безпеки. Організація
системи економічної безпеки підприємства охоплює такі етапи:
− вивчення специфіки бізнесу підприємства, сегмента, який воно займає на ринку, штатного
розпису, а також знайомство з персоналом;
− аналіз зовнішніх і внутрішніх загроз економічній безпеці підприємства та вивчення інформації
про кризові ситуації, їхні причини і шляхи врегулювання;
− аудит наявних засобів із забезпечення безпеки й аналіз їх відповідності виявленим загрозам;
− моделювання нової системи економічної безпеки підприємства: розроблення плану усунення
виявлених під час аудиту недоліків; підготовка пропозицій щодо удосконалення системи економічної
безпеки, розрахунок усіх видів необхідних ресурсів; планування щомісячних витрат на забезпечення
функціонування системи економічної безпеки (бюджет);
− затвердження керівництвом моделі нової системи та бюджету на її утримання;
− застосування нової системи економічної безпеки;
− оцінка ефективності системи економічної безпеки та її удосконалення.
Основне значення системи економічної безпеки підприємства полягає в тому, що вона повинна мати
попереджувальний характер, а основними критеріями оцінки її надійності та ефективності є:
− забезпечення стабільної роботи підприємства, збереження і примноження фінансів і матеріальних
цінностей;
− попередження кризових ситуацій, у тому числі різних надзвичайних подій, пов'язаних з
діяльністю «зовнішніх» або «внутрішніх супротивників» [16].
Для оцінки економічної безпеки можуть використовуватись статистичні методи, такі, як: методи
кореляційно-регресійного аналізу; метод головних компонент; методи факторного аналізу; методи
порівняльного аналізу та бальної оцінки; методи дискримінантного аналізу; непараметричні методи оцінки
зв’язку. Узагальнено класифікацію методів та засобів забезпечення економічної безпеки підприємства
репрезентують наступним чином (рис. 1) [7, с. 96]:
1. За функціональним призначенням – попередження, визначення, блокування, встановлення.
2. За областю використання – ресурси системи, територія, документообіг, устаткування.
3. За характером протистояння – активні, пасивні, комбіновані.
4. За масштабністю – державні, комбінаційні, корпоративні, локальні.
5. За використаними методами та засобами – організаційні, технічні, програмні, правові, апаратні.
6. За етапами розвитку підприємства – створення, становлення, поширення, розвиток.
7. За цілями реалізації – захист від НСД, захист каналів зв’язку, захист юридичних документів,
захист від програмних дій.
Система економічної безпеки підприємства має виконувати такі функції:
– аналіз загроз економічній безпеці внутрішнього та зовнішнього походження;
– формування та класифікація економічних інтересів підприємства;
– формування необхідного ресурсного потенціалу для забезпечення економічної безпеки
підприємства;
– прогнозування, планування (тактичне і стратегічне) економічної безпеки;
– планування (тактичне і стратегічне) виробничо-господарської діяльності підприємства;
– функціональний аналіз рівня економічної безпеки підприємства;
– оцінка стану та діагностика досягнутого рівня економічної безпеки тощо [17].
Система економічної безпеки підприємства має забезпечувати:
1) високу фінансову ефективність, незалежність і стійкість роботи підприємства;
2) розвиненість і конкурентоспроможність технологічної бази підприємства;
3) високий рівень організації управління підприємством;
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4) жорсткий кадровий відбір;
5) забезпечення відповідності екологічним стандартам;
6) ефективний механізм правового регулювання всіх напрямків діяльності підприємства;
7) забезпечення інформаційної безпеки роботи підприємства;
8) гарантії безпеки працівників підприємства, а також збереження їх майна та професійних інтересів
[18, с.52].
Класифікаційні ознаки

Методи і засоби забезпечення економічної безпеки
і

За функціональним
призначенням

попередження, визначення, блокування,
встановлення.

За областю
використання

ресурси системи, територія, документообіг,
устаткування.

За характером
протистояння

активні, пасивні, комбіновані.

За масштабністю

державні, комбінаційні, корпоративні, локальні.

За використаними
методами та засобами

За етапами розвитку
підприємства

організаційні, технічні, програмні, правові,
апаратні.
створення, становлення, поширення, розвиток.
захист від НСД, захист каналів зв’язку, захист
юридичних документів, захист від програмних дій.

За цілями реалізації
Рис. 1. Класифікація методів та засобів забезпечення економічної безпеки підприємства

Для економічної безпеки підприємства характерна сукупність якісних і кількісних показників,
найважливішим серед яких є рівень економічної безпеки. Рівень економічної безпеки підприємства – це
оцінка стану використання корпоративних ресурсів за критеріями рівня економічної безпеки підприємства.
Рівень економічної безпеки підприємства залежить від того, наскільки ефективно його керівництво і фахівці
здатні уникати можливих загроз і ліквідовувати шкідливі наслідки окремих негативних складових
зовнішнього і внутрішнього середовища. З метою досягнення найбільш високого рівня економічної безпеки
підприємство має проводити роботу із забезпечення максимальної безпеки основних функціональних
складових своєї роботи.
На рівень економічної безпеки підприємства впливають різноманітні чинники. Чинники
економічної безпеки підприємства різноманітні і в кожній галузі виробництва мають свою специфіку.
Однак, є загальні типові чинники, які впливають на рівень економічної безпеки підприємства незалежно від
форм власності й галузі виробництва. Це безпосередні чинники виробництва, стабільний попит на
продукцію, надійність постачальників, зовнішня конкуренція, надійний захист комерційної таємниці,
компетентність керівництва підприємства.
Безпосередні чинники виробництва – це основні чинники, які безпосередньо забезпечують
діяльність виробництва. До них входять: розміщення підприємства (територія); наявні природні ресурси та
умови їх розміщення на цій території, доступність їх використання та якісні показники; наявність трудових
ресурсів, їхній освітньо-кваліфікаційний рівень; наявна виробнича інфраструктура, можливий обсяг її
використання; соціально-економічна інфраструктура і рівень забезпечення населення.
Стабільний попит на продукцію – чинник, який відіграє також важливу роль у рівномірному
пропозиційному розвитку виробництва. Він охоплює: укладені довготермінові контракти на реалізацію
продукції з її споживачами; рівень конкурентоспроможності продукції, що виробляється; якісно-гарантійні
показники виробів; обґрунтовані прогнози стабільності ринку щодо певного виду продукції; державне та
регіональне замовлення на виготовлену продукцію.
Надійність постачальників, головним чином постачальників основної сировини і матеріалів. Для
цього потрібно мати довготермінові договори на поставку необхідної сировини і матеріалів, враховуючи
терміни поставки і показники якості; знати можливості постачальників і не допускати монопольності в їх
поставках. Практика показує, що потрібно мати 3–4 і більше постачальників сировини і матеріалів, що
гарантує ведення цінової політики на сировину, матеріали і комплектуючі.
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Зовнішня конкуренція на продукцію, яка йде на експорт. Продукція має відповідати міжнародним
стандартам; за якісними показниками і сервісним обслуговуванням бути конкурентоспроможною; мати
обґрунтовану прогнозну перспективу; бути конкурентоспроможною щодо продукції, яка імпортується, з
метою скорочення ввезення в Україну продукції, що може виготовлятися своїми підприємствами.
Надійний захист комерційної таємниці. Держава повинна гарантувати таємницю на
науково-технічні досягнення, розроблення нових технологій, інтелектуальну власність, ноу-хау, в тому
числі й комерційні таємниці. Підприємство, у свою чергу, має дбати про захист комерційної таємниці своєї
фірми, технічне переоснащення охоронних систем і захист від розповсюдження інформації, яка
компрометує фірму чи її працівників.
Компетентність керівництва підприємства. Найважливіші чинники, які можуть найбільш активно
впливати на належний рівень економічної безпеки підприємства, це високий професіоналізм керівництва і
команди менеджерів (висококваліфіковані кадри; система підготовки і форми навчання кадрів; створення
для кадрів відповідних виробничих і соціальних умов).
Є ще й інші чинники економічної безпеки підприємства, які не пов'язані з безпосередньою
виробничою діяльністю, але спричинюють суттєвий вплив на стан виробництва. Вони пов'язані з
поведінкою окремих людей, їхньою мораллю, духовністю, тобто з людським фактором.
Висновки. У сучасних умовах нестабільності функціонування національної економіки перед
вітчизняними підприємствами постають актуальні питання щодо способів забезпечення економічної безпеки
підприємства, механізмів управління й оцінювання, вибір необхідних критеріїв та показників. Основні
положення забезпечення економічної безпеки підприємства повинні ґрунтуватись на чіткому розумінні
сутності цих економічних категорій, високопрофесійному управлінні та вчасному прийнятті управлінських
рішень, системному моніторингу та виявленні загроз (негативних факторів впливу зовнішнього та
внутрішнього середовищ).
Отже, для забезпечення економічної безпеки підприємства необхідно формувати відповідні
програмні заходи, які відображатимуть певну стратегію, що ґрунтуватиметься на: ідентифікації та
характеристиці зовнішніх і внутрішніх загроз; визначенні і моніторингу чинників, які негативно впливають
на стійкість його соціально-економічного стану на короткострокову і середньострокову перспективу;
визначенні критеріїв і параметрів показників, що характеризують інтереси підприємства і відповідають
вимогам його економічної безпеки; розробленні інвестиційної політики; напрямах діяльності підприємства
відносно реалізації стратегії. Перспективи подальших досліджень ґрунтуватимуться на глибокому
комплексному дослідженні методів, критеріїв та показників оцінювання економічної безпеки підприємства,
а також необхідності розроблення відповідного алгоритму їх розрахунку. Аналіз науково-теоретичних
підходів щодо розуміння сутності економічної безпеки підприємства засвідчує, що на сьогодні не існує
єдино прийнятного визначення досліджуваного поняття, оскільки науковці мають власне бачення об’єкту
економічної безпеки підприємства, отже, для кожного підприємства необхідно розробляти його власну
систему забезпечення економічної безпеки.
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УДАЧИНА К. О., БАНДОРІНА Л. М.
Національна металургійна академія України, м. Дніпро

ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЇ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН
У статті побудовано алгоритм визначення стадії життєвого розвитку суб’єкта господарювання на основі теорії
нечітких множин. Запропоновано стандартний п’ятирівневий 01-класифікатор з використанням трапецієподібних функцій
приналежностей. Важливість змодельованого класифікатора полягає у тому, що він максимально точно відображає
взаємозв’язок між якісними і кількісними оцінками аналізованого фактора, а його несуперечливість доводиться тим, що сума
всіх функцій приналежності для будь-якого х дорівнює одиниці. Використання трапецієподібної функції приналежності дає
можливість задавати точні інтервали, за якими значення змінної буде неоднозначно належати тому чи іншому терму.
Ключові слова: нормалізація, нечіткі множини, п'ятирівневий класифікатор.

UDACHYNA K. O., BANDORINA L. M.
National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipro

DEFINITION OF STAGE DEVELOPMENT OF ECONOMIC ENTITY
BASED ON FUZZY SETS THEORY
Purpose of the article is building of algorithm for determining stage development of economic entity based on fuzzy sets
theory including quantitative and qualitative indicators of the company. Standard five-level fuzzy 01-classifier based on trapezoidal
membership function has been proposed. Importance of modelled classifier is that it the most accurately reflects the relationship
between qualitative and quantitative assessments of the analyzed factors, and its consistency is proved by the fact that the sum of
all membership functions for all x is equal to one. The use of a trapezoidal membership function enables to give preset intervals at
which the value of the variable will be uniquely belong to one or the other to the term. Normalization formula has been proposed to
take this difference in timing into account for the quantitative indicators. The proposed approach is characterized by a high degree
of sensitivity to numerical estimates, and also takes into account the risks of false expert opinion.
Keywords: normalization, fuzzy sets, five-level classifier.

Постановка проблеми. Стадія життєвого циклу суб’єкта господарювання відображає кількісноякісні форми реалізації його існування, властивості та якості. Формалізація деяких понять є
проблематичною за рахунок лінгвістичної невизначеності терміну природною мовою, а також
невизначеностей, пов’язаних з факторами впливу на економічну поведінку. Проблемою під час розв'язання
поставленої задачі виступає те, що практично неможливо виконати класифікацію рівнів показників
абсолютно точно.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню життєвого циклу підприємства
присвячені праці вітчизняних та закордонних вчених [1–4]. У запропонованих підходах стадія розвитку
визначається або на основі одного показника, або не враховуються якісні характеристики підприємства
Мета статті полягає у побудові алгоритму визначення стадії розвитку суб’єкта господарювання з
урахуванням кількісних та якісних показників діяльності підприємства.
Виклад основного матеріалу. Останнім часом багато уваги приділяється моделюванню процесів
прийняття рішень в умовах нечіткої інформації із застосуванням теорії нечітких множин,
основоположником якої вважається Л. А. Заде [5]. Тому для оцінки нечіткої частини інформації доцільно
застосовувати методологію ідентифікації нечітких систем, з подальшою інтеграцією результатів у загальну
структуру прийняття рішень [6]. Послідовність виконання дій для визначення стадії життєвого розвитку
наведено на рисунку 1.
На першому етапі проводиться збір даних для обчислення значень кількісних показників, за якими
проводиться розрахунок кожного фактора. Показники (критерії), що змінюються у часі, мають тенденцію до
спаду або до зростання, а також їм властива швидкість зміни. Оскільки критерії мають різні способи
екстремізації та масштаби виміру, то їх неможливо порівняти, тобто має місце проблема нормалізації. Отже,
можна виділити три характеристики, за якими відрізняються показники: напрям; швидкість зміни; спосіб
екстремізації.
У даному випадку до уваги приймаються лише ті показники, які змінюють свій напрям. Спочатку
розраховується їх відносна зміна [7]:
Δfi 

f i1  f i
,
fi

(1)

де i  1,y  1 , y – кількість періодів, f i – значення критерію у момент часу i .
Для приведення критеріїв до єдиного виміру та напряму виконується операція нормування [8]:
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де f  – максимальне значення зміни показника, f  – мінімальне значення зміни показника.
Вхід

Збір статистичних даних



+
Дані кількісні ?

Знаходження відносної зміни
показника

Виставлення оцінок експертами

Операція нормування

Розрахунок коефіцієнтів
значущості
Фазифікація
Згортка показників


Кількість показників
підсистеми == 1

+
Розробка нечітких правил
Логічний висновок

Стадія життєвого
циклу

Вихід

Рис. 1. Алгоритм визначення стадії життєвого розвитку суб’єкта господарювання

Аналогічно до формули 2 введемо формули для нормалізації відносних показників (табл. 1). Для
визначеності будемо включати змінні у відповідні інтервали.
Складно дати кількісну оцінку швидкості зміни показника, визначити його межі, тобто присутній
фактор невизначеності. Вирішити цю проблему можна за допомогою теорії нечітких множин.
Для розпізнавання стадії розвитку застосовується стандартний п’ятирівневий 01-класифікатор, а
функції приналежності – трапецієподібні нечіткі числа. Припустимо, що існує деяка універсальна множина
U. Носієм функції приналежності виступає множина значень [0; 1]. У якості вхідних параметрів задаються
чіткі значення характеристик альтернатив (експертні оцінки критеріїв). Залежно від тенденції (зростання чи
спад) пропонується класифікувати носій значень Х за п’ятьма рівнями (табл. 2) [9]:
ДПЗ – дуже повільне зростання / ДСС – дуже стрімкий спад.
ПЗ – повільне зростання / СС – стрімкий спад.
СРЗ – середнє зростання / СРС – середній спад.
СЗ – стрімке зростання / ПС – повільний спад.
ДСЗ – дуже стрімке зростання / ДПС – дуже повільний спад.
Класифікатор здійснює проекцію нечіткого лінгвістичного опису на 01-носій, симетрично
розташовуючи вузлові точки, у яких значення відповідної функції належності дорівнює 1, а інших функцій –
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0. Невпевненість експерта у своїй класифікації збільшується (зменшується) прямолінійно з наближенням
або віддаленням від вузлової точки відповідно (рис. 3) [10].
Таблиця 1
Нормалізація відносних показників
Спосіб
Тенденція
Область значень
екстремізації
max
позитивна
(0; Δf  ]

Напрям зміни
Зростання:
Δf>0
Спад:
Δ f <= 0

max

Зростання:
Δf>0

min

Спад:
Δ f <= 0

min

негативна

[ f  ;0]

негативна

f

[ f  ;0]

Δf  0
Δf   0

Δf  Δf 

f

(0; Δf  ]

позитивна

f

0  Δf 
Δf   Δf
Δf   0

f

0  Δf
0  Δf 

Таблиця 2
Дані для моделювання п'ятирівневого класифікатора з тенденцією зростання / спаду
Лінгвістична змінна

Кількісні значення меж якісних рівнів швидкості зміни відповідного напряму щодо нечітких умов
приналежності

Терм-множина
Інтервал значень
носія

ДПЗ / ДСС

ПЗ / СС

СРЗ / СРС

СЗ / ПС

ДСЗ / ДПС

[0, 0.05, 0.15, 0.25] [0.15, 0.25, 0.35, 0.45] [0.35, 0.45, 0.55, 0.65] [0.55, 0,65, 0.75, 0.85] [0.75, 0.85, 0.95, 1]

 (х)
1
0,8
0,6

ДСС

СС

СРС

ПС

ДПС

ДПЗ

ПЗ

СРЗ

СЗ

ДСЗ

0,4
0,2
0

0,15
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0,45

0,55

0,65
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0,95

1

х

Рис. 3. Стандартний нечіткий класифікатор на трапецієвидних функціях приналежності

Вибір показників ґрунтується на згортці багатьох критерії до одного, оскільки вони можуть не
відповідати узагальнюючому показнику оцінки діяльності суб’єкта господарювання; бути не узгодженими
між експертами, мати однакове значення.
Після розрахунку інтегральних показників описуються продукційні правила, які складаються з
декількох умов (антецедентів) та висновку (консеквентну). Оскільки вагові коефіцієнти продукційних
правил не вказані, то їх значення за замовчуванням приймаються рівними одиниці. Загальний вигляд
продукційного правила: ЯКЩО (умова), ТО (дія). На основі бази нечітких правил робиться висновок щодо
стадії розвитку суб’єкта господарювання.
Висновки. Використання теорії нечітких множин дозволяє враховувати кількісні і якісні
характеристики підприємства, у результаті чого аналіз економічної поведінки та визначення життєвого
циклу підприємства виконується більш достовірно та всесторонньо.
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МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО РОЗПОДІЛУ ТА
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
У статті розкрито механізм залучення громадськості до розподілу та використання коштів місцевого бюджету,
досліджено теоретичний зміст бюджету участі як форми прямої демократії громадян, наведено та охарактеризовано основні
етапи розробки, подання та відбору проектів місцевих ініціатив, визначено основні позитивні сторони запровадження
партисипативного бюджетування на місцевому рівні. За результатами дослідження обґрунтовано природу бюджету ініціатив
як інноваційного механізму залучення громадськості до розподілу коштів місцевого бюджету, спрямованого на
демократичний процес обговорення територіальною громадою окремих напрямків використання бюджетних коштів.
Ключові слова: місцеве самоврядування, ініціатива, бюджет участі, партисипативне бюджетування.
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Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

MECHANISM PUBLIC INVOLVEMENT IN THE ALLOCATION AND USE OF
LOCAL BUDGETS
The article reveals the mechanism of public involvement in the distribution and use of the local budget, the theoretical
content of budget participation as a form of direct democracy, citizens are given and the basic stages of development, submission
and selection of local initiatives, the main positive aspects of the introduction of participatory budgeting at local level. The study
substantiates the nature of the budget initiatives as innovative mechanism involving the public distribution of the local budget,
aimed at the democratic process of discussion of the territorial community of individual areas of budget funds.
Keywords: local government, initiative, budget participation, participatory budgeting.

Постановка проблеми. На сьогодні розрив між владою, та громадянами в Україні величезний і
кроків на подолання його не дуже багато. На це необхідна політична воля політиків та бажання людей
приймати участь у житті громади. Для участі громадян у політичному житті є достатньо великий
інструментарій впливу на політику та на суспільне життя. Це і місцева ініціатива, і громадські слухання, і
загальні збори за місцем проживання, звернення громадян та запити на інформацію, також органи
самоорганізації населення та консультації з громадськістю – всі ці інструменти можна об’єднати поняттями
«пряма демократія», або «демократія участі». Не так давно, у міжнародній практиці з’явився ще один
інструмент участі громадян у суспільному житті – «партисипативний бюджет», або «бюджет участі».
Вперше бюджет участі з’явився в бразильському місті Порту-Алегрі. На той час у цьому місті
процвітали корупція, низький рівень податкових надходжень до бюджету, соціальні проблеми: безробіття,
житлові проблеми, відсутність необхідної комунальної інфраструктури. Та в 1985 році, одночасно з
приходом до влади представників лівої Робітничої Партії, вперше у світі була представлена ідея
партисипативного бюджету. Практика виявилась настільки ефективною, що рік за роком вона
поширювалась в інші міста та навіть і країни.
В Україну ідею партисипативного бюджетування привезли представники фундації українськопольської співпраці ПАУСІ на початку 2015 року. Перші, хто реалізовував практику громадського бюджету
в Україні – 3 міста: Чернігів, Черкаси та Полтава. І хоча методика запровадження та принципи роботи
однакові в усіх містах, але в кожному місті бюджет реалізовується по-різному та різними інструментами.
Партисипативний бюджет – демократичний процес дискусії та прийняття рішень, в якому кожна
мешканка і мешканець населеного пункту вирішує, в який спосіб витрачати частину муніципального
бюджету, це певна частина власного міського чи сільського бюджету, рішення по розпорядженню котрим
приймають безпосередньо жителі даного населеного пункту.
Бюджет ініціатив (бюджет участі) – це місцева бюджетна програма, що базується на місцевій
ініціативі – формі прямого волевиявлення мешканців міста чи села, що впроваджує інноваційні механізми
залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету та спрямована на демократичний процес
обговорення територіальною громадою окремих напрямків використання бюджетних коштів.
Найчастіше він твориться через використання таких знарядь, як визначення пріоритетів щодо
муніципальних видатків самими членами спільноти, вибір бюджетних делегатів – репрезентантів місцевих
спільнот, технічна підтримка з боку муніципальних радників, місцеві та регіональні збори з метою
обговорення та голосування пріоритетних видатків, а потім втілення ідей, що мають безпосередній вплив на
якість життя мешканців.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання партисипативних бюджетів як елементу в
системі муніципального управління розглядали в своїх працях вітчизняні та зарубіжні науковці, такі як А.К.
Синягин, О.В. Дурандіна, І.В. Разорвін, О.В. Матвеєва, Джефф Хау. На їхню думку, рівного права на
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свободу та саморозвиток можна досягти лише в «учасницькому суспільстві», яке виховує почуття
політичної дієвості, навчає цікавості до спільних проблем та допомагає становленню обізнаного
громадянства, здатного проявляти постійну зацікавленість у процесі урядування [2].
На думку Дж. Ф. Ціммермана, участь громадян має бути постійною й розпочинатися на стадії
планування нової програми, і тривати після її запровадження, щоб забезпечити ефективність даної
програми, «...всі громадяни повинні якомога більшою мірою мати рівні можливості для участі, слід
забезпечити їм змогу висловитися, надати їм повну інформацію, доступ до засобів масової інформації тощо»
[4].
Громадський бюджет надає короткий екскурс до ключових документів міста та головних
результатів його функціонування з точки зору корисності їх для пересічного громадянина. Участь в його
розробці сприяє підвищенню прозорості та доступності основної бюджетної інформації, результатів
діяльності органів влади на місцях, коли будь-якому користувачеві стає зрозуміло, яким чином міська влада
здійснює розподіл і використання коштів міського бюджету. Такий підхід забезпечує максимальне
врахування інтересів народу під час прийняття рішень, збільшує його активність у суспільному та
державному житті, легітимізує владу в очах народу, виключає його відчуження від публічного управління
[3].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. На сьогоднішній день активних
жителів громад турбує щоб показники складеного бюджету були максимально доступними громадянам, щоб
бюджет був складений із врахуванням реальних потреб міста, щоб його кошти використовувались
ефективно та за призначенням, щоб складанню та затвердженню бюджету передував процес аналізу потреб
жителів міста та основних напрямків місцевого розвитку, щоб бюджет представляв собою інструмент
впровадження стратегічного плану розвитку міста і, нарешті, щоб за результатами виконання бюджету міста
здійснювалась оцінка ефективності роботи міської ради. Одночасно, сьогодні спостерігається зростання
соціальної активності людей - все більше громадян мають бажання долучатись до вирішення проблем
території на якій вони проживають. При цьому, чинне законодавство не дає чітких орієнтирів щодо
залучення громадян до процесів місцевого управління та формування бюджету, хоча й пропонує деякі
механізми, що можуть бути застосовані для залучення громадськості до процесів управління містом
(громадські слухання, громадські ради). Тому, соціальна активність громадян вимагає від міської ради
створення дієвих інструментів співпраці зі своєю громадою та залучення громадськості до вирішення
місцевих проблем.
Досягти цього можна за однієї умови – громадяни і влада повинні стати партнерами. В цьому
аспекті їх може об’єднати проект бюджету участі (бюджету громадських ініціатив).
Механізми застосування бюджету участі є різними, адже вони повинні вписуватися у національне
бюджетне законодавство, але суть їх єдина – бюджет є своєрідною формою прямої демократії, яка
передбачає відкритий процес дискусій і прийняття рішень, де кожен міський житель отримує право шляхом
голосування вирішувати, у який спосіб витрачати частину міських коштів.
Разом із тим необхідно звернути увагу на низький рівень обізнаності мешканців більшості
територіальних громад про бюджет участі як інструмент реалізації їхніх потенційних ініціатив, а отже
вирішення проблем їх населених пунктів.
Формулювання цілей статті. Основним завданням проведеного дослідження є доведення до
суспільства можливостей реальної участі у формуванні місцевих бюджетів, підвищення рівня залучення
мешканців до процесу прийняття рішень щодо розвитку міст та покращення діалогу між місцевою владою і
громадськістю шляхом співпраці в плануванні та імплементації партисипативних бюджетів.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні все більше міст України залучають
жителів до розподілу бюджету. Механізм громадського бюджету вже працює в Черкасах, Полтаві, Сумах,
Вінниці, Чернігові, Запоріжжі та Чернівцях.
За світовою практикою, на бюджети участі виділяється відсоток від зведеного бюджету (це може
бути і 1%, і 30%). Активісти пропонують ті чи інші зміни, згідно з концепцією сталого розвитку та в рамках
бюджетних обмежень. Потім мешканці міста обирають проекти та ініціативи – або голосування у інтернеті,
або кидаючи бюлетені на вулиці у скриньки для голосування, або в будь-який інший спосіб. Наступним
кроком технічна комісія перевіряє їх на реалістичність реалізації та відповідність до законодавства. Після
цього депутати голосують за зміст бюджету участі і проекти переходять до реалізації.
Розглянемо більш детально процес формування бюджету ініціатив. На нашу думку процес його
розробки та подання повинен складатися з таких етапів:
1. Проведення інформаційної кампанії.
Інформаційна кампанія бюджету ініціатив повинна проводитись постійно за рахунок коштів
місцевого бюджету, через засоби масової інформації, мережу Інтернет, виготовлення та розміщення
друкованої продукції, аудіо- та відеоматеріалів. Вона передбачає: ознайомлення мешканців із основними
положеннями та вимогами бюджету ініціатив, повідомлення про останні зміни, заохочення мешканців до
подання проектів, інформування про хронологію з етапами та датами проведення заходів, представлення
отриманих проектів і заохочення до участі у голосуванні, інформування мешканців про перебіг та
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результати голосування, проведення навчань та тренінгів з проектного менеджменту для мешканців
громади.
2. Подання розроблених мешканцями проектів, їх аналіз на відповідність пріоритетам розвитку
міста (села) та чинному законодавству.
Проекти для фінансування за рахунок коштів бюджету ініціатив подають їх автори, при чому від
одного автора впродовж одного року може надходити і бути зареєстровано не більше одного проекту. Він
повинен бути спрямованим на поліпшення екологічності та комфорту проживання мешканців, естетичного
вигляду міста, сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку, впровадженню
сучасних інноваційних проектів в усіх сферах життєдіяльності міста. Проекти повинні відповідати
наступним вимогам: назва проекту має відображати зміст проекту і бути лаконічною; проект подається
особисто автором; положення проекту не суперечать чинному законодавству України; реалізація проекту
належить до сфери компетенції виконавчих органів місцевої ради; проект може бути зорієнтований на
виконання завдань і цілей місцевого самоврядування, діючих концепцій, стратегій та місцевих програм;
проект повинен бути реалізований впродовж одного бюджетного року.
Під час формування проектних пропозицій, які включають роботи з будівництва, реконструкції або
капітального ремонту об’єктів, авторам проекту необхідно керуватись орієнтовними цінами на основні
будівельні матеріали, вироби на конструкції, розміщеними на сайті Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України.
Розроблені та подані проекти можуть не фінансуватися місцевими органами влади якщо: вони
суперечать чинному законодавству України; суперечать напрямкам діяльності, визначеним місцевими
комплексними, цільовими та галузевими програмами; передбачають винятково розробку проектної
документації; носять незавершений характер (виконання одного з елементів в майбутньому вимагатиме в
майбутньому виконання подальших елементів); передбачають витрати на утримання та обслуговування, що
перевищують вартість реалізації проекту; містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до
насильства, повалення влади, зміни конституційного ладу країни тощо.
3. Попередня оцінка проектів.
Усі подані проекти підлягають попередній оцінці, яка включає технічну та експертну оцінки.
Уповноваженим робочим органом є відділ інформації та зв’язків з громадськістю місцевої ради, який
здійснює: реєстр отриманих проектів; технічну оцінку повноти і правильності заповнення форми проекту;
забезпечує належне зберігання всіх поданих проектів; здійснює комплекс заходів з оголошення та
проведення відбору проектів, підведення та оприлюднення підсумків голосування з розміщенням
відповідної інформації.
Експертну оцінку поданих проектів здійснює експертна група до складу якої можуть входити
фахівці виконавчих органів місцевої ради, представники громадськості, депутати або їх представники. За
потреби до експертної групи можуть долучатися незалежні експерти, діяльність яких стосується сфери
реалізації поданих на розгляд проектів. Експертна група здійснює експертну оцінку проектних пропозицій,
визначаючи можливість або неможливість реалізації проекту. За підсумками експертної оцінки щодо
кожного поданого проекту експертною групою заповнюється картка оцінки проекту. Картка містить
позитивну або негативну оцінку запропонованого проекту. В разі негативної оцінки проекту, а саме
невідповідності технічним критеріям, зазначаються аргументовані причини відмови.
На основі результатів експертної групи уповноважений робочий орган – відділ інформації та
зв’язків з громадськістю місцевої ради складає окремі списки позитивно і негативно оцінених великих і
малих проектів. Списки які отримали позитивну попередню оцінку, підлягають розміщенню на офіційному
веб-порталі місцевої ради без зазначення авторів. Автори цих проектів повідомляються про те, що їх
проекти будуть брати участь у голосуванні. Автори проектів, які отримали негативну попередню оцінку,
повідомляються уповноваженим робочим органом про відмову в публікації з відповідним обґрунтуванням.
4. Голосування та підрахунок результатів.
Вибір кращих проектів серед тих, які отримали позитивну попередню оцінку, шляхом голосування
здійснюють громадяни, які зареєстровані та проживають на відповідній території та яким виповнилось 16
років, за наявності паспорта громадянина України.
Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою
системою. Якщо в результаті голосування два або декілька проектів отримали однакову кількість балів,
пріоритетність визначається датою реєстрації відповідної проектної пропозиції.
Кількість переможців проекту обмежується обсягом бюджетних асигнувань, передбачених в
міському бюджеті на відповідний рік для фінансування проектів за рахунок коштів місцевої бюджетної
програми «Бюджет ініціатив (бюджет участі)».
5. Реалізація проектів та оцінка процесу впровадження бюджету ініціатив.
Проекти починають реалізовуватися після прийняття місцевою радою рішення щодо місцевого
бюджету. Проекти, які перемогли, починають впроваджуватися з дня, наступного після засідання
виконавчого комітету місцевої ради, на якому було затверджено списки проектів-переможців.
Відповідальними виконавцями проектів-переможців визначаються головні розпорядники коштів міського
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бюджету – виконавчі органи міської ради, а виконавцями – розпорядники чи одержувачі коштів міського
бюджету.
Автор проекту має право знайомитися з ходом реалізації проекту, здійснювати громадський
контроль за ходом робіт та досягненням очікуваних результатів. При цьому, процес реалізації проектів за
рахунок коштів місцевої бюджетної програми «Бюджет ініціатив (бюджет участі)» підлягає постійному
моніторингу, громадському контролю за ходом робіт.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Дослідження, а також практика міст, які використовують таку форму прямої демократії (демократії прямої
участі, демократії співучасті), вказують, що вона своїм наслідком має рівніший поділ публічних ресурсів,
вищу якість життя, більше задоволення з публічних послуг, більшу прозорість органів державної влади,
активнішу участь громадян у громадському житті.
Впровадження практики бюджету участі при формуванні бюджету на місцевому рівні, окрім
вдосконалення інфраструктури, дозволить:
– зменшити політичне напруження в громаді;
– покращити культуру сплати податків мешканцями міста;
– підвищити обізнаність громадян з питань використання бюджетних коштів;
– в майбутньому появу практики добровільної участі громадян у реалізації проектів шляхом
власних внесків;
– зменшити адміністративні витрати;
– зменшити корупцію завдяки більшій активності громади;
– створити нову громадянську культуру.
Звісно, як і будь-який процес, пов’язаний з людьми, бюджет участі не є ідеальним механізмом.
Деякі його недоліки пов’язані з людським фактором, інші – з «молодістю» проекту і тим, що недоліки
проявляються лише в процесі реалізації. Усі ці проблеми спільні і для європейських, і для українських
процесів розподілу бюджету участі.
Отже, бюджет участі – хороший механізм для того, аби знаходити порозуміння між владою та
людьми, долати корупцію, робити місто кращим, а кожного мешканця змушувати відчувати причетність та
відповідальність за те, яким буде його місто.
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Стаття присвячена дослідженню фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні в умовах
економічної кризи. Проаналізувавши динаміку обсягів власних джерел фінансування суб’єктів малого підприємництва, можна
зробити висновок, що рівень забезпеченості малих підприємств власними ресурсами є недостатнім для забезпечення
нормальної життєдіяльності малих підприємств. Доступ до залучення додаткових коштів малими підприємствами на
національному фінансовому ринку також ускладнений. Високі ризики кредитування сегменту малого підприємництва і
нестабільна ситуація на ринку не дозволяють банкам активно здійснювати кредитування. Значні недоліки спостерігаються і
під час реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва. Тому існує потреба реформування та оновлення
державного механізму підтримки малого підприємництва з урахуванням негативних чинників зовнішнього середовища.
Ключові слова: мале підприємництво, малий бізнес, фінансовий механізм розвитку малого підприємництва,
фінансово-кредитне забезпечення, державна підтримка розвитку малого підприємництва.
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FEATURES FINANCIAL SUPPORT OF SMALL BUSINESS IN UKRAINE
The article is devoted to the financial support of small business in Ukraine in terms of economic crisis. The dynamics of
own sources of financing small businesses has been analyzed, which allowed to draw conclusions that the level of support of small
businesses own resources are insufficient to ensure the normal life of small businesses. Access to additional funds small businesses
to national financial markets are difficult too. Banks do not exercise activity lending small businesses because there are high credit
risk and an unstable market situation. Significant deficiencies in the implementation of state policy in the field of entrepreneurship
are observed. Given the particularly important features of small business in today's socially oriented economy, support for this
segment of the business is one of the main priorities of economic policy of most countries, including Ukraine. This paper examines
the main trends in the application of state support of small business in Ukraine. There is need for reform and renewal of the state
mechanism to support small businesses, taking into account the negative factors of the environment.
Keywords: small business, financial mechanism of small business development, financial and credit support, state support
for small business.

Постановка проблеми. Нині в Україні спостерігається тенденція до зростання обсягу реалізованої
продукції суб’єктами малого підприємництва, що свідчить про розвиток цього сектору економіки, однак
питома вага малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) суб’єктів
господарювання (юридичних осіб) у 2014 році становила 17,1%, тоді як в європейських країнах цей
показник коливається в межах 25–60% [1, с.215].
Однією з причин такої ситуації, особливо в післякризовий період, залишається проблема
забезпечення підприємства достатньою кількістю фінансових ресурсів як на початку його заснування, так у
процесі постійного проведення господарської діяльності. Особливо гострою проблемою залишається
можливість доступу до банківських кредитних ресурсів. Відтак, ефективне використання інструментарію
фінансово-кредитного забезпечення підприємств малого бізнесу є важливим чинником стабільного
функціонування, сприяння розвитку та підвищення конкурентоспроможності вітчизняного малого
підприємництва.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми розвитку малого бізнесу висвітлено в
працях таких вітчизняних науковців, як З. Варналій, Л. Вороніна, Н. Соболь, Л. Колеснікова, І.М. Кравець.
Роль та місце малого бізнесу у розвинутих ринкових економіках досліджували Т. Кондратюк, О. Кужель, В.
Ляшенко, О. Мазур, І. Михасюк, В. Сизоненко, С. Соболь, В. Ткаченко, І. Гнатенко та ін. Незважаючи на
значну кількість досліджень у цій сфері, проблеми фінансового механізму розвитку малого підприємництва
недостатньо вивчені. Найчастіше у працях науковців розглядаються лише окремі складові згаданого
фінансового механізму, а комплексний аналіз відсутній.
Постановка завдання. Метою дослідження є оцінка фінансового забезпечення розвитку малого
підприємництва в Україні в умовах економічної кризи. Виокремлення основних проблем і перешкод, що
гальмують темпи росту малого підприємництва.
Виклад основного матеріалу. Джерел формування фінансових ресурсів, які забезпечують розвиток
малих підприємств, існує надзвичайно багато. Однак, дослідивши можливості доступу вітчизняного малого
бізнесу до фінансових ресурсів, бачимо, що збільшення кількості суб’єктів фінансування не завжди може
свідчити про його ефективність.
Усі джерела фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні залежно від
суб’єкта фінансування можна поділити на внутрішні – фінансові ресурси надходять із внутрішніх джерел
суб’єкта господарювання і залежать безпосередньо від нього; зовнішні – джерелами фінансування є
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фінансові ресурси зовнішніх економічних суб’єктів (держави та її інститутів, міжнародних організацій,
професійних учасників фінансового ринку, інших підприємств); змішані – фінансове забезпечення полягає
не в безпосередньо прямому фінансуванні, а у використанні як фінансових ресурсів коштів, які
опосередковано акумулюються чи вивільняються у результаті взаємодії підприємницької структури з
зовнішніми суб’єктами.
Досліджуючи внутрішні джерела фінансування розвитку малого підприємництва згідно з даними
Держкомстату України [2], слід відмітити, що в сучасних умовах господарювання, окрім грошових
нагромаджень та чистого прибутку, як одне з внутрішніх джерел фінансових ресурсів малих підприємств
використовують амортизацію. Головна причина цього явища – це те, що збільшення величини амортизації
зменшує суму прибутку від звичайної діяльності до оподаткування і веде до зменшення суми податку на
прибуток.
Як видно з табл. 1, за досліджуваний період обсяг власного капіталу малих підприємств значно
коливався і у 2014 році склав 347566,9 тис. грн, що на 105125,5 тис. грн, або 23,2%, менше ніж у 2012 році і
на 132356 тис. грн, або 27,6%, менше ніж у 2013 році. Якщо порівнювати динаміку зміни обсягу власного
капіталу малих підприємств і зміну їх кількості за 2013-2014 роки, то можна зробити висновок, що обсяг
власного капіталу у два рази швидше зменшувався ніж їх кількість. На цю тенденцію, в першу чергу,
вплинуло поступове зменшення обсягу додаткового капіталу за досліджуваний період. Так, у 2014 році
обсяг додатково капіталу склав 130422,4 тис. грн, що на 79084,4 тис. грн менше ніж у 2012 році і на 68419,3
тис. грн обсяг резервного капіталу коливався. Найбільшого значення він набув у 2013 році – 14039,8 тис. грн
(це на 2599,2 тис. грн менше ніж у 2012 році і на 135,7 тис. грн менше ніж у 2014 році).
Що стосується зареєстрованого капіталу, то його динаміка є протилежною. А саме, обсяг
зареєстрованого капіталу протягом досліджуваного періоду поступово зростає і у 2014 році складає
588089,1 тис. грн, що на 207543,9 тис. грн більше ніж у 2012 році і на 127264,9 тис. грн більше ніж у 2013
році. Обсяг чистого прибутку також поступово зростає і якщо у 2013 році в порівнянні з 2012 роком приріст
склав 1,3%, то у 2014 році – 26,5% в порівнянні з 2013 роком. Проте дані позитивні тенденції не змогли
якісно вплинути на загальний обсяг власних джерел формування фінансових ресурсів малих підприємств,
оскільки у 2014 році він був на 95185,1 тис. грн меншим ніж у 2012 році і на 122867,8 тис. грн меншим ніж у
2013 році.
Таблиця 1
Динаміка обсягу власних джерел формування фінансових ресурсів малих підприємств в Україні
за 2012–2014 роки
2012 рік
Джерела фінансових ресурсів
Чистий прибуток
Власний капітал, в т.ч.:
1) зареєстрований (пайовий)
капітал
2) додатковий капітал
3) резервний капітал
Всього

2013 рік

35296,2
452692,4

питома
вага, %
7,2
92,8

380545,2
209506,8
11440,6
487988,6

млн грн.

2014 рік

35748,3
479923,0

питома
вага, %
6,9
93,1

78,0

460824,2

89,4

588089,1

149,7

42,9
2,3
100,0

198841,7
14039,8
515671,3

38,6
2,7
100,0

130422,4
13904,1
392803,5

33,2
3,5
100,0

млн грн.

млн
грн.
45236,6
347566,9

питома
вага, %
11,5
88,5

Загалом, слід відмітити, що обсяги чистого прибутку незначні, а тому не можуть бути основним
джерелами фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва. Так, питома вага чистого прибутку
в загальному обсязі власних фінансових ресурсів у 2012–2014 роках становила в середньому 8,5%.
Найбільшу частку згаданих власних фінансових ресурсів займає власний капітал (в середньому
91,5%). А відтак, власний оборотний капітал малих підприємств виступає одним із джерел формування їхніх
фінансових коштів, оскільки є частиною власних ресурсів підприємств, авансованих в обігові активи для
забезпечення безперервного виробничого процесу.
За даними Держкомстату України [2], у табл. 2 розраховано величину власного оборотного капіталу
малих підприємств України за 2012–2014 роки.
З даних, наведених у табл. 2, випливає, що в сучасних умовах господарювання власний оборотний
капітал має від’ємне значення, тобто власний капітал є меншим за величину необоротних активів малих
підприємств, що свідчить про те, що необоротні активи фінансуються здебільшого не за рахунок власних
коштів, а за рахунок банківських позик.
Обчисливши величину власного оборотного капіталу за допомогою іншої методики (оборотні
активи – поточні зобов’язання) можна зробити висновок, що незважаючи на позитивну динаміку збільшення
обсягу власного оборотного капіталу малих підприємств України у 2012-2013 роках, у 2014 році власний
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оборотній капітал мав від’ємне значення. Це говорить, що обсяги власних джерел фінансування суб’єктів
малого підприємництва – юридичних осіб – все ж не є достатніми для забезпечення нормальної
життєдіяльності малих підприємств. Логічно постає питання про залучення додаткових коштів, перш за все,
на національному фінансовому ринку.
Таблиця 2
Динаміка обсягу власного оборотного капіталу малих підприємств України за 2012–2014 роки
Відхилення
2012 рік
2013 рік
2014 рік
Показник
2014/2012
2014/2013
971568,9
185375,5
-13372,3
Оборотні активи, тис. грн.
786193,4
984941,2
730161,7
169273,6
93204,7
Необоротні активи, тис. грн.
560888,1
636957,0
347566,9
-105126
-132535
Власний капітал, тис. грн.
452692,4
480102,2
1001124,8
343040,8
157752,1
Поточні зобов’язання, тис. грн.
658084,0
843372,7
ВОК (власний капітал – необоротні
-382594,8
-274399
-225740
-108195,7
-156854,8
активи), тис. грн.
ВОК (оборотні активи – поточні
-29555,9
-157665
-171124
128109,4
141568,5
зобов’язання), тис. грн.
Серед джерел фінансових ресурсів малого бізнесу банківські кредити за статистикою займають
третє місце після доходів від діяльності суб’єктів підприємництва та особистих коштів засновників.
Свідченням цього є те, що частка банківських кредитів у структурі джерел фінансового забезпечення малих
підприємств в Україні складає менше 20%, у той час як в економічно розвинутих країнах вона становить не
менше 60%. Питома вага кредитів для малого бізнесу в загальному обсязі кредитного портфеля банків є
незначною (до 20%) вже впродовж багатьох років, так, у 2013 вона складала 14,7%, а у 2014 – 15,1% [3, с.7].
Починаючи з 2013 року вартість кредитних ресурсів для суб`єктів господарювання значно зросла і
на сьогодні складає 19–29% річних [2]. Високі ризики кредитування сегменту малого підприємництва і
нестабільна ситуація на ринку не дозволяють банкам активно кредитувати невеликі компанії за ставками,
порівнянними з кредитами для великого бізнесу. Такий стан фінансово-кредитного ринку України не сприяє
розвитку малих підприємств та ускладнює доступ до фінансових ресурсів. Ключовою ж проблемою, з якою
стикаються малі підприємства. Як свідчить опитування представників малого та середнього бізнесу,
проведене CIPE-Україна, доступ до фінансів респонденти поставили на перше місце (73% респондентів)
серед проблем, з якими стикаються представники малого та середнього бізнесу. Очевидно, що успішний
розвиток цього сегменту значною мірою залежить від його забезпеченості фінансовими ресурсами як
довгострокового, так і короткострокового характеру.
В Європейському Союзі (ЄС), до інтеграції з яким прогне Україна, високі показники розвитку
малого бізнесу забезпечує в першу чергу спеціальна політика підтримки малого підприємництва. Її
пріоритетними цілями стали: розвиток міжнародної конкурентоздатності національних малих підприємств,
створення нових робочих місць, економічне зростання малих підприємств, інноваційна діяльність,
трансферт технологій тощо.
Сьогодні саме розкриття якісного потенціалу малого підприємництва залишається заручником вад
реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва, а саме:
- невизначеність і незахищеність прав власності, наслідком яких є досить високий показник
зареєстрованих злочинів проти власності, що у свою чергу, спонукає підприємців до використання різних
тіньових схем “страхування” своєї власності;
- незбалансованість механізмів вирішення корпоративних спорів у судовому і позасудовому
порядку, в результаті якого розгляд справ часто або необґрунтовано затягується, або сторони конфлікту не
виконують рішення суду; досить часто наслідком цього є висока ймовірність вчинення дій, що мають ознаки
корупційних;
- процедурна переобтяженість ведення господарської діяльності, зокрема у сфері адміністрування
податків, що стримує процес активізації підприємництва і зростання його мобільності щодо конкурентів;
- упередженість основних груп економічних інтересів до реформ через прагнення зберегти існуючі
вигоди для себе (субсидій, податкових пільг);
- відсутність цілісного управлінського бачення розвитку підприємництва (держава надає адресну
допомогу для розвитку малого та середнього підприємництва, однак відстежити ефект від освоєння такої
допомоги обраними суб’єктами господарювання у масштабах економіки країни їй досить важко);
- непрозорість реєстраційної діяльності, тобто відсутність уніфікованої інформаційної бази з
відкритим доступом щодо даних із реєстрації підприємств, належності власності та відстеження їх
діяльності [4, с.183].
Участь України в програмах та агентствах ЄС є одним із кроків на шляху реалізації стратегічного
курсу України на інтеграцію в ЄС. Формат співпраці з програми ЄС у рамках нової фінансової перспективи
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може передбачати участь української сторони як у статусі партнера (без сплати фінансового внеску), так і
повноцінного учасника програми (зі сплатою фінансового внеску). Особливість грантової підтримки малого
бізнесу проявляється в тому, що це не кредитні ресурси, а безоплатна допомога, яка надається підприємству
на його розвиток. Зокрема, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) компенсує від 50 до 70%
вартості послуг вітчизняних консалтингових компаній, але не більше ніж 10 тис. євро. Що стосується
міжнародних експертів-практиків, то такі проекти мають доволі високу вартість – 60–70 тис. євро, тому
розмір компенсації може сягати 80%.
Зокрема, гранти малому бізнесу надаються на реалізацію консалтингових проектів за участі
українських консалтингових компаній або міжнародних експертів-практиків. За їхньою допомогою бізнес
може вирішити як вузькоспеціалізовані питання (наприклад, розробка маркетингових стратегій,
впровадження стандартів ISO та ін.), так і більш комплексні проблеми – підвищення інвестиційної
привабливості, виходу на нові ринки.
До донорів грантової програми ЄБРР відносяться: ЄС, уряди Швеції, США та інших країн. У
програмі можуть брати участь представники малого і середнього бізнесу з кількістю працівників до 250,
стажем праці на ринку більш ніж два роки та доброю динамікою розвитку. Компанії повинні бути
приватними, належати не менше ніж на 50% громадянам України, а їхні власники повинні мати добру
ділову репутацію.
У 2015 році ЄБРР підтримав 128 підприємств, яким було надано підтримку на загальну суму 1,5
млн євро і планується збільшити цей показник удвічі. Зокрема, на 2016 рік вже заплановано 165 проектів,
проте реальний попит на такі гранти є приблизно у чотири рази вищим [5]. По допомогу подібного типу
передусім звертаються підприємства харчової промисловості, потім – торгівлі, IT та машинобудування.
Висновки. Не зважаючи на велике різноманіття джерел формування фінансових ресурсів малих
підприємств, рівень забезпеченості цими ресурсами залишається досить низьким, що призводить до
порушень нормальної життєдіяльності малих підприємств. У зв'язку з цим виникає необхідність пошуку
інноваційних засобів адміністративної та ринкової підтримки малих підприємств за умов нестабільного
зовнішнього середовища та кризових економічних явищ.
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ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
В науковій статі досліджено процес економетричного моделювання структури основних фондів будівельного
підприємства. Проведено техніко-економічний та кореляційно-регресійний аналіз структури засобів праці, що дозволяє
оцінити загальний та окремий вплив факторів на зміну досліджуваного показника, здійснити песимістичні та оптимістичні
прогнози зміни структури основних фондів на будівельному підприємстві.
Ключові слова: структура основних фондів, кореляційно-регресійний аналіз, економетричне моделювання,
трендове прогнозування.
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ECONOMETRICAL MODELLING OF STRUCTURE OF THE MAIN FUNDS OF
BUILDING ENTERPRISES
The main purpose of this article is to study the theoretical aspects, the organization of analytical and diagnostic work to
improve the structure of fixed assets and the modelling of these processes in the construction company. In the scientific article the
state of research was carried out, the dynamics and structure of fixed assets carried out technical and economic analysis of the
changes in the structure of fixed assets for seven years. Built trend and econometric models change the proportion of the active
part of basic production assets and the factors that have a direct impact on it (the original value of fixed assets, the average
number of employees and the volume of construction and installation work). In the process of modelling changes in the structure of
fixed assets obtained by several models that can estimate the proportion of the active part of fixed assets in the construction
company. These models, based on data from financial and statistical reports of the company, at a time to identify the condition and
improve the structure of the fixed assets and make the right decision on the future policy of their use in the enterprise. The
proposed study unit to evaluate the impact of factors on the change in the share of the active part of basic production assets,
realize the pessimistic and optimistic forecasts of changes in the structure of fixed assets in the construction company.
Keywords: structure of fixed assets, correlation and regression analysis, econometric modelling, trend forecasting.

Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання характеризуються динамічним розвитком
економіки України. Проте, недостатнє фінансування та криза не платежів, дефіцит власних оборотних
коштів, значний знос основних фондів обумовили зниження виробничого потенціалу будівельної галузі, її
технічну відсталість, високий рівень витрат і ресурсомісткості продукції. В результаті більшість
будівельних підприємств знаходиться в критичному стані. Тому, актуальною проблемою є покращення
структури використання засобів виробництва, що сприятиме відновленню фінансової стійкості і
платоспроможності підприємств будівельної галузі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження щодо оцінки стану та структури
використання основних засобів в своїх роботах висвітлювали такі вчені-економісти, як Богданова Л.А.,
Виногоров Г.Г., Ермолович Е.Е., Іщук С.О., Русак Н.А., Савицька Г.В., Снитко К.Ф., Сушкевич В.В.,
Шумейко О.А. та ін. Вони здебільшого досліджували окремі аспекти аналізу ефективності використання
основних фондів, не зважаючи на вплив структури засобів праці на результативність їх використання.
Застосувавши багатофакторний підхід, за допомогою економетричного моделювання можливо розрахувати
шляхи вирішення цього завдання з мінімальними витратами. Саме це і обумовило важливість та
необхідність дослідження.
Постановка завдання. Метою цієї статті є дослідження теоретичних аспектів, організації
аналітико-діагностичної роботи покращення структури використання основних фондів і моделювання цих
процесів на будівельному підприємстві.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективна діяльність будівельних підприємств в
значній мірі залежить від їхньої забезпеченості будівельними машинами та механізмами (БММ), наявності
тих видів машин, які найчастіше використовуються, рівня їхньої технічної готовності й ефективності
використання. Окрім того, БММ виступають складовою основних засобів підприємств, а витрати, пов’язані
з їхньою експлуатацією є важливою складовою собівартості будівельно-монтажних робіт. Тому, аналіз
парку БММ доцільно здійснювати із застосуванням різних видів економічного аналізу
(загальноекономічного, техніко-економічного, функціонально-вартісного) [1].
Структура основних фондів змінюється як у динаміці, так і залежно від спеціалізації підприємства.
Тому, оптимальний рівень фондооснащеності і раціональну структуру цих фондів необхідно встановлювати
для підприємства відповідно до його виробничого напряму, досягнутого рівня інтенсивності розвитку
головної галузі, місцевих природних умов [2].
В процесі аналізу складу і структури основних фондів визначаються показники кожної групи в
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абсолютній сумі, а також питома вага в загальній вартості та зміни протягом звітного року. Протягом
аналізованого періоду відбувається коливання вартості основних фондів будівельного підприємства
(рисунок 1).

Рис. 1. Динаміка вартості основних фондів будівельного підприємства

Отже, впродовж 2009–2015 рр. на будівельному підприємстві скорочується загальна вартість
основних фондів на 24,5 %. Зростання спостерігається лише у 2012 р. на 5,07 %. Протягом останніх семи
років відбулося зростання вартості основних фондів лише за першою групою – будівлі, споруди та
передавальні пристрої, вартість машин та обладнання залишилась без змін. А за усіма іншими видами
основних фондів спостерігаємо скорочення їх вартості.
Для забезпечення системного дослідження структури основних засобів доцільним є забезпечення
всебічного оцінювання цілого комплексу показників, що надаватиме можливість ідентифікації факторів, які
впливають на виявлення резервів зростання ефективності та сприятиме формуванню можливостей
моделювання розвитку її рівня на перспективу. Особливо це твердження є справедливим в умовах низької
достовірності інформації, зокрема щодо вартісної оцінки основних засобів, рівня їх фізичного спрацювання,
що сприяє формуванню передумов для деформування репрезентативності окремих показників [3].
У структурі основних фондів переважають будівлі, споруди і передавальні пристрої (65,02 % у 2014
р. та 66,84 % у 2015 р.), інструменти, прилади, інвентар, меблі (11,06 % у 2014 р. та 8,91 % у 2015 р.) та інші
групи основних фондів (13,2 % у 2014 р. та 13,37 % у 2015 р.). Зазначена тенденція зберігається впродовж
усього аналізованого періоду, що позитивно характеризує склад основних фондів на будівельному
підприємстві. Протягом аналізованого періоду відбувається скорочення питомої ваги транспортних засобів,
малоцінних необоротних матеріальних активів у загальній вартості основних фондів.
Вихідна інформація для проведення кореляційно-регресійного аналізу представлена у таблиці 1.
Таблиця 1
Вихідні дані для аналізу питомої ваги активної частини основних фондів (ОФ)
Y
X1
X2
X3

Показник
Питома вага активної частини ОФ, %
Основні засоби за первісною вартістю, тис. грн.
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
Обсяг виконаних будівельно-монтажних робіт, тис. грн.

2009 р.
33,47
2 326
220
10 568

2010 р.
32,02
2 348
216
10 636

2011 р.
26,57
2 316
213
11 569

2012 р.
29,53
2 421
204
11 456

2013 р.
26,93
2 486
174
11 112

2014 р.
21,78
2 514
168
11 544

2015 р.
19,79
2 513
132
12 536

За даними таблиці 1 питома вага активної частини основних фондів скоротилась у 2010 р. на 4,32 %,
у 2011 р. – на 17,02 %, у 2013 р. – на 8,81 %, у 2014 р. – на 19,11 %, у 2015 році – на 9,16 % порівняно з
попереднім роком. Збільшення питомої ваги активної частини основних фондів відбулося лише у 2012 р. на
11,13 %. Зважаючи на результати проведеного аналізу, на будівельному підприємстві, відбувається значне
скорочення питомої ваги активної частини основних фондів на 40,88 % протягом аналізованого періоду,
тому варто дослідити причини такого становища.
Для проведення кореляційно-регресійного аналізу нами було обрано наступні фактори, що
впливають на питому вагу активної частини основних фондів: первісна вартість основних виробничих
фондів (Х1), середньооблікова чисельність працівників (Х2) та обсяг виконаних будівельно-монтажних робіт
(Х3). За допомогою інструменту “Кореляція” в електронних таблицях Excel побудована матриця
коефіцієнтів кореляції:
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1
-0,7816
0,8949
-0,8902

-0,7816
1
-0,9024
0,6080

0,8949
-0,9024
1
-0,7995

-0,8902
0,6080
-0,7995
1

Отже, найбільший вплив на результативний показник – питому вагу активної частини основних
фондів здійснили усі відібрані фактори: середньооблікова чисельність працівників (0,8949), обернений
вплив: обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт (-0,8902) та первісної вартості основних виробничих
фондів (-0,7816). Разом з тим, між відібраними факторами спостерігається суттєвий проте обернений, вплив:
між первісною вартістю основних виробничих фондів на кінець року та середньообліковою чисельністю
працівників (-0,9024), що вказує на наявність мультиколінеарності між цими факторами.
Зважаючи на те, що усі відібрані фактори чинять суттєвий вплив на питому вагу активної частини
основних фондів побудовано декілька моделей, які представлено у таблиці 2.
Таблиця 2
Загальний вигляд та основні характеристики побудованих економетричних моделей
№
з/п
1
2
3
4
5
6

рівняння залежності
Yp=92,32-0,01X1+0,0X2-0,004X3
Yp1=136,31-0,0218X1-0,00497X3
Yp2= -22+0,01X1+0,16X2
Yp3=135,31-0,04X1
Yp4=0,95+0,138X2
Yp5=103,39-0,00672X3

коефіцієнт
детермінації
0,8911
0,8841
0,8045
0,6110
0,8008
0,7924

стандартн
а помилка
2,3551
2,1036
2,7328
3,4476
2,4667
2,5183

критерій Фішера
розрахункове значення
табличне значення
9,37
9,28
15,26
6,94
8,23
7,85
6,61
20,11
19,09

Отже, у шістьох побудованих моделях досить високе значення коефіцієнта детермінації, що
свідчить про значний вплив відібраних факторів на результативний показник:
– у першій моделі на 89,11 % первісна вартість основних виробничих фондів, середньооблікова
чисельність працівників та обсяг виконаних будівельно-монтажних робіт впливають на зміну питомої ваги
активної частини основних фондів і 10,89 % припадає на дію інших факторів, що не включено у модель;
– у другій моделі на 88,41 % первісна вартість основних виробничих фондів та обсяг виконаних
будівельно-монтажних робіт випливають на питому вагу активної частини основних фондів і 11,59 %
припадає на дію інших факторів, що не включено у цю модель;
– у третій моделі на 80,45 % первісна вартість основних виробничих фондів та середньооблікова
чисельність працівників випливають на питому вагу активної частини основних фондів і 19,55 % припадає
на дію інших факторів, що не включено у цю модель;
– у п’ятій моделі на 80,08 % середньооблікова чисельність працівників впливає на питому вагу
активної частини основних фондів і 19,92 % припадає на дію інших факторів, що не включено у цю модель;
– у шостій моделі на 79,94 % обсяг виконаних будівельно-монтажних робіт впливає на питому вагу
активної частини основних фондів і 20,76 % припадає на дію інших факторів, що не включено у цю модель;
– у четвертій моделі лише на 61,10 % первісна вартість основних виробничих фондів впливає на
питому вагу активної частини основних фондів і 38,90 % припадає на дію інших факторів, що не включено у
цю модель.
Тому, за коефіцієнтом детермінації найкращою є перша модель. Усі моделі мають незначне
значення стандартної помилки 2,10–3,45. За критерієм Фішера усі моделі є адекватними, оскільки їх
розрахункові значення критерія Фішера більші за його табличне значення, отже за цими моделями можна
здійснювати прогнозування питомої ваги активної частини основних фондів будівельного підприємства на
основі трендового та економетричного моделювання (таблиця 3).
За даними таблиці 3 фактичні та розрахункові дані питомої ваги активної частини основних фондів
не сильно відрізняються, що вказує на якість побудованих моделей. За даними трендового прогнозування
результативний показник скорочується за усіма побудованими моделями:
Yt=34,13-1,01t-0,15t2, R2= 0,8868; Fрозр = 15,67 > Fтабл = 6,94,
(1)
Fx1=2280,86+27,96t+1,25t2, R2= 0,8681; Fрозр = 13,16 > Fтабл = 6,94,
(2)
Zx2=215,57+6,42t-2,58t2, R2= 0,9754; Fрозр = 79,38 > Fтабл = 6,94,
(3)
Qx3=10544,43+101,96t+19,68t2, R2= 0,7148; Fрозр = 6,97 > Fтабл = 6,94.
(4)
Тому, нами було здійснено припущення, що протягом двох наступних років абсолютне значення
відібраних факторів зменшиться на два відсотки. Прогнозні значення питомої ваги активної частини
основних фондів за результатами економетричного моделювання при зменшенні значення факторів на два
відсотки показали більш оптимістичний прогноз, оскільки питома вага активної частини основних фондів
збільшується за шістьма моделями і має стабільну тенденцію.
Отже, для комплексного оцінювання стану та ефективності використання основного капіталу варто
використовувати систему показників, що характеризують масштаби, структуру й динаміку використання
основних фондів, порівняння рівнів продуктивного використання технічного потенціалу порівняно з
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нормативами та потужностями; показники інтегрального використання основних фондів, що враховують
сукупний вплив усіх чинників – як екстенсивних, так і інтенсивних [4].
Таблиця 3
Фактичні, розрахункові та прогнозні дані питомої ваги активної частини основних фондів (Y)
будівельного підприємства на основі трендового прогнозування та за економетричними моделями
Показник
Первісна вартість ОФ
Середньооблікова
Фактичні чисельність працівників
дані
Обсяг виконаних БМР
Питома вага активної
частини ОФ
Розрахункові та прогнозні дані питомої
ваги активної частини основних фондів
за економетричними моделями
при зменшенні значення факторів
на два відсотки

Розрахункові та прогнозні дані питомої
ваги активної частини основних фондів
на основі трендового прогнозування

X1

2009р.
2326

2010р.
2348

2011р.
2316

2012р.
2421

2013р.
2486

2014р.
2514

2015р. 2016р. 2017р.
2513 2462,74 2413,49

X2

220

216

213

204

174

168

X3

10568

10636

11569

11456

11112

11544

12536 12285,28 12039,57

Y

33,47

32,02

26,57

29,53

26,93

21,78

19,79

-

-

Yp
Yp1
Yp2
Yp3
Yp4
Yp5
Yp
Yp1
Yp2
Yp3
Yp4
Yp5

32,71
33,02
31,22
31,26
31,36
32,38
32,71
33,02
31,22
31,26
31,36
32,38

32,01
32,21
30,77
30,28
30,81
31,93
32,01
32,21
30,77
30,28
30,81
31,93

28,39
28,27
30,04
31,71
30,39
25,66
28,39
28,27
30,04
31,71
30,39
25,66

27,30
26,54
29,46
27,01
29,15
26,42
27,30
26,54
29,46
27,01
29,15
26,42

26,68
26,83
25,25
24,10
25,00
28,73
26,68
26,83
25,25
24,10
25,00
28,73

24,33
24,07
24,52
22,85
24,17
25,83
24,33
24,07
24,52
22,85
24,17
25,83

18,68
19,16
18,84
22,89
19,20
19,16
18,68
19,16
18,84
22,89
19,20
19,16

20,15
21,51
18,02
25,14
18,83
20,84
16,20
17,19
14,61
19,69
14,99
18,60

21,59
23,80
17,22
27,35
18,48
22,50
12,21
13,94
9,10
17,49
9,81
15,67

132

129

127

Основними шляхами покращення структури основних фондів, зокрема питомої ваги активної
частини основних фондів будівельного підприємства, є обґрунтоване скорочення чисельності працівників,
оптимального обсягу будівельно-монтажних робіт за рахунок більш інтенсивного їх використання і
зниження середньорічної вартості цих фондів за рахунок ліквідації зношених, малопродуктивних та не
використовуваних у процесі діяльності підприємства основних засобів.
Висновки. В процесі дослідження структури основних фондів будівельного підприємства виявлено
досить низький рівень питомої ваги активної частини основних фондів, який скорочується з року в рік.
Прогнозування за трендовими моделями на два майбутніх роки показало, що первісна вартість основних
виробничих фондів та обсяг виконаних будівельно-монтажних робіт зростають, а питома вага активної
частини основних фондів та середньооблікова чисельність працівників значно скорочуються. В процесі
економетричного моделювання структури основних фондів отримано декілька моделей, які дозволяють
оцінити питому вагу активної частини основних фондів на будівельному підприємстві.
Побудовано трендові та економетричні моделі зміни питомої ваги активної частини основних
фондів та факторів, що здійснюють на неї безпосередні вплив (первісної вартості основних виробничих
фондів, середньооблікової чисельності працівників та обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт). Це
дозволяє оцінити спільний та окремий вплив факторів на зміну досліджуваного показника, здійснити
песимістичні та оптимістичні прогнози зміни структури основних фондів на будівельному підприємстві.
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БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
В УКРАЇНІ
На основі проведеного аналізу існуючих наукових здобутків щодо сутнісного наповнення економічної категорії
«бюджетна політика» визначено основні підходи до її позиціонування різними авторами. Проаналізовано особливості
формування та реалізації бюджетної політики в сучасних умовах економічного розвитку України. Визначено напрями
забезпечення її ефективності в умовах євроінтеграції.
Ключові слова: бюджетна політика, складові бюджетної політики, основні напрями бюджетної політики, ВВП,
дефіцит бюджету, державний борг, європейська інтеграція.

FORKUN I. V., GORDEEVA T. A.
Khmelnytsky National University

BUDGET POLICY: PECULIARITIES OF FORMATION AND REALIZATION
IN UKRAINE
The aim of the research – to explore the existing theoretical approaches to the interpretation of the term “budget policy”
and to research the peculiarities of the formation and realization of Ukraine’s budget policy in terms of the European vector of its
development. Based on the analysis of existing research results regarding the essential content of economic categories "budget
policy" the basic approaches of various authors for the its positioning are defined. Structural-logical scheme of interaction of
elements of the budget policy is developed. The peculiarities of the formation and realization of budget policy in the current
economic conditions in Ukraine were analyzed. Retrospective analysis of development and implementation of the budget policy of
Ukraine for 2002-2015 years was done. Benchmarks of the formation and realization of budget policy were analyzed. Thus, as a
result the ways to ensure the effectiveness of Ukraine’s budget policy in terms of European integration were specified. Such as: to
improve the forecasting of budgetary indicators, to increase the transparency of public finances and to strengthen the role of
financial control in the public sector.
Keywords: budget policy, components of budget policy, budget policy guidelines, GDP, budget deficit, public debt,
European integration.

Постановка проблеми. Закріплення європейського вектора розвитку України та підписання Угоди
про асоціацію з ЄС [1] передбачає серйозні виклики, пов'язані з проведенням глибоких соціальноекономічних реформ та радикальних інституційних перетворень в Україні. Успіх таких реформ та
інституційних перетворень вирішальною мірою залежить від ефективності формування та реалізації
бюджетної політики держави, як вагомої складової загальної фінансової політики держави. Така бюджетна
політика має бути науково обґрунтованою та сприяти нарощуванню фінансового потенціалу та обсягу
фінансових ресурсів країни, підвищити ефективність використання наявних фінансових ресурсів,
забезпечити високі темпи економічного розвитку за рахунок цільового використання наявних у країні
фінансових ресурсів, забезпечити збалансованість та стійкість бюджетної системи у середньостроковій та
довгостроковій перспективі. Актуальність наукової теми підвищується тим, що в умовах інтеграції
економіки України до ЄС забезпечення ефективності реалізації бюджетної політики потребує
вдосконалення чинної нормативно-правової бази регулювання бюджетних відносин та підвищення ролі
державного фінансового контролю, що створить необхідні умови для сталого розвитку національної
економіки, забезпечить достатнє наповнення Державного бюджету України і місцевих бюджетів, тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні, методологічні та прикладні аспекти
формування та реалізації бюджетної політики, як складової фінансової політики держави, внесли такі вчені,
як Н. В. Базанова, С. О. Булгакова, О. Д. Василик, В. Г. Дем’янишин, Л. В. Єрмошенко, О. П. Кириленко, Я.
С. Ларіна, Л. В. Лисяк, С. В. Мочерний, Ц. Г. Огонь, В. М. Опарін, І. О. Плужніков, Н. І. Сушко, О. А.
Устинко, В. М. Федосов, І. Я. Чугунов, С. І. Юрій та ін. Однак, у зв'язку зі змінами, що відбуваються у
чинному законодавстві України, і особливо у бюджетному, що адаптується до міжнародних стандартів,
важливо проводити дослідження з подальшого пошуку нових напрямів формування та реалізації бюджетної
політики країни.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження особливостей формування та реалізації
бюджетної політики України в умовах європейського вектора її розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективність реалізації ринкових реформ, які нині
відбуваються в Україні, забезпечення належного рівня реалізації завдань у сфері європейської інтеграції та
виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, вирішальною мірою залежить від державного
управління фінансами. Вся система управління фінансами базується на чітко виписаній фінансовій політиці
держави, важливою складовою якої є бюджетна політика.
Сутнісне наповнення економічної категорії «бюджетна політика» дає можливість виділити такі
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концептуальні підходи до її позиціонування в науковій літературі [2–12]:
- по-перше, бюджетна політика – це сукупність пріоритетів (національних інтересів), наукових
підходів і конкретних заходів щодо цілеспрямованої діяльності держави з регулювання бюджетного процесу
та використання бюджетної системи для вирішення економічних і соціальних завдань країни (Ц. Г. Огонь, І.
О. Плужніков, С. О. Булгакова, Н. В. Базанова, Л. В. Єрмошенко, Н. І. Сушко, І. Я. Чугунов); це наука і
управлінська діяльність (Т. М. Ковальова);
- по-друге, бюджетна політика – це сукупність цілей, завдань, рішень і заходів держави щодо
організації та використання фінансів, які приймаються і здійснюються органами законодавчої та виконавчої
влади, пов’язані із визначенням основних напрямів розвитку бюджетних відносин і виробленням
конкретних шляхів їх використання для забезпечення їх економічного і соціального розвитку (громадян,
суспільства й держави (О. Д. Василик, А. Г. Грязнова, Н. М. Іванова, Л. В. Лисяк, О. П. Кириленко);
- по-третє, бюджетна політика – це цілеспрямована і планомірна діяльність держави щодо
раціонального використання важелів бюджетного регулювання для підтримання стабільного економічного
зростання у країні та досягнення стратегічних цілей суспільства (С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А.
Устинко, С. І. Юрій, Ю. М. Соловйова);
- по-четверте, бюджетна політика – це діяльність органів державної влади, державного управління
та місцевого самоврядування з визначення стратегічної мети, напрямів, завдань і пріоритетів розвитку
бюджетних відносин та засобів бюджетної тактики для їх досягнення і застосування (В. Г. Дем’янишин);
- по-п’яте, бюджетна політика – це політика, спрямована на формування бюджету держави, його
збалансування та розподіл бюджетних коштів, реалізацію заходів уряду з метою впливу на економічний
розвиток суспільства (В. М. Федосов, В. М. Опарін, Т. Ф. Куценко);
- по-шосте, бюджетна політика – це політика держави в галузі оподаткування та державних витрат,
спрямованої по суті на підтримання високого рівня зайнятості, стабільної економіки, зростання ВНП (С.
Фішер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензі, А. Селіщев, А. Казаков, Н. Мінаєва, А. Борисов);
- по-сьоме, бюджетна політика – це система форм і методів мобілізації фінансових ресурсів та їх
розподілу, являє собою цілісну єдність формування і використання коштів бюджетів усіх рівнів, реалізує
стратегічні цілі державної економічної політики (Д. Л. Комягін).
Ми підтримуємо думку про те, що бюджетна політика – цілеспрямована управлінська діяльність
стратегічного рівня з визначення основних напрямів розвитку бюджетних відносин в державі і виробленням
конкретних шляхів їх використання, які приймаються і здійснюються органами законодавчої та виконавчої
влади та пов’язані з формування і використання коштів бюджетів усіх рівнів задля забезпечення
економічного і соціального розвитку громадян, суспільства й держави в цілому.
Схематично процес взаємодії складових бюджетної політики можна зобразити у вигляді рис. 1.
У процесі взаємодії всіх елементів досягається основна мета бюджетної політики держави –
найбільш повна мобілізація фінансових ресурсів та оптимальний їх розподіл між галузями економіки,
територіями та соціальними верствами населення для задоволення потреб розвитку суспільства. На цій
основі має забезпечуватися стійке зростання економічного потенціалу держави, підвищення її міжнародної
конкурентоспроможності.
Нормативно-правове та документальне оформлення бюджетна політика отримує у вигляді
Основних напрямів бюджетної політики, які приймаються щорічно. У статті 33 Бюджетного кодексу
України [13] міститься нормативна регламентація суті та змісту положень Основних напрямів бюджетної
політики на бюджетний період. Вони повинні містити не лише вербальні пропозиції, а й кількісні –
орієнтовні основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України, до яких
належать номінальний обсяг ВВП; реальний обсяг ВВП; індекс споживчих цін; індекс цін виробників;
показники валютно-курсової політики; рівень безробіття; граничний обсяг дефіциту (профіциту) державного
бюджету; частка прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через
зведений бюджет України; частка граничного обсягу державного боргу; частка граничного обсягу надання
державних гарантій; розмір мінімальної заробітної плати; розмір прожиткового мінімуму; загальний обсяг
державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів.
Сформована на цій основі ефективна бюджетна стратегія має сприяти проведенню комплексних реформ в
економіці та бюджетній сфері, реалізації виваженої та послідовної податкової та бюджетної політики в
умовах євроінтеграції України.
Для України європейська інтеграція – це шлях модернізації економіки, подолання технологічної
відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих місць,
підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на
ринок ЄС. Як невід’ємна частина Європи Україна орієнтується на діючу в провідних європейських країнах
модель соціально-економічного розвитку.
Здійснимо ретроспективний аналіз формування та реалізації бюджетної політики України за 20022015 рр. (в період дії Бюджетних кодексів 2001 р. та 2010 р.). Для цього оберемо найбільш вагомі показники
досліджуваного періоду та долучимо їх середньостроковий прогноз на 2016–2019 рр., оцінимо їх
відповідність діючим європейським стандартам (таблиця 1).
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Інструмент
управління

Суб’єкт
управління

БЮДЖЕТНА
ПОЛІТИКА

Державний
апарат

Основні
прогнозні
макропоказники
економічного і
соціального розвитку
України.
Основні завдання
бюджетної політики.
Пріоритетні завдання
податкової політики.
Пріоритетні державні
(цільові) програми та
державні інвестиційні
проекти.
Взаємовідносини
державного бюджету з
місцевими бюджетами.
Інші питання,
необхідні для
складання проекту
закону про Державний
бюджет

Органи
законодавчої
влади.
Органи
виконавчої влади.
Фінансові органи

Засіб управління

Об’єкт
управління

Механізм
реалізації
бюджетної
політики

Бюджетні
відносини та
бюджетні ресурси

Фінансові методи.
Фінансові норми і
нормативи.
Фінансові важелі.
Інформаційне
забезпечення.
Нормативноправове
забезпечення

Бюджетна система:
державний та
місцеві бюджети.
Цільові
позабюджетні
фонди

Кінцева
мета

Фінансові стійкість,
міжнародна
конкурентоспроможність та безпека
держави

Найбільш повна
мобілізація фінансових
ресурсів
та оптимальний їх
розподіл.
Збалансованість
бюджетів усіх рівнів.
Децентралізація
бюджетних коштів.
Стабілізація
оптимального
співвідношення
державного боргу до
ВВП.
Забезпечення
допустимого рівня
дефіциту бюджету (у
співвідношенні до ВВП).
Досягнення
макроекономічної
збалансованості.
Розвиток виробництва,
підтримання
підприємницької
активності.
Підвищення рівня та
якості життя населення,
його соціального
захисту

Рис. 1. Структурно-логічна схема взаємодії складових елементів бюджетної політики

Таблиця 1
Орієнтовні показники формування та реалізації бюджетної політики України в 2002–2019 рр.*
Роки

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Частка перерозподілу ВВП
через доходну частину
зведеного бюджету України, %
план
факт
30
27,4
28,16
38
26,52
27,6
30,4
31,57
30
30,52
30
31,42
32
29,89
32
29,05
30,5
30,27
28,7
31,6
28,7
30,5
30
29,1
30
32,9
33,5
33,1
33,1
33,1
-

Граничний обсяг дефіциту
державного бюджету по
відношенню до ВВП, %
план
факт
0
0,7
0
0,2
1,1
2,96
1
1,8
0,69
1,37
1,32
2
3,9
0
6
4,5
1,8
2,5
3,6
0,8-1
4,4
3
4,6
3
1,6
3
3
2,5
2,3
-

Обсяг державного
боргу у % до ВВП
план
60
60
35
60
40
30
25
31
55
60
66,8
63,9
61,8

факт
33,6
29
24,7
17,7
14,8
12,3
20
34,7
39,8
37
36,5
40,3
70,3
79,4
-

* складено на основі [14, 15]
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Як бачимо планова частка перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет
(без урахування власних доходів Пенсійного фонду та фондів соціального страхування) протягом періоду,
що аналізується, коливалась навколо відмітки 30%, однак у переважній більшості перевищувала дане
значення. Фактичне значення показника відрізнялось від планового на ±3%. Така ситуація за рівнем
централізації ВВП у бюджеті відповідає американській (25–30%) та західноєвропейській моделі (30–49%).
Оскільки, фактичні показники свідчать про перевищення 30% порогу, логічно схилятись до
західноєвропейської моделі, яка є менш жорсткою. За цієї моделі платники податків перебувають у стані
економічної свободи і до рівня їх ділової активності висуваються високі вимоги.
За європейськими стандартами відповідно до критеріїв валютно-фінансової конвергенції,
визначених Маастрихтським договором, граничною межею дефіциту державного бюджету країни
вважається 3 відсотки, а гранично допустимим співвідношенням державного боргу до ВВП є 60 відсотків
[16].
Дані таблиці 1 демонструють оптимістичні прогнози дефіциту державного бюджету по відношенню
до ВВП до кризи 2008-2009 років. В наступні роки, із наростанням внутрішніх та зовнішніх загроз економіці
України, відбувається зміна цього показника в сторону зростання. Такими загрозами для України стали
анексія Криму, часткова окупація промислово-розвинених областей внаслідок проведення військових дій,
що призвело до різкого падіння ВВП у 2014–2015 рр. Державний борг перевищив 60-відсотковий поріг, а
тому постала необхідність в розробці і реалізації плану заходів з приведення загального обсягу державного
боргу до вимог, встановлених європейськими стандартами. Це стало одним із стратегічних завдань
формування і реалізації бюджетної політики починаючи з 2016 року.
Висновки. Таким чином, за результатами проведення дослідження, можна стверджувати, що
ефективність бюджетної політики України залежить від чіткого дотримання визначених відповідно до
європейських стандартів принципів та цілей. Адже європейський вибір України відкриває нові перспективи
співробітництва з розвинутими країнами континенту, надає можливості економічного розвитку, зміцнення
позицій України у світовій системі міжнародних відносин.
Вважаємо, що для забезпечення ефективності формування та реалізації бюджетної політики
України в умовах євроінтеграції необхідно забезпечити:
- подальше вдосконалення методичних підходів щодо прогнозних розрахунків орієнтовних
показників формування та реалізації бюджетної політики із застосуванням методів економікоматематичного моделювання з метою більш повного наближення планових та фактичних показників;
- підвищення прозорості та ефективності формування, розподілу та витрачання бюджетних ресурсів
з метою забезпечення зростання фінансового потенціалу держави;
- посилення ролі фінансового контролю в бюджетній сфері, подолання корупції в Україні з метою
зменшення втрат державного бюджету через корупційну діяльність і на цій основі підвищення позицій
України у міжнародних рейтингах.
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ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ФІНАНСУВАННЯ
СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
Здійснено дослідження теорії і практики проведення фінансової децентралізації в Україні. Окреслено теоретичні
підходи до визначення суті та необхідності проведення децентралізації, визначені передумови її виникнення. Проаналізовано
склад доходів та видатків, утворених внаслідок децентралізації, об’єднаних територіальних громад з акцентом на
фінансування видатків на соціальну сферу.
Ключові слова: фінансова децентралізація, об’єднані територіальні громади, доходи бюджету, видатки бюджету,
міжбюджетні трансферти, соціальна сфера, оптимізація фінансових витрат.
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ESTIMATION OF EFFICIENCY OF UKRAINIAN DEBT POLICY
IN MODERN CONDITIONS
Aim of the paper is research expenditures of local budgets Ukraine in the system of local government in the process of
decentralization, with emphasis on the financing of the social sphere that is relevant and necessary trend of study. Given the
decentralized processes, taking place in the country, an important factor in stimulating must be Financial support of creation
process and providing of activity united territorial communities, receipt of own authority and financial base on implementation of
these authority. The law defined a clear list of revenues and expenses created united territorial communities, but process of
financing and defining the optimal level necessary financial resources should consider the territorial and demographic aspects of
new communities. Thus, the policy of public of country and local governments should be aimed at finding effective ways to finance
the needs of the population of communities funding based on social transfers and localized definition given priority uses of own
resources of local communities
Keywords: fiscal decentralization, merged municipalities, budget revenues, budget expenditures, intergovernmental
transfers, social services, to optimize the financial expenditures.

Постановка проблеми. Сучасні глобалізаційні виклики та вимоги, які постають перед Україною
від міжнародних організацій, потребують глибоких трансформаційних перетворень діяльності держави,
стосовно забезпечення гідного рівня життя населення країни. Трансформаційні процеси, які тривають в
Україні, особливо починаючи з 2014 року, відображають необхідність реформацій всіх сфер
функціонування держави.
Одним з першочергових завдань проведення фінансової децентралізації визначається процес
пошуку шляхів оптимізації видаткових повноважень органів місцевого самоврядування, адже чітка
конкретизація напрямків витрат є підґрунтям для винайдення нових джерел фінансових ресурсів. Особливий
напрямок оптимізації витрат стосується соціальної сфери адже саме в даному секторі реалізується
першочергова функція держави – забезпечення добробуту населення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед провідних вчених-економістів питання
проведення процесу фінансової децентралізації та пошуку оптимальних шляхів фінансування видаткових
повноважень органів місцевого самоврядування вивчали О. Василик, О. Кириленко, В. Кравченко, І. Луніна,
І. Лютий, В. Опарін, К. Павлюк, С. Юрій та ін. Результати проведених досліджень проявляються у
визначенні економічної сутності місцевих фінансів, обґрунтуванні необхідності існування розвитку
інституту місцевого самоврядування, узагальненні теоретичних основ та пропозиціях щодо вдосконалення
системи міжбюджетних відносин, механізму фінансового вирівнювання та ін.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Питання оптимізації видатків
місцевих бюджетів у системі місцевого самоврядування в умовах фінансової децентралізації є чи не
найгострішим питанням. Тому дослідження стану системи видатків місцевих бюджетів України в системі
місцевого самоврядування в процесі проведення децентралізації з акцентом на видатки на соціальну сферу є
актуальним та необхідним напрямом дослідження.
Формулювання цілей статті. Відповідно, основними завданнями, які повинні бути вирішені в
процесі проведення фінансової децентралізації є пошук оптимальних шляхів здійснення видатків, в тому
числі видатків на соціальну сферу, яким притаманний найбільш концентрований локальний ефект.
Виклад основного матеріалу. Розвиток сучасної цивілізації свідчить, що забезпечення гідного
життя громадян і побудова соціальної, правової, демократичної держави неможливі без формування
ефективної системи місцевого самоврядування. Саме на реформи в сфері організації діяльності та
функціонування органів місцевого самоврядування в Україні були розставлені значні акценти.
Початком реформування місцевого самоврядування стало розпорядження Кабінету міністрів
України від 1 квітня 2014 р. «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та
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територіальної організації влади в Україні» [5], що в цілому пояснювало основні складові майбутнього
реформування цієї галузі. У червні 2014 р. був прийнятий Закон України «Про співробітництво
територіальних громад», котрий дав можливість здійснити перші кроки щодо процесів об’єднання між
територіальними громадами [4]. Прийняті закони «Про засади державної регіональної політики» та «Про
добровільне об’єднання територіальних громад» стали важливими кроками на шляху до децентралізації, яка
базується на принципі субсидіарності – одному з основоположних принципів Європейського Союзу, згідно з
яким спільнота вдається до будь-яких заходів лише в тому разі, якщо вони ефективніші за відповідні заходи
на нижчих рівнях [2, 3].
Самоорганізація населення в територіальних громадах для вирішення питань місцевого значення –
ключове питання демократії. Адже, наприклад, згідно з Європейською хартією місцевого самоврядування
воно є однією з основ будь-якого демократичного ладу. Принцип місцевого самоврядування, як
проголошується в ст. 2 цього документа [7], має бути визнаним у внутрішньому законодавстві та в
Конституції держави.
Утім, на шляху демократичних процесів, з моменту визнання місцевого самоврядування, постав
цілий комплекс політичних, економічних, соціальних, психологічних та інших проблем. Реальне, спроможне
місцеве самоврядування передбачає не лише конституційно-правове визнання прав територіальних громад, а
й розвиток господарсько-економічного і фінансового потенціалу держави загалом [6].
Децентралізація дозволяє збалансувати механізми надання суспільних послуг з потребами та
уподобаннями місцевих громад та жителів, підвищує рівень відповідальності місцевих органів за виконання
відповідних функцій та ступінь ефективності діяльності державного сектору в цілому через запровадження
елементів конкуренції [2].
Сучасні дослідження фіскальної децентралізації зосереджуються на аналізі її особливостей з метою
визначення умов ефективного соціально-економічного розвитку як окремих регіонів, так і держави в цілому.
Так, на думку вітчизняних дослідників (О. М. Бориславська, І. Б. Заверуха, А. М. Школик та інші) фіскальна
децентралізація визначається рівнем демократичності та компетентності державних органів влади й
управління, а також рівнем довіри до органів місцевого самоврядування, сприйняття державною владою
потреб суспільства в цілому і окремих громадян зокрема згідно з їхніми очікуваннями [7].
Таким чином, в багатьох дослідженнях зміст фіскальної децентралізації розкривається за такими
напрямами:
1) децентралізація видатків, тобто надання місцевому самоврядуванню фінансових ресурсів для
виконання завдань і функцій;
2) децентралізація доходів – закріплення за місцевим самоврядуванням переліку власних доходів,
достатніх для належного і якісного виконання встановлених для відповідного рівня місцевого
самоврядування завдань і функцій, та право самостійно встановлювати їх розміри;
3) процесуальна і організаційна самостійність – право самостійно, під відповідальність органів,
посадових осіб місцевого самоврядування формувати, затверджувати, виконувати фінансові плани,
кошториси, бюджет забезпечувати звітність і контроль тощо [8].
Процес делегування повноважень місцевому самоврядуванню щодо прийняття рішень в сфері
бюджетного регулювання соціально-економічним розвитком регіонів розкриває сутність децентралізації
бюджетної системи. Вона виражається у фіскальній незалежності органів місцевого самоврядування
приймати рішення щодо формування бази оподаткування, визначення ставок відповідних місцевих податків
та зборів, введення податкових стимулів для галузей економіки на регіональному рівні, а також формування
структури видатків для надання суспільних благ населенню.
Однією з головних цілей проведення об’єднання територіальних громад є економічна ефективність,
а тому важливим чинником стимулювання має бути фінансова підтримка процесу створення та забезпечення
діяльності об’єднаних територіальних громад, тобто отримання власних повноважень і фінансової бази на
виконання цих повноважень.
Щодо фінансового забезпечення об’єднаних територіальних громад, то з 1 січня 2015 року до
Бюджетного кодексу України внесено цілу низку змін [1], які фактично є основою для стимулювання громад
до об’єднання та посилення їхньої спроможності шляхом встановлення механізму переходу об’єднаних
територіальних громад на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Об’єднані територіальні
громади набувають статусу міст обласного значення.
Таким чином, податкові надходження до місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад
згідно з Бюджетним кодексом [1] включають: 60% на доходи фізичних осіб, 25% екологічного податку, 5%
акцизного податку з реалізації підакцизних товарів, 100% єдиного податку, 100% на прибуток підприємств
та фінансових установ комунальної власності, 100% податку на майно (нерухомість, земля, транспорт).
Крім того, встановлені наступні збори та інші платежі до місцевих бюджетів об’єднаних
територіальних громад: державне мито, плата за надання адміністративних послуг, адміністративні штрафи
та штрафні санкції, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір, плата за ліцензії та
сертифікати на певні види господарської діяльності, надходження від орендної плати за користування
майновим комплексом та ін. майном, що перебуває в комунальній власності, рентні плати за користування
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надрами (в т.ч. для видобування корисних копалин), за спеціальне використання води та водних об’єктів,
лісових ресурсів, орендна плата за водні об’єкти, їх частини тощо.
Серед інших доходів об’єднаних територіальних громад законодавством запропоновані цільові та
добровільні внески підприємств, установ, організацій і громадян до місцевих фондів охорони
навколишнього природного середовища; надходження з інших цільових фондів.
Окремо звернемо увагу на положення Бюджетного кодексу України, які визначають видатки
бюджетів об’єднаних територіальних громад. Вони включають видатки на [1]:
- освіту (дошкільну освіту; загальну середню освіту: загальноосвітні навчальні заклади (у тому
числі: загальноосвітні навчальні заклади усіх ступенів, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії); навчальновиховні комплекси «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»; навчальні
заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації; інші державні освітні програми;
позашкільну освіту);
- охорону здоров’я (первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу
(лікарні широкого профілю, спеціалізовані медико-санітарні частини, пологові будинки, поліклініки і
амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки, а також дільничні лікарні, медичні амбулаторії,
фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти, центри первинної медичної допомоги); програми
медико-санітарної освіти (міські та районні центри здоров’я і заходи з санітарної освіти);
- соціальний захист та соціальне забезпечення (державні програми соціального забезпечення:
притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей та соціальні гуртожитки для дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; територіальні центри соціального обслуговування;
державні програми соціального захисту: допомога сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасова державна допомога дітям тощо);
- державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми (сільські, селищні та міські палаци
і будинки культури, клуби, центри дозвілля, інші клубні заклади та бібліотеки);
- фізичну культуру і спорт (утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл усіх типів (крім шкіл обласного значення), заходи з фізичної культури і спорту та
фінансова підтримка місцевих осередків всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної
спрямованості і спортивних споруд місцевого значення).
Для бюджетів об’єднаних територіальних громад значно розширено дохідну базу, в основному за
рахунок отримання 60% податку на доходи фізичних осіб, а також здійснено перехід на прямі міжбюджетні
відносини з Державним бюджетом України. Фактично всі головні типи видатків за напрямками: освіта,
охорона здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення (включаючи пільги, субсидії, компенсації
проїзду та інші виплати), культура та спорт – повністю покладаються на бюджети об’єднаних
територіальних громад. Саме вона самостійно визначатиме обсяги та напрямки фінансування всіх
вищезазначених сфер та, відповідно, буде розпоряджатись майном, яке знаходиться на території
громади.
Для аналітичного осмислення процесу проведення фінансової децентралізації розглянемо
тенденційні зміни в складі видатків об’єднаної територіальної громади (ОТГ) утвореної в Хотинському
районі Чернівецької області на базі с. Недобоївці та ще трьох сіл.
Зазначимо, що в процесі об’єднання відповідних населених пунктів, та утворення ОТГ дохідна база
зросла до 2827 тис. грн, що на 1903 тис. грн перевищуватимуть доходи за 2014 рік, та на 445,2 тис. грн
доходи за 2015 рік, без урахування міжбюджетних трансфертів. Також передбачено надходження із
державного бюджету трансфертів, а саме: базової дотації для вирівнювання податкоспроможності територій
у обсязі 3441,5 тис. грн, освітньої та медичної субвенцій у розмірі 7556,5 тис. грн та 1612,7 тис. грн
відповідно, що свідчить про перехід до прямих міжбюджетних відносин з Державним бюджетом
України.
Відповідно зростанню доходів та закріпленні нових бюджетних повноважень за ОТГ кардинально
змінилась і видаткова частина бюджету (табл. 1).
Як свідчать дані табл. 1, наявна загальна тенденція до зростання видатків громади за всіма
видатковими статтями. Зокрема, помітне збільшення видатків на установи освіти. На фінансування
дошкільних навчальних закладів планується у 2016 році спрямувати 1113,0 тис. грн, що на 756,1 тис. грн
більше, ніж у 2014 році, та на 406,0 тис. грн більше, ніж у 2015 році. До 2016 року фінансування
загальноосвітніх шкіл здійснювалося за рахунок коштів районного бюджету. Після створення Недобоївської
об’єднаної територіальної громади школи передано на фінансування з сільського бюджету, відповідно
передбачено на 2016 рік 9356,9 тис. грн на утримання шкіл.
Також у 2016 році прийнято на фінансування з бюджету громади амбулаторії загальної практики
сімейної медицини сіл: Недобоївці, Долиняни, Ставчани та Керстенці, для чого заплановано видатки у сумі
1612,7 тис. грн. Видатки на органи місцевого самоврядування зросли на 920,1 тис. грн порівняно з 2014
роком, та на 684,4 тис. грн – з 2015 роком. Значно збільшаться видатки на місцеву пожежну охорону (на
152,7 тис. грн більше, ніж у 2014 році, та на 118,7 тис. грн більше, ніж у 2015 році) та на благоустрій сіл (на
257,2 тис. грн більше, ніж у 2014 році, та на 217,3 тис. грн більше, ніж у 2015 році). Це відбудеться завдяки
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зростанню надходжень до бюджету, тому громада матиме змогу виділити більший обсяг коштів на
фінансування нагальних потреб.
Таблиця 1
Аналіз динаміки видатків місцевого бюджету за 2014-2016 роки, тис. грн.
Відхилення (+,-) звітного
періоду до
Назва видатків
2014 рік
2015 рік
2016 рік
2014 року
2015 року
Дошкільні заклади освіти
356,9
707,0
1113,0
756,1
406,0
Загальноосвітні школи
0,0
0,0
9356,9
9356,9
9356,9
Амбулаторії
0,0
0,0
1612,7
1612,7
1612,7
Будинки культури
181,1
274,2
256,5
75,4
-17,7
Органи місцевого самоврядування
913,9
1149,6
1834,0
920,1
684,4
Благоустрій сіл
16,3
56,2
273,5
257,2
217,3
Місцева пожежна охорона
97,3
131,3
250,0
152,7
118,7
Всього
1565,5
2318,3
14696,6
13131,1
12378,3
(*Складено автором на підставі даних Асоціації міст України [9])
Проведений аналіз видаткової частини бюджету Недобоївської ОТГ засвідчив, що з 2016 року
структура видатків громади стає більш оптимальною та забезпечує задоволення потреб мешканців. Також
варто зазначити, що при затвердженні сільського бюджету дотримано вимоги Бюджетного кодексу України
щодо забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних
установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної
заробітної плати; на проведення розрахунків за енергоносії, які споживаються бюджетними установами.
Важливим елементом проведеного дослідження є підтвердження надання суспільної послуги
безпосередньо споживачу органами місцевого самоврядування. Фінансове забезпечення визначених освітніх
та медичних потреб населення ОТГ є центральним завданням децентралізацій них процесів. Коефіцієнт
фінансової децентралізації за витратами бюджету, який становить у 2016 році 95,2% (2015 р. – 69,6%)
засвідчує дотримання вектору нарощення фінансової самостійності даного бюджету. Утворення ОТГ сприяє
підвищенню якості надання освітніх послуг через можливість фінансування загальноосвітніх шкіл, за
рахунок освітньої субвенції, яка прямо надається з Державного бюджету України.
Проте, надання державою субвенцій на місцевий рівень викликало низку проблемних питань у
процесі розподілу їх. Одним з нагальних питань є вирішення проблеми незабезпеченості коштами видатків
місцевих бюджетів на оплату енергоносіїв та виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, не
передбачених в обсягах субвенцій, які виникають в результаті зростання вартості комунальних послуг,
зростання споживчих цін. Обсяг субвенцій є недостатнім для районів з низькою густотою населення та
розгалуженістю мережі бюджетних закладів (3–10 км).
Висновки. Таким чином, в результаті проведеного теоретичного та практичного дослідження
процесу фінансової децентралізації та її впливу на соціальну сферу, визначено нарощення фінансових
ресурсів в утвореній ОТГ на фінансування соціальної сфери, передачі повноважень на фінансування
загальноосвітніх шкіл та медицини до органів самоврядування ОТГ. Проте, виявлено необхідність
оптимізації фінансових витрат громади, врахування в процесі планування витрат на освіту та охорону
здоров’я зростання тарифів на комунальні послуги та споживчих цін, а також територіальні особливості
розміщення населених пунктів. Дані напрями потребують подальших досліджень та розробок методики
ефективного планування фінансових витрат громад.
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЇ КОРПОРАТИВНОЇ
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті обґрунтовано актуальність розробки нових елементів у формуванні стратегії корпоративної соціальної
відповідальності (КСВ) підприємств. Досліджено зміст та особливості інтерпретації поняття «стратегія корпоративної
соціальної відповідальності підприємства» і запропоновано авторське тлумачення досліджуваної дефініції. Систематизовано
науково-методичні підходи до формування етапів стратегії (КСВ) підприємства. Розроблено інноваційну конструкцію
організаційної моделі формування та реалізації стратегії КСВ підприємства. Досліджено окремі домінанти формування
стратегії (КСВ) підприємства. Зазначено місце у процесах побудови стратегії та окреслено риси системи взаємовідносин
підприємства із стейкхолдерами.
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, стратегія, модель, стейкхолдери, підприємство.
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INNOVATIVE APPROACHES TO FORMING STRATEGY OF CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY OF AN ENTERPRISE
The article outlines development of new elements in the process of forming strategy of corporate social responsibility of
an enterprise. The author analyzes the notion of ‘strategy of forming social responsibility of an enterprise’ by comparing its various
interpretations and suggests an alternative definition based on the obtained data. Methodological approaches to defining stages of
social responsibility of an enterprise are classified. An innovative structure model of implementing social responsibility of an
enterprise has been developed. Key dominants of shaping social responsibility strategies are analyzed. Special attention is paid to
relations between enterprise management and stakeholders in the process of defining enterprise’s social responsibility strategy.
Key words: corporate social responsibility, strategy, model, enterprise, stakeholders.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та
практичними завданнями. В сучасних умовах подолання наслідків кризи, за об’єктивної необхідності
інноваційного розвитку, все більше керівників різних підприємницьких структур вважають своїм головним
завданням пошук та розробку механізмів, які дозволяють забезпечувати конкурентоспроможність і
соціально-економічну стабільність організацій на довгострокову перспективу. Наразі, одним із таких дієвих
механізмів є корпоративна соціальна відповідальність (КСВ). Ознайомлення із досвідом розвинутих
зарубіжних країн показує, що подібний механізм існує в практиці управління компаніями вже протягом
останніх 40–50 років. Головною характеристикою КСВ є те, що вона спрямована не лише на сталий
стратегічний розвиток самого бізнесу, але і на задоволення інтересів суспільства і держави в цілому.
Синергетика такої взаємодії і є ключем до успішного просування та забезпечення стабільності підприємств і
бізнес-структур. В умовах розгортання інтеграційних процесів стратегія КСВ українських підприємств стає
необхідністю та дієвим інструментом підвищення рівня конкурентоспроможності як самих організаційних
структур, так і в цілому економіки держави.
Аналіз останніх досліджень чи публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і
на які спирається автор. Фундаментальний внесок у створення, становлення та розвиток теорії КСВ
внесли зарубіжні вчені: Беккер Г., Боуен Г., Беббідж Ч., Віндзор Д., Ван Марревійк М., Девіс К., Друкер П.,
Керолл А., Престон Л., Пост Д., Сен-Сімон К.А., Штойер Р. Систематизовані дослідження концепції КСВ
були проведені Акерманом Р., Ван Марревійком М., Віндзором Д., Вудом Д., Керролом А., Кларксоном М.,
Левітом Т., Лонгсдоном Д., Фрідманом М. та ін.. Концептуальні засади концепції КСВ було сформовано ще
у середині ХХ ст., зокрема у праці «Соціальна відповідальність бізнесмена» (1953) американського
економіста Г. Боуена. У цій роботі вчений сформулював доктрину соціальної відповідальності як обов’язок
бізнесменів здійснювати політику та приймати рішення, що є пріоритетними із огляду на етичні цінності та
цілі розвитку всього суспільства. У ході подальших досліджень даної проблематики поступово
сформувалася наукова концепція корпоративної соціальної відповідальності як обґрунтування необхідності
відповідального відношення всіх учасників суспільної взаємодії до суспільства та навколишнього
середовища (праці західних науковців: К. Девіса, А. Керолла, Д. Чандлера, Ф. Котлера та Ненсі Лі, М.
Палацци, М. Фрідмана, П. Друкера та багатьох інших). Розвиток теорії та практики соціальної
відповідальності бізнесу і сьогодні привертає увагу широкого кола науковців. Серед українських та вчених
ближнього зарубіжжя варто відзначити роботи Д. Баюри, П. Вернера, І. Ворончак, Т. Грібцової, О.
Затєйщикової, А. Колота, О. Лазоренко, Ю. Лазар, М. Мельника, Г. Назарової, Н. Супрун та інших.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Успішне впровадження КСВ у
діяльність організаційних структур можливе шляхом розробки стратегії КСВ підприємства. Останнім часом
проблематика розробки стратегії викликає все більший інтерес у науковців, однак процеси формування та
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реалізації стратегії КСВ підприємства потребують подальшого дослідження. Такі проблемні питання, як
сутність та домінанти формування стратегії КВС підприємства, послідовність її формування та реалізації і,
власне, загальний організаційно-економічний механізм стратегії КСВ підприємства, ще мало досліджені. В
переважній більшості робіт [8–15] автори трактують сутність поняття «стратегія КВС підприємства»
неоднозначно, і як, правило, дають характеристику її особливостей; пропонують послідовність формування
та реалізації стратегії КСВ підприємства, але не наводять її організаційну модель. У той же час, формування
стратегії КСВ як окремої функціональної стратегії у стратегічному наборі сучасних підприємств –
необхідність, яка викликана реаліями сьогодення.
Формулювання цілей статті. Метою статті є розробка інноваційного підходу до формування
стратегії КВС підприємства. Для досягнення поставленої мети передбачається вирішення наступних
завдань: теоретичне узагальнення і критичний аналіз підходів науковців до трактування сутності та
характеристик поняття «стратегія КСВ підприємства»; розробка інноваційної конструкції організаційної
моделі формування та реалізації стратегії КСВ підприємства; дослідження домінантів формування стратегії
(КСВ) підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів. Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) у програмних документах Європейського
Союзу ототожнюється із поняттям «соціальна відповідальність бізнесу». Так, у стратегії «Європа-2020»
КСВ трактується як добровільні зобов'язання підприємницьких структур, які виходять за межі чинних
законодавчих норм, нести відповідальність за результати своєї діяльності не тільки в економічній, але й у
соціальній та екологічній сферах [1].
У міжнародному стандарті ISO 26000 КСВ визначається як відповідальність організації за вплив її
рішень та дій на суспільство, навколишнє середовище, яка реалізується шляхом прозорої та етичної
поведінки; сприяє сталому розвитку, у тому числі здоров’ю та добробуту суспільства; враховує очікування
зацікавлених сторін; відповідає чинному законодавству й міжнародним нормам поведінки та інтегрована в
діяльність організації [3].
Ми підтримуємо думку Супрун Н.А., яка трактує КСВ як «комплекс цінностей, заходів і процесів,
що відображають добровільне зобов’язання компанії щодо реалізації соціальних ініціатив (як у
внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі), результати яких сприятимуть підвищенню
конкурентоспроможності організації у довгостроковій перспективі, зміцненню її ділової репутації,
вирішенню завдань сталого розвитку організації та суспільства в цілому» [14, с.165].
Слід зазначити, що успішне впровадження КСВ у діяльність підприємства можливе шляхом
розробки стратегії КСВ підприємства. Як свідчить аналіз літературних джерел [8–15] сутність та
характеристики стратегії КСВ підприємства трактується по різному, табл. 1.
На основі систематизації підходів авторів зазначимо:
1. Автори визнають стратегію КСВ підприємства як корпоративний документ, в якому
визначаються цінності та стандарти, згідно з якими здійснюється діяльність (операційна діяльність) компанії
(Лазоренко О., Колишко Р., Місько Г.А., Мелашич Ж., Старінець І. та ін.). На нашу думку, підхід щодо
впровадження КСВ лише в операційній діяльності підприємства є необґрунтованим, наразі КСВ має
впроваджуватись у ході усіх видів діяльності підприємства. Більше того, ми підтримуємо точку зору Сурпун
Н.А. про те, що КСВ є поняттям широким у змістовному наповненні та стосується не лише
підприємницького середовища, а й суспільства в цілому [13, с. 191].
2. КСВ такі вчені, як Місько Г.А., Поважний О.С., Орлова Н.С., Харламова А.О. та інші, вважають
невід’ємною частиною бізнес-стратегії (корпоративної стратегії) підприємства. Як правило, вони не
відокремлюють стратегію КСВ у стратегічному наборі підприємства, а вважають її необхідним чинником
формування корпоративної стратегії підприємства. Про доцільність виділення стратегії КСВ на
функціональному рівні зазначено у роботах Затєйщикової О.О. [6, с. 201] та Мерзлікіної Г.С. і Грібцової
Т.Ю. [9]. Ми також розділяємо цю думку.
3. Стратегію КСВ вважають довготривалою програмою дій (Лазоренко О., Колишко Р. та ін.);
сукупністю механізмів, принципів та конкретних заходів з впровадження КСВ (Мелашич Ж., Старінець І.);
внутрішньо-організаційною стратегією розвитку, що може розглядатися як активна соціальна позиція
компанії (Супрун Н.А.); способом ефективного управління соціальними та бізнес-процесами (Харламова
А.О., Поважний О. С., Орлова Н. С.); циклічним процесом безперервної модернізації системи управління
компанії (Мерзлікіна Г.С., Грібцова Т.Ю.). Зазначені підходи частково відображають сутність стратегії КСВ,
однак не є вичерпними та спонукають до дискусії. Наприклад, недостатньо обґрунтованою ми вважаємо
позицію авторів щодо визнання стратегії способом ефективного управління соціальними та бізнеспроцесами. На нашу думку, виходячи із сутнісного наповнення КСВ як економічного поняття, розподіл на
рівні підприємства на соціальні процеси та бізнес-процеси здійснювати непотрібно, оскільки соціальна
складова присутня у різних сферах діяльності підприємницьких структур.
Отже, наразі серед вчених не існує єдиної думки щодо сутності, змісту та місця у стратегічному
наборі підприємства стратегії КСВ. В окремих роботах стратегію КСВ вважають частиною загальної
(корпоративної) стратегії розвитку підприємства чи бізнес-стратегії; деякі дослідники визнають стратегією
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концепцію КСВ та пропонують підприємствам формувати стратегію КСВ та доповнювати нею стратегічний
набір.
Таблиця 1
Трактування сутності поняття «стратегія КСВ підприємства» та його характеристик
Автор
(джерело)
Лазоренко
О.,
Колишко Р. та
ін.
[12, с. 32-33]
Місько Г.А.
[10, с. 115]
Мелашич
Ж.,
Старінець І. [8]
Супрун Н.А.
[13, с. 197]

Супрун Н.А.
[14, с. 172]
Харламова А.О.
[15]
Поважний О. С.,
Орлова Н. С.
[11, с. 5]

Мерзлікіна Г.С.,
Грібцова Т.Ю.
[9, с. 41]

Трактування поняття та характеристик
Корпоративний документ, в якому визначаються цінності та стандарти, згідно з якими
здійснюється операційна діяльність компанії. Реалізація КСВ передбачає впровадження
довготривалої програми дій, які націлені на вирішення завдання підвищення привабливості
організації для інвесторів, органів влади та працівників
Корпоративний документ, у якому визначаються цінності і стандарти, згідно з якими
здійснюється операційна діяльність підприємства. Успіх компанії у цій сфері залежить від її
професійності, якості відносин із групами зацікавлених сторін.
У більш широкому розумінні стратегія – це сукупність механізмів, принципів та конкретних
заходів з впровадження КСВ. Це корпоративний документ, в якому визначаються цінності та
стандарти, згідно з якими здійснюється діяльність компанії.
Це стратегія діяльності будь-якої організації (уряду, місцевих органів влади, приватних компаній,
неурядових організацій), що ґрунтується на принципах відповідальності організації за вплив своїх
рішень та діяльності на суспільство і навколишнє середовище, реалізується через прозору та
етичну поведінку, яка зважає на очікування заінтересованих сторін, не суперечить відповідному
законодавству та міжнародним нормам поведінки.
КСВ є не лише внутрішньо-організаційною стратегією розвитку, а може розглядатися як активна
соціальна позиція компанії, що полягає в гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійному
діалозі з суспільством та виявляється в участі компанії у вирішенні найгостріших соціальних
проблем громади та суспільства.
Корпоративну соціальну відповідальність підприємства під час формування корпоративної
стратегії можна розглядати як спосіб ефективного управління соціальними та бізнес-процесами з
метою забезпечення позитивного впливу компанії на суспільство.
Корпоративну соціальну відповідальність (КСВ) підприємства для формування корпоративної
стратегії можна розглядати як спосіб ефективного управління соціальними та бізнес-процесами з
метою забезпечення позитивного впливу компанії на суспільство. Кожна компанія, яка сповідує
ідеї корпоративної соціальної відповідальності та вважає її філософією свого бізнесу, розробляє
своє бачення сталого розвитку та формулює принципи корпоративної соціальної відповідальності
в стратегії свого розвитку.
Реалізація комплексної стратегії КСВ на основі принципів системи збалансованих показників – це
циклічний процес безперервної модернізації системи управління компанії із врахуванням вимог
зовнішнього та внутрішнього середовища

Джерело: систематизовано автором
Слід також відмітити, що наведені у табл. 1 підходи вчених лише частково відображають сутність
поняття «стратегія» у класичному його розумінні, а містять окремі характеристики стратегії та особливості
її формування і реалізації.
Ми підтримуємо думку, що «стратегія – це еластична, узагальнена модель розвитку суб’єкта
господарювання, яка містить в собі визначені стратегічні цілі, технології, ресурси та систему управління, яка
забезпечує її конкурентоспроможну дієздатність і адаптацію до реальної економічної ситуації» [16, с. 62–
65].
Вважаємо, що стратегія КСВ підприємства – це одна із функціональних стратегій, яка за типом є
забезпечувальною стратегією у стратегічному наборі підприємства. Поряд з іншими функціональними
стратегіями вона визначає стратегічну соціальну орієнтацію окремих функціональних підсистем управління
виробництвом і забезпечує досягнення ними цілей, а також керованість процесами дотримання
корпоративної стратегії і виконання місії підприємства.
Виходячи із визнання нами стратегії підприємства як моделі його розвитку та визнаючи стратегію
КСВ однією із функціональних стратегій, які виробляються в рамках корпоративної стратегії підприємства,
ми пропонуємо наступне трактування сутності стратегії КСВ підприємства.
Стратегія корпоративної соціальної відповідальності підприємства – це узагальнена модель
соціально-орієнтованого розвитку підприємства, яка націлена на реалізацію корпоративної стратегії,
підтримання взаємодії з зацікавленими сторонами (стейкхолдерами), участь в розвитку місцевого
співтовариства, підтримку держави в соціальних питаннях, містить в собі визначені довгострокові цілі,
технології (інструменти досягнення), ресурси і систему управління, що забезпечує її дієздатність та
адаптацію до реальної економічної ситуації.
Запропоноване визначення, на відміну від інших, враховує базові сутнісні якості (ознаки) стратегії,
а саме те, що стратегія одночасно є проективною (направленою), реактивною (яка адаптується) та
динамічною (що розвивається).
Успішне впровадження КСВ у діяльність підприємства можливе шляхом розробки стратегії КСВ
підприємства.
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Процес формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) підприємства
містить послідовність окремих етапів. Аналіз літературних джерел з даної проблематики [5–7, 12 та ін.] дає
підстави стверджувати про наявність різних науково-методичних підходів до формування стратегії КСВ
підприємства, в частині кількості послідовних етапів. Так, науковці пропонують виділити таку кількість
етапів:
– авторський колектив роботи: «Посібник із КСВ. Базова інформація з корпоративної соціальної
відповідальності» – 4. Вважаємо, що запропонована послідовність побудови стратегії містить важливі етапи
формування стратегії, реалізацію окремих із них автори відображають практичними прикладами і
пропонують зразки анкетного опитування, однак вона є досить узагальненою та складною для практичного
застосування [12, с. 32];
– Затєйщикова О.О. – 5. На нашу думку, такий підхід можна вважати одним із базових під час
формування функціональних стратегій підприємства [6, с. 202];
– Грібцова Т.Ю. – 6. Вважаємо, що підхід автора містить основні (ключові) етапи розробки та
впровадження КСВ підприємства [5, с. 90–97];
– Лазар Ю.В. та Феліковська О.О. – 10. Такий підхід є досить деталізованим у частині
впровадження КСВ в середині окремого підприємства, однак він не відображає зв'язок стратегії КСВ із
загальною стратегією підприємства, не містить оцінки зовнішнього корпоративного середовища та ін. [7, с.
199–203].
На нашу думку, інноваційна конструкція організаційної моделі формування та реалізації стратегії
КСВ підприємства має містити 4 послідовних етапи, рис. 1. Запропонована модель складає основу
організаційного механізму формування стратегії КСВ у системі корпоративного управління підприємством.
Згідно із ISO 26000 засадничими принципами КСВ, на яких будується стратегія КСВ підприємства,
є:
– добровільність;
– інтегрованість у довгострокову стратегію розвитку підприємства;
– відповідальність за результати діяльності підприємства;
– відповідність правовим (в тому числі міжнародним) та етичним нормам, які прийняті у
суспільстві;
– врахування потреб та очікувань зацікавлених осіб;
– прозорість діяльності підприємства;
– підзвітність;
– узгодженість із цілями сталого розвитку суспільства [3].
В ході побудови стратегії КСВ підприємства мають враховувати, крім означених принципів,
стратегічні цілі КСВ, а саме:
• формування громадянського суспільства через партнерські програми та проекти суспільного
розвитку;
• концепція бізнесу, який орієнтований на підвищення національної конкурентоспроможності;
• неухильне виконання вимог законодавства (податкового, трудового, екологічного);
• виробництво доброякісної продукції та послуг для споживачів;
• інвестиції в розвиток виробництва та людського потенціалу;
• побудова добросусідських і взаємовигідних відносин з усіма зацікавленими сторонами;
• врахування суспільних очікувань і загальноприйнятих етичних норм у діловій практиці [1].
Важливим елементом стратегії КСВ виступає відповідальність підприємства перед стейкхолдерами
(зовнішніми та внутрішніми), які мають різний рівень вимог та можливість їх донесення до підприємства.
Політика КСВ має бути направлена на оптимізацію взаємодії широкого кола груп інтересів, на основі
врахування їх очікувань та нівелювання можливих ризиків. Ефективність стратегії КСВ залежить від
відповідального відношення підприємства до цих очікувань та адекватної відповіді на них. У стратегії КСВ
підприємства основним орієнтиром має стати визначення основних прав заінтересованих осіб та заохочення
активної співпраці між ними і підприємством у забезпеченні довготривалого та стабільного розвитку. Під
час побудови системи взаємовідносин із стейкхолдерами доцільним є використання матриці, запропонованої
Р. Фріменом. Згідно із підходом науковця, підприємству потрібно: 1) встановити усіх важливих
стейкхолдерів; 2) створити групи найбільш значимих стейкхолдерів із врахуванням таких критеріїв, як їх
впливовість, законність, терміновість їх вимог; 3) сформувати власну стратегію відносин із стейкхолдерами
[2].
Підприємство має здійснити вибір стратегії співпраці зі стейкхолдерами, які можна поділити на
внутрішні (працівники, акціонери, власники, менеджери підприємства) та зовнішні (інвестори, партнери,
кредитори, громадські організації, місцева влада, урядові установи). Аналіз закордонних досліджень
показує, що останнім часом теорія стейкхолдерів розвинулась в бік довгострокового створення вартості
компанії. Це процес, за якого важливим є довгострокове співробітництво, а не отримання швидкого
прибутку.
Р. Фріман виділяє 10 принципів, що сприяють розвитку відносин компанії зі своїми
стейкхолдерами:
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1. Постійне відслідковування інтересів стейкхолдерів. Основна ідея полягає в тому, що створення
вартості є спільною дією компанії; прагнучи приносити прибутки акціонерам, компанії повинні дбати та
балансувати інтереси всіх груп стейкхолдерів.

Рис 1. Інноваційна конструкція організаційної моделі формування та реалізації стратегії КСВ підприємства

2. Визнання того, що стейкхолдери – це реальні люди зі своїм обличчям та цінностями.
3. Пошук таких шляхів вирішення проблем, котрі задовольняли б одночасно декілька груп
стейкхоолдерів.
4. Залучення до інтенсивної взаємодії зі стейкхолдерами, і не тільки з тими, які мають прихильне
ставлення до компанії та її діяльності. Необхідно різними методами вести діалог і з клієнтами, і з
постачальниками, і з працівниками, і з акціонерами, а також не забувати про різноманітні спільноти, засоби
масової інформації, критиків та ін.
5. Прагнення самим керувати взаємовідносинами зі стейкхолдерами, а не залишати це урядові.
6. Використання маркетингових підходів.
7. Недопущення пріоритету інтересів однієї групи стейкхолдерів над інтересами іншим протягом
тривалого часу.
8. Необхідність ведення переговорів з усіма стейкхолдерами.
9. Постійний моніторинг змін процесів.
10. Дотримання даних обіцянок [2].
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М. Морсін і М. Шульц пропонують 3 моделі стратегій співпраці зі стейкхолдерами: інформування
(information strategy), реагування (response strategy) та залучення (involvement strategy), які є найбільш
розповсюдженими, табл. 2 [4].
Таблиця 2
Три комунікаційні стратегії КСВ
Характеристики
Вид зв’язку
компанією

із

Зацікавлені
сторони
Роль зацікавлених
сторін

Вирішення
фокуса

КСВ

Стратегічне
завдання

Завдання відділу
корпоративних
комунікацій

стратегія інформування
(information strategy)
Суспільна
інформація
(поширення
об’єктивної
інформації про
діяльність
компанії),
односторонній зв’язок
Запит додаткової інформації
про зусилля компанії в сфері
КСВ
Підтримка компанії, або ні.
Стейкхолдери
є
досить
впливовими,
можуть
як
підтримати
(лояльністю,
споживацькими звичками), так і
нашкодити
(демонстрації,
бойкоти).
Топ-менеджмент

Інформування
зацікавлених
сторін рішення в сфері КСВ

Дизайн, привабливий концепт
повідомлення про рішення в
сфері КСВ

Тип стратегії
стратегія реагування
(response strategy)
Двосторонній
асиметричний
зв’язок. Взаємодія та зворотній
зв'язок проявляється в формі
результатів досліджень суспільної
думки. Відсутня рівновага у
відносинах з громадськістю
Мають бути впевнені, що компанія
є соціально відповідальною та
сповідує принципи етичності
Зацікавлені сторони реагують на
корпоративні дії

Топ-менеджмент.
Дослідження
зворотного зв’язку за допомогою
опитування громадської думки,
проведення діалогу тощо
Продемонструвати
зацікавленим
сторонам, як компанія інтегрує свої
проблеми. Зміна поведінки залежно
від запитів зацікавлених сторін.
Визначення
зацікавлених сторін

відповідних

стратегія залучення
(involvement strategy)
Двосторонній
симетричний зв’язок

Спільні
корпоративні
зусилля в сфері КСВ
Зацікавлені сторони
беруть
участь
і
пропонують
корпоративні заходи

Взаємодія компанії з
зацікавленими
сторонами
Систематичний
взаємовигідний
діалог
зацікавленими
сторонами
Побудова
взаємовигідних
відносин

із

Джерело: систематизовано автором на основі опрацювання [ 4, с. 326]
Зазначені комунікаційні стратегії КСВ можуть бути застосовані у практиці українських підприємств
[17, с. 114–118].
Висновки. Формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності як окремої
функціональної стратегії у стратегічному наборі сучасних підприємств – необхідність, яка викликана
реаліями сьогодення. Як свідчить світовий досвід, об’єктивні потреби інноваційного розвитку у промислово
розвинутих країнах обумовили виникнення концепції соціальної відповідальності, яка значно розширює
традиційне розуміння відповідальності бізнесу, доповнює низку його функцій у суспільному розвитку, а
також сприяє підвищенню конкурентоспроможності та вартості бізнесу. Ключовою ознакою даної концепції
виступає концентрація інтересів підприємств у сфері взаємодії зі стейкхолдерами, участь підприємницьких
структур у розвитку місцевого співтовариства та підтримка держави у реалізації соціальної політики. Для
інтенсифікації процесів розвитку соціально-орієнтованої економіки в Україні необхідно провадити політику
соціальної відповідальності бізнесу. Запорукою її успіху є розробка стратегії КСВ підприємства.
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті досліджено сутність управління ризиками та необхідність впровадження системи ризик-менеджменту на
підприємстві. Доведено, що в ринковій економіці панує невизначеність, тому діяльність підприємств пов'язана з наявністю в
процесі виробничої діяльності широкого спектру ризиків, які носять фінансовий, технологічний, технічний, політичний,
екологічний, та інший характер. Встановлено, що управлінська система функціонує завдяки тому, що суб’єкт управління
впливає на його об’єкт. Взаємодіючи, суб’єкт і об’єкт утворюють процес управління. Таким чином, функції управління
реалізуються через управлінські відносини, тобто у процесі цілеспрямованого впливу суб’єкта управління на об’єкт
управління. Управління ризиками розглядається як сукупність функцій, що сприяють досягненню цілей організації та
збільшенню прибутку. Поглиблено теоретичні засади щодо управління підприємницькими ризиками на основі дослідження їх
функцій, зокрема виокремлено функцію прогнозування, організації, обліку, аналізу, контролю, координації. Удосконалено
методичні рекомендації з підвищення ефективності управління ризиковою ситуацією на підприємствах.
Ключові слова: ризик, невизначеність, управління ризиками, підприємницькі ризики, функції, прогнозування
ризиків, ризик-менеджмент, суб’єкт управління, об’єкт управління, ефективність управління.
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Khmelnytskyi National University

FUNCTIONAL FEATURES OF RISKS MANAGEMENT OF ENTREPRENEURIAL
ACTIVITY
The essence of risk management and the need to implement the risk management system in the enterprise are
researched in the article. It is proved that uncertainty dominates in the market economy, so business activity is associated with a
wide range of financial, technological, technical, political, environmental, and other risks which take place in the production. It is
established that the management system operates because the subject of management affects its object. The interaction of subject
and object create process of the management. So, the management functions are implemented through administrative relations,
scilicet in the process of target influence to object of management. Risk management is considered as a set of functions that
promotes to company's objectives and increasing profits. Theoretical principles for the managing business risks is deepened by
studying their functions, in particular, by singling the functions for forecasting, organizing, accounting, analyzing, managing and
coordinating. Methodical recommendations for increasing effectiveness of the managing risks in enterprises have improved.
Keywords: risk, uncertainty, risk management, entrepreneurial risks, management function, forecasting risks,
management’s subject, management’s object, effectiveness of the management.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та
практичними завданнями. Сьогодні небезпеки і загрози у світі набувають все більш комплексного
взаємопов’язаного характеру. Оскільки ринковій економіці притаманна невизначеність, процеси здійснення
господарської діяльності підприємств відбуваються в умовах дії широкого спектру ризиків, які носять
фінансовий, технологічний, технічний, політичний, екологічний та інший характер. Сучасні підприємницькі
структури зіштовхуються із численними ризиками, що пов’язані з ринковими коливаннями курсів акцій,
валют, зі збільшенням рівня інфляції в країні, зниженням ступеня відкритості національної економіки та
посиленням міжнародної конкуренції. Наразі проблеми управління ризиками все більше привертають увагу
науковців і практиків. Підвищення ефективності процесів управління ризиками у системі ринкових відносин
стало об'єктивно необхідною задачею, вирішення якої вимагає пошуку нових інноваційних механізмів,
стратегій та технологій.
Аналіз останніх досліджень чи публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і
на які спирається автор. Дослідженню теоретико-методологічних основ управління ризиками присвячені
праці відомих вчених, таких як Дж. М. Кейнс, А. Маршалл, Дж. С. Міль, Ф. Х. Найт, А. Пігу, Н. В. Сеніор,
А. Сміт. Обґрунтування сутності ризиків, причин їх виникнення, класифікації, розробка методики
оцінювання рівня та ступеня ризику, складових механізму управління ризиками знайшли висвітлення у
працях А. П. Альгіна, І. Т. Балабанова, П. І. Верченка, В. В. Вітлінського, Н. М. Внукової, В. М.
Гранатурова, С. М. Ілляшенка, І. Ю. Івченко, О. Є. Кузьміна, М. Г. Лапусти, В. В. Лук’янової, О. Л. Устенка,
Е. А. Уткіна, Н. В. Хохлова, В. В. Черкасова, Г. М. Чернова. Незважаючи на ретельні дослідження
теоретиків і практиків, на даний час у цій проблематиці немає одностайної концепції щодо складових
механізму управління ризиками підприємницької діяльності. Зокрема, актуальним завданням залишається
виокремлення функцій управління підприємницькими ризиками та розробка практичних рекомендацій щодо
удосконалення процесів управління ризиками в різних підприємницьких структурах.
Формулювання цілей статті. Метою статті є удосконалення теоретико-методологічних основ
управління ризиками на основі виокремлення та систематизації функціональних особливостей управління
ризиками підприємницької діяльності.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів. Сьогодні наявність фактору ризику є необхідним атрибутом ринкової економіки, оскільки
ринок передбачає економічну свободу суб’єктів господарювання, при якій вигода одних може стати
втратами для інших. Неминучість виникнення ризику у процесах підприємницької діяльності зумовлена
такими чинниками: свобода дій підприємців, орієнтація підприємницької діяльності на одержання високого
прибутку, функціонування у конкурентному середовищі тощо. Виходячи з цього, поняття ризик доцільно
тлумачити в наступних аспектах:
– Ризик як небезпека чи загроза. Розглядаються негативні події, що призводять до шкоди для
людини і підприємства, а під ризиком розуміється можливість настання подій з негативними наслідками,
тобто можливість реалізації передбачуваної небезпеки.
– Ризик як можливість. Розглядається взаємозв’язок між ризиком і прибутковістю. Адже чим вище
ризик, тим вище потенційний дохід.
– Ризик як невизначеність. Розглядається як імовірнісний розподіл можливих результатів
(позитивних і негативних). Ризик – це міра невідповідності між різними результатами рішень, які
оцінюються через їх корисність, шкідливість, а також ефективність за критеріями відповідності обраним
орієнтирам.
В умовах нестабільності економічної ситуації в країні проблема управління підприємницьким
ризиком є постійною в діяльності будь-якого підприємства, здійснюючи прояв протягом усієї його
діяльності, тому правильна оцінка ситуації і вибір методу управління, спрямовані на зниження ризику, є
дуже важливими інструментами в досягненні економічних цілей і бажаного результату.
Процес управління завжди передбачає наявність об’єкта та суб’єкта управління. Управлінська
система функціонує завдяки тому, що суб’єкт управління впливає на його об’єкт. Внаслідок цього об’єкт
певною мірою змінюється, набуває нових якостей та організаційних особливостей. Головною визначальною
ознакою змін (набутих об’єктом нових якостей та організаційних особливостей) є те, що вони відповідають
потребам, інтересам і бажанням суб’єкта. Суб’єкт прагне до змін в об’єкті, які йому вигідні, корисні,
відповідають цілям, завданням та уявленням про те, як має бути організований і як повинен функціонувати
об'єкт. Тому керуючий вплив виступає як цілеспрямований та організуючий фактор. Суб’єкт і об’єкт
управління перебувають у постійній динамічній взаємодії, в процесі якої виникають управлінські відносини.
Взаємодіючи, суб’єкт і об’єкт утворюють процес управління. Таким чином, функції управління
реалізуються через управлінські відносини, тобто у процесі цілеспрямованого впливу суб’єкта управління
на об’єкт управління.
Враховуючи сутність управління ризиками, управління підприємницькими ризиками має бути
спрямований на вирішення таких основних завдань:
– вивчення можливих наслідків діяльності в ризиковій ситуації та ідентифікація реальних ризиків
для чіткого визначення об’єктів управління в усіх сферах діяльності підприємства;
– розробка заходів, які не допускають, запобігають або зменшують розмір збитку від впливу
повністю неврахованих ризикових чинників, непередбачуваних обставин на діяльність підприємства в
цілому;
– реалізація такої системи адаптації та толерантності до ризиків, за допомогою якої можуть бути не
тільки нейтралізовані або компенсовані негативні ймовірні результати, а й максимально використані шанси
на отримання високого доходу;
– захищеність інтересів підприємства від впливу несприятливих факторів, небезпек та загроз на
основі високого рівня його конкурентоспроможності;
– стійкість до впливу внутрішніх та зовнішніх негативних дій (усунення чи нейтралізація ризиків),
за якої забезпечується задоволення інтересів підприємства [1].
Управління ризиками розглядається як сукупність функцій, що сприяють досягненню цілей
організації та збільшення прибутку. Розглянувши різні підходи до складу функцій управління [2, 3], а також
погляди науковців на функції управління ризиками підприємства, вважаємо за доцільне виділити функції
управління підприємницькими ризиками, які представлено на рис. 1.
Функція прогнозування вважається однією з головних. Практично всі науковці в галузі управління
підприємницькими ризиками визнають її. Прогнозування передбачає планування, постановку цілей та
завдань. Дана функція пов’язана з існуванням у діяльності підприємства ряду загроз, які можуть з’явитися
внаслідок непередбачуваних обставин та інших причин, котрі не залежать від діяльності підприємства. За
допомогою прогнозування загроз вибудовується схема впливу на підприємницькі ризики в майбутньому, і
відповідно розробляються можливі варіанти управління ними.
Організаційна діяльність є головним елементом систем управління підприємницькими ризиками.
Функція організації – це процес систематичного коригування та узгодження завдань і взаємовідносин між
суб’єктами управління ризиками. Функція організації спрямована на реалізацію визначених на
попередньому етапі прогнозів. Під організацією слід розуміти цілеспрямований вплив на підприємницькі
ризики для створення ефективної діяльності підприємства.
Функція обліку – це система систематизація та узагальнення з метою отримання всеохоплюючої
інформації, необхідної для внутрішніх та зовнішніх користувачів. Функція аналізу полягає в комплексному
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вивченні ризиків підприємства за допомогою аналітичних і економіко-математичних методів для їх
об’єктивної оцінки; виявленні причин наявного стану, динаміки і закономірностей розвитку об’єкта
управління; виявленні взаємозв’язків цього об’єкта з різними факторами; кількісній оцінці ефективності
діяльності; визначенні вузьких місць у розвитку об’єкта управління і можливих шляхів поліпшення його
стану та ін. Аналіз означає проведення аналітичних процедур як обов’язкового елемента управлінського
процесу, що передує ухваленню рішення.

– прогнозування показників, що характеризують
економічний розвиток підприємства, враховуючи вплив
внутрішніх та зовнішніх чинників ризику;
– прогнозування
параметрів
руху
фінансовоекономічних потоків за умов врахування сукупних
ризиків підприємства
– виокремлення підрозділу та структури, які повинні
управляти підприємницькими ризиками суб’єкта
господарювання у встановлений період.

Результат

Обґрунтування
економічно
доцільного рівня
ризику на
підприємстві

Реалізація
заходів щодо
ефективного
розподілу
суб’єктів
управління
ризиками

Аналіз

– аналіз можливих видів ризиків, причин і факторів, що
впливають на рівень певного виду ризику;
– вартісна оцінка наслідків впливу дій виявлених
ризиків;
– заходи мінімізації цих наслідків;
– оцінка ефективності прийнятих рішень.

Контроль

– збір та накопичення інформації про всі аналогічні
ризикові ситуації;
– виявлення найважливіших складових внутрішнього
ризику підприємства;
– аналіз статистичної інформації з отриманням
прогнозної інформації та формування алгоритмів
адаптації підприємства до ризикової ситуації.

– забезпечення порівняння фактичних результатів з
очікуваними;
– оцінка
ефективності
процедур
управління
підприємницьким ризиком;
– проведення заходів щодо коригування впливу
підприємства на ризикову ситуацію.

Координація

Облік

Прогнозування

Сутність управління підприємницькими ризиками

Організація

Функції
управління

– застосування сукупності заходів, методів і засобів з
метою свідомого і цілеспрямованого впливу на ризики
підприємства;
– вжиття оперативних заходів щодо ліквідації
необґрунтованих ризиків;
– корегування підприємницьких дій відповідно до
впливу чинників ризику зовнішнього та внутрішнього
середовища.

Збір та обробка
інформаційних
даних про
ризик

Виявлення
фактичного рівня
ризику в
діяльності
підприємства та
резервів їхнього
зниження

Контроль
потенційно
можливих втрат
підприємства

Обґрунтування
необхідності
згладжування
ризикових
ситуацій на
підприємстві

Рис. 1. Функції управління підприємницькими ризиками

Контроль – це процес забезпечення досягнення цілей підприємства. Основна мета контролю як
функції управління ризиками – встановити допустимі відхилення ризиків від встановлених меж
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підприємницьких ризиків. Завдання контролю полягають у забезпеченні планового перебігу діяльності та
досягненні цілей і прогнозованих результатів. Контроль повинен бути об’єктивним, дієвим та
систематичним. Методами контролю можуть бути перевірка, самоконтроль, обстеження тощо.
Координація – це процес зміни напряму дій без зміни поставленої мети (координація шляху
досягнення мети), або зі змінами мети залежно від зміни ситуації (координація мети). Координація мети і
завдань організації залежить від динаміки розвитку подій і зміни ситуації, що впливає на поставлену мету і
завдання. Головне завдання координації процесу управління ризиками – досягнення погодженості в
діяльності всіх підсистем (елементів) організації шляхом установлення оптимальних комунікацій (зв’язків)
між ними. Координація – це головна функція процесу управління ризиками, яка забезпечує, по-перше,
єдність та безперервність дій впливу на ризик і, по-друге, взаємозв'язок усіх дій управління
підприємницькими ризиками.
Одне з основних завдань керівників підприємства – передбачити можливі причини виникнення
невизначеностей, що є джерелами ризикових ситуацій і підприємницьких ризиків, та знайти шляхи їх
зниження. Використання функціональних особливостей управління підприємницькими ризиками дозволяє в
короткостроковій і довгостроковій перспективах управляти підприємницькими ризиками з метою їх
мінімізації в короткостроковій перспективі і оптимізації в довгостроковій перспективі, що буде сприяти
підвищенню ефективності реальності роботи суб’єкта господарювання і зміцненню його стратегічної
позиції [4]. Методи управління підприємницькими ризиками можна поділити на страхування,
диверсифікацію, лімітування, резервування, прогнозування, відхилення, врахування. Балабанов І. Т. виділяє
подібні методи мінімізації ризиків: запобігання, утримання, передавання, зниження, диверсифікація,
придбання додаткової інформації про вибір серед ризикованих альтернатив та результати прийняття
ризикованих рішень, лімітування, самострахування та страхування [5, с. 63]. Інші науковці виокремлюють
ще такі ефективні методи, як перевірка партнерів з бізнесу та умов укладання контрактів, бізнес-планування,
підбір персоналу підприємства, організація захисту комерційної таємниці [6, с. 152]. Внукова Н. М. та
Смоляк В. А. виділяють такі групи методів мінімізації ризиків: ліквідація; запобігання втратам і
контролювання; страхування; поглинання [7, с. 16]. Хрипач В. Я. об’єднує страхування, прогнозування та
маркетинг як запобіжні методи, а аналізування, планування та облік є елементами системи ризикменеджменту [8, с. 37]. Виокремлення тих чи інших методів запобігання і зниження ризику залежить
насамперед від ідентифікації ризиків, класифікації та здійснення моніторингу у різних сферах діяльності,
виявлення істотних і нехтування неістотними, а також використання різних методик для аналізу ризику з
урахуванням особливостей суб'єктів ризику. Основним чинником, який впливає на вибір методу мінімізації
ризиків, є домінування причин виникнення ризиків. Методи мінімізації ризиків з урахування специфіки
галузі можуть бути наступними: диверсифікація, лімітування, резервування, розподіл, прийняття,
страхування, реорганізація та реструктуризація підприємства, оновлення основних фондів за допомогою
лізингу, використання систем управління якістю, налагодження зв’язків з партнерами для активізації
інноваційної діяльності, інвестування в розвиток персоналу.
Висновки. Беззаперечною умовою ефективної діяльності суб’єкта господарювання має стати
формування системи ризик-менеджменту на підприємстві. У зарубіжних країнах менеджмент ризиків
господарювання вже давно став невід’ємною складовою системи управління підприємством у цілому. Адже
ґрунтовний аналіз, проведення ідентифікації, оцінки та подальше коригування ступеня ризику необхідні для
прийняття стратегічних, інноваційних, інвестиційних рішень; прогнозування кон’юнктури ринку,
маркетингових досліджень тощо. До того ж всі процедури системи управління ризиками повинні мати
циклічний характер, якщо суб’єкт господарювання хоче досягти позитивного результату від системи ризикменеджменту на підприємстві.
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СТРАТЕГІЧНИЙ АЛЬЯНС ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ФОРМА ОБ’ЄДНАННЯ
ПІДПРИЄМСТВ
В статті уточнено визначення економічної категорії «стратегічний альянс» і здійснено класифікацію різних видів
стратегічних альянсів за основними критеріями. Виявлені переваги та недоліки об’єднання підприємств у формі
стратегічного альянсу. Визначені перспективи та можливі загрози розвитку стратегічних альянсів в умовах української
економіки.
Ключові слова: економічний розвиток, загрози, інтеграція, недоліки, об’єднання підприємств, переваги,
перспективи, стратегічний альянс.

CHEREP A. V., LYNENKO A. V.
Zaporizhzhya National University

STRATEGIC ALLIANCE AS THE PERSPECTIVE FORM OF JOINT VENTURE
The study aim concerned on clarification of the «strategic alliance» category, on main criteria’s classification of strategic
alliance, and, definition of advantages and disadvantages of joint ventures in a strategic alliance form. The main approaches to
identify economics matter of «strategic alliance» are analyzed in the article, which allowed to formulate the own author’s
approaches to the definition mentioned above. The classification signs were marked, and, due to them, the systematization of the
most common strategic alliance types was suggested, according to the economy level of Ukraine and the level of international
relations in the context of globalization. The results of the comparative analysis were used for the definition of key advantages and
disadvantages of economics subject’s associations as strategic alliances. Perspective strategic alliance development for the
Ukrainian economic was identified, within modern unstable economy conditions and possible risks which can touch integrated
establishments, so as national economic as a whole. The main conclusion of this article concerned on the prospects of joint
venture’s form, such as strategic alliance, taking into account the features of Ukrainian economy development, that cause the need
in further set-of-factors study, which can negatively affect the functioning of the strategic alliance in the conditions of Ukrainian
economics.
Keywords: benefits, economic development, integration, joint venture, lacks, prospects, risks, strategic alliance.

Постановка проблеми. Сучасний стан економіки України можна охарактеризувати як
нестабільний через вплив цілої низки деструктивних чинників на макрорівні, що зумовлені воєнними діями
на сході країни, анексією АР Крим, непослідовністю економічних реформ та ін. У таких умовах вітчизняним
підприємствам, особливо орієнтованим на зовнішні ринки збуту своєї продукції, досить складно
забезпечити конкурентні переваги та досягти більш-менш стабільних економічних результатів, які б давали
можливість не лише підтримувати існуючий рівень техніко-технологічного, кадрового, інформаційного
забезпечення, фінансово-економічної безпеки тощо, але й інвестувати в інновації, без яких неможливо
уявити сучасний бізнес.
Вирватися з цього «замкненого кола» можливо за рахунок об’єднання підприємств, створення ними
інтеграційних формувань, які дають змогу отримувати переваги внаслідок поєднання спеціалізації та
кооперації, досягати мультиплікаційного чи синергетичного ефекту. В умовах глобалізації варто звернути
увагу на таку перспективну форму об’єднання підприємств, як стратегічний альянс, що передбачає
інтеграцію бізнесу на взаємовигідних засадах для суб’єктів економіки – учасників такого утворення. Втім,
для врахування національних особливостей українського бізнесу необхідно дослідити можливі переваги та
недоліки, перспективи та загрози щодо створення стратегічних альянсів вітчизняними підприємствами,
зокрема машинобудівними.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідники, які вивчали особливості створення та
функціонування стратегічних альянсів, зробили значний внесок в економічну науку, а також сформулювали
практичні рекомендації щодо перспективних напрямів розвитку підприємств шляхом об’єднання в
стратегічні альянси. Так, Г. Козаченко та Л. Шульженко визначили дуалістичний характер цього
інтеграційного формування, що зумовлює як переваги для підприємств-учасників, так і певні негативні
наслідки чи принаймні ризики, з якими варто рахуватися й докладати зусиль для їх мінімізації [1]. Крім
того, Л. Шульженко є автором наукових праць, присвячених системному дослідженню проблем
забезпечення економічної безпеки стратегічних альянсів [2].
Варто також зазначити, що В. Мартиненко досліджував проблеми активізації інвестиційної
діяльності за рахунок розвитку стратегічних альянсів з позиції державного управління [3]. Г. Махова в
дисертаційному дослідженні розкрила теоретичні та методичні аспекти діяльності стратегічних альянсів у
вітчизняній економіці [4]. Ціла низка наукових робіт О. Охріменко містить результати комплексного
дослідження проблем і перспектив функціонування стратегічних альянсів в економічному середовищі
України [5, 6]. О. Шубін і Д. Махноносов всебічно розглянули вплив партнерства в межах стратегічних
альянсів на стійкість роботи підприємств [7].
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Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Здебільшого негативні тенденції
розвитку більшості галузей економіки України актуалізують проблему пошуку нових форм взаємодії
підприємств, зокрема машинобудування, які б дали їм можливість отримати конкурентні переваги, в т.ч. на
зовнішніх ринках. Тому наразі необхідно визначити ризики й виявити перспективи формування і розвитку
стратегічних альянсів у сучасних економічних умовах для України.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є уточнення економічної категорії «стратегічний
альянс», класифікація різних видів стратегічних альянсів за основними критеріями, виявлення переваг та
недоліків об’єднання підприємств у формі стратегічного альянсу, а також визначення перспектив і
можливих загроз розвитку стратегічних альянсів в умовах української економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Стратегічні альянси не є новим явищем для
української, а надто світової економіки. Проте сучасні умови ведення бізнесу зумовлюють інтеграційні
процеси, в т.ч. за рахунок утворення стратегічних альянсів, які також дещо модифікуються відповідно до
сучасних реалій і викликів, з якими їм доводиться стикатися у процесі своєї діяльності.
Проаналізувавши підходи до трактування суті стратегічного альянсу [1–7], слід зазначити, що в
основному автори пропонують подібні визначення, які деякою мірою доповнюють інші. Проте, на думку О.
Охріменко існують і суперечливі тлумачення сутності поняття «стратегічний альянс» [6]. Вважаємо, що в
сучасних умовах у визначенні стратегічного альянсу має бути відображений аспект економічної безпеки,
проблеми забезпечення якої були досліджені Л. Шульженко [2].
Отже, можна запропонувати уточнене визначення. Так, стратегічний альянс – це сучасна форма
об’єднання підприємств на засадах взаємної вигоди для учасників з метою отримання конкурентних переваг
за рахунок синергетичного ефекту та забезпечення економічної безпеки для окремих учасників і об’єднання
в цілому.
Стратегічні альянси неоднорідні і можуть суттєво відрізнятися один від одного за цілим переліком
характеристик, тому вчені-економісти проводили дослідження окремих видів стратегічних альянсів з їх
систематизацією [4].
Використовуючи вже існуючі напрацювання, пропонуємо таку доповнену класифікацію основних
видів стратегічних альянсів за різними критеріями.
Отримання доступу до ресурсів

Реалізація інноваційних проектів

За рівнем, на якому відбувається
об’єднання підприємств-учасників
Регіональний рівень
Національний рівень

Освоєння нових ринків збуту

За функціональною ознакою
створення

Спільна виробнича діяльність

Види стратегічних альянсів
Неформальні стратегічні
альянси

За щільністю інтеграційних зв’язків
підприємств-учасників
Володіння часткою капіталу
підприємств-учасників
Створення стратегічними
альянсами спільних
підприємств

Транснаціональний рівень

Створення консорціумів
Стратегічні альянси зі
слабкою інтеграцією
Рис. 1. Класифікація основних видів стратегічних альянсів

Варто зауважити, що окремі характеристики, виділені за різними класифікаційними ознаками,
можуть бути одночасно поєднані в межах певного стратегічного альянсу, тоді як інші риси не можуть бути
притаманні одному інтеграційному утворенню. Наприклад, альянс може функціонувати на
транснаціональному рівні, передбачати володіння часткою капіталу учасників, однак остання риса
унеможливлює тимчасовий характер консорціуму. Діяльність стратегічного альянсу може бути спрямована
на реалізацію інноваційних проектів, отримання доступу до ресурсів і освоєння нових ринків поряд із
неформальною угодою між учасниками.
Переваги та недоліки створення стратегічного альянсу, які зумовлюють відповідні перспективи чи
загрози як для учасників, так і для інтегрованого формування в цілому, згруповані на рис. 2.
Деякі з переваг і недоліків є загальними як для учасників, так і для стратегічного альянсу в цілому, а
деякі є специфічними, тобто проявляються або для окремих учасників, або лише для об’єднання
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підприємств. Однак виділені недоліки і загрози в основному можливо нівелювати чи зменшити до
прийнятного рівня за рахунок переваг об’єднання підприємств у формі стратегічного альянсу.

Для альянсу

Для учасників

Переваги

Недоліки

Можливість фундаментальних і прикладних
НДДКР та реалізації інноваційних проектів
Розширення доступу до сировинних баз і ресурсів,
у т.ч. людських, інтелектуального капіталу
Вихід на нові ринки збуту своєї продукції чи
надання послуг

Фактична відсутність законодавчого поля щодо
діяльності підприємств у структурі стратегічного
альянсу в Україні
Проблеми одного учасника можуть мати негативні
наслідки для решти партнерів

Отримання конкурентних переваг та ін.

Вплив нестабільного економічного середовища
країн походження окремих учасників

Досягнення мультиплікаційного економічного
ефекту за рахунок об’єднання зусиль учасників

Нормативно-правова невпорядкованість
функціонування стратегічних альянсів в Україні

Отримання вигід унаслідок одночасної діяльності в
декількох країнах

Поєднання ризиків, притаманних країнам, в яких
функціонує стратегічний альянс

Можлива реалізація масштабних державних
програм економічного розвитку тощо

Можливі антимонопольні обмеження та надмірна
увага з боку контролюючих державних органів

Рис. 2. Переваги та недоліки створення об’єднання підприємств у формі стратегічного альянсу

Висновки. Узагальнюючи результати дослідження, можна констатувати перспективність такої
форми об’єднання підприємств, як стратегічний альянс, але з урахуванням національних особливостей
економічного розвитку в Україні, що зумовлюють необхідність подальшого дослідження сукупності
факторів, які можуть негативно вплинути на функціонування стратегічних альянсів в умовах української
економіки.
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РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
В статті поставлена проблема впливу глобалізаційних процесів на розвиток транспортної логістики в Україні.
Визначені характерні тенденції міжнародного ринку транспортно-логістичних послуг. Розглянуті особливості розвитку
транспортної логістики в Україні. Проаналізовано ступінь впливу вантажних перевезень різними видами транспорту на
загальні обсяги вантажних перевезень за допомогою кореляційного аналізу. Визначено ступінь впливу різних видів
перевезень на вантажообіг країни.
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DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND LOGISTICS IN UKRAINE
IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION
The objective of writing this article is to analyze the development of transport logistics in Ukraine in the context of
globalization. The main factors determining the demand for integrated logistics services is the dynamics of the world economy and
the international exchange of goods, globalization of traffic and complexity of schemes of delivery, demand for optimization of the
transportation costs, storage and distribution of goods. The structure of the Ukrainian market of transport and logistics make up the
largest share of transport and forwarding services, significantly less - warehousing and customs brokerage services, and a very
small share accounted for logistics management. Development of warehousing services market has led to an increase in the volume
of storage facilities in Ukraine, but only 10% of them are modern warehouse complexes. If we consider the statistics State Statistics
Committee of Ukraine on amounts of traffic, it becomes evident that the total cargo turnover of the country, starting decreases
since 2008. The largest drop in cargo transportation observed at such forms of transport, such as: maritime and pipelines. Analysis
of the influence individual types of cargo transportation different modes of transport on the overall volumes of cargo transportation,
which was carried out with the help of correlation analysis has shown that the greatest impact on the cargo turnover of the country
have the volume of traffic by rail, sea, waterway and pipeline transport. A result of research concluded that the development of
transport logistics in Ukraine at the present stage of economic development is accompanied by a reduction in freight traffic. This
process is explained by reduction of volumes of export-import operations and reformulation of trade flows. At the same time, the
largest drop observed in the modes of transport that have the greatest degree of influence on freight transportation.
Keywords: logistics, logistics services, logistics outsourcing, globalization.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Глобалізація економічних процесів вплинула на
розвиток глобальної логістики, основними мотивуючими факторами якої є стрімке економічне зростання та
збільшення прибутку компаній. Потреба в освоєнні нових ринків для підтримки стійкого зростання є
головною рушійною силою, спонукала компанії шукати нові ринки збуту за межами національної
економіки. Основною рушійною силою глобалізації логістики стала поширена серед виробників і великих
дистриб'юторів орієнтація бізнесу на логістичний ланцюжок в цілому. Раніше логістика здійснювалась
традиційно в межах одного підприємства, основною метою якої було скорочення логістичних та орієнтація
на самостійне планування й виконання більшості логістичних операцій та функцій. Глобалізація та
розширення компаній за національні межи сприяло створенню глобальних логістичних ланцюжків, в яких
найбільш ефективним методом ведення бізнесу з`явилось застосування логістичного аутсорсингу.
Згідно даних Європейської логістичної асоціації, застосування логістичного аутсорсингу дозволяє
скоротити час виробництва товарів на 25%, знизити витрати виробництва продукції до 30%, скоротити
обсяги матеріально-технічних запасів від 30 до 70% [1].
З метою виявлення масштабу поширення логістики та її результатів Світовим банком був
проведений аналітичний огляд 1450 компаній США, Японії, Канади та західноєвропейських країн. З цих
компаній 55% представляли промисловість, 15% – оптову та роздрібну торгівлю, 30% – послуги
(транспортування, зберігання, електронну обробку даних). В результаті було виявлено наступне:
• управління каналами руху продукції веде до скорочення тривалості циклу замовлення на 80% та
розміру запасів на 30–70%, підвищення продуктивності – на 20–50%, зменшення витрат на доставку
продукції до 30% (Європейська асоціація промисловості);
• зниження витрат на логістику на 1% еквівалентно 10% зростання обсягів перевозок (компанії:
General Motors, Bosch, Siemens, Mitsubishi);
• організація отримання товарів за допомогою електронних замовлень дозволила багатьом фірмам
збільшити обсяги збуту до 50% (Асоціація промисловості США);
• в результаті вдосконалення логістики та зниження запасів на 30% зменшилися витрати на
зберігання й капітальні вкладення, що, в свою чергу, призвело до зростання прибутку на активи майже на
35% (Henkel);
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• використовуючи інтегроване управління логістикою, деякі промислові підприємства знизили до
25% тривалість процесу виробництва продукції, що дозволило їм скоротити на 20% загальні витрати на
маркетинг (Boston Consulting Group) [1]. Таким чином, виділення функцій логістики в самостійну систему
забезпечення діяльності підприємства дозволяє значно підвищити його конкурентоспроможність. [1].
Отримані результати дослідження логістичних операцій американських й європейських компаній та
вплив на ефективність їх використання аутсорсингу заслуговує на значний інтерес к цьому питанню в
практиці українських логістичних компаній. В зв'язку з цим, виникає необхідність проведення наукових
досліджень в області розвитку логістики в Україні та ступеня її інтегрованості в глобальні логістичні
процеси.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В науковій літературі значна увага приділяється
дослідженням в сфері розвитку логістики та логістичних процесів в умовах зростаючої ролі глобалізації та
інтеграційних процесів. Необхідність вдосконалення цього напрямку концепції логістики зумовила появу
великої кількості наукових публікацій зарубіжних і українських авторів. Проблемами вивчення теоретикопрактичних питань в сфері логістики займалися наступні зарубіжні вчені: Рональд Левіс, Майкл O`Гуін,
Роберт Каплан і Томас Джонсон. Серед українських вчених найбільший внесок в розвиток концепції
логістики зробили такі вчені, як М. Окландер [2], Е. Крикавський [3], Н. Чухрай та ін. Однак, проблема
розвитку логістичної концепції в умовах глобалізації вивчена недостатньо та потребує подальших
досліджень.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена
стаття. Загальна тенденція розвитку світового ринку характеризується тим, що великі виробники товарів і
послуг намагаються все більше концентрувати свої зусилля й капітали на основній профільній діяльності.
Для виконання непрофільних функцій створюються окремі підрозділи або дочірні підприємства, але частіше
ці функції віддаються на аутсорсинг. В зв`язку з поставленою проблематикою, є необхідність дослідження й
моніторингу розвитку українського ринку транспортно-логістичних послуг.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою написання статті є аналіз розвитку
транспортної логістики в Україні в умовах глобалізації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Світовий ринок логістичних послуг характеризується
високим рівнем фрагментації та високим рівнем монополістичної конкуренції. На світовому ринку
логістичних послуг діють десятки тисяч невеликих підприємств, але в той же час близько третини обсягів
перевезень припадає на 30 найбільш великих компаній. Провідними логістичними компаніями світу є такі:
DHL (Німеччина), UPS (США), FedEx (США), ТЖ (Нідерланди), Kuehne & Nagel (Швейцарія), FM-Logistics
(Франція), Schenker (Німеччина), AP Moller-Maersk (Данія), Nippon Express (Японія), Panalpina (Швейцарія)
та ін. Глобальні компанії стикаються з різними логістичними обмеженнями і можливостями в різних
частинах планети. Всесвітній банк регулярно публікує рейтинг рівня розвитку логістики всіх країнах світу –
індекс доступності логістичних послуг Logistics Performance Index (LPI) [4]. Рейтинг складається на базі
опитування глобальних логістичних компаній за сукупністю наступних показників: робота митниці,
наявність інфраструктури, міжнародні перевезення, логістика компетенцій, можливість відстеження
вантажів та швидкість й вартість доставки. Перше місце за рейтингом 2016 року зайняла Німеччина (4,23
балів з 5 можливих). Друге місце займає Люксембург (4,22), третє – Швеція (4,2), четверте – Нідерланди
(4,19), п`яте – Сінгапур (4,14). Україна посідає 79 місце, Росія – 99 місці з 155 країн рейтингу [5].
Основними факторами, що визначають попит на комплексні логістичні послуги, є динаміка світової
економіки і міжнародного товарообміну, глобалізація вантажопотоків та ускладнення схем доставки,
потреби в оптимізації витрат, пов'язаних з перевезенням, зберіганням і дистрибуцією товарів. В структурі
світового ринку логістичних послуг близько 55% припадає на транспортні й експедиторські послуги, при
цьому їх частка під впливом уповільнення темпів зростання міжнародних вантажоперевезень знижується.
Комплексні логістичні рішення забезпечують 27% обороту ринку, зростає частка управлінських послуг –
18% [6].
На міжнародному ринку транспортно-логістичних послуг можна виділити ряд характерних
тенденцій його розвитку.
1. Активно відбуваються процеси глобалізації логістичних компаній за рахунок злиття й
поглинання та консолідації їх бізнесу. В результаті спостерігається посилення позицій компаній з
розвиненою логістичною мережею, які представляють комплекс послуг і широку географію
інтернаціоналізації бізнесу. Світовий ринок логістичних послуг протягом останніх 20 років стійко
розширюється, пропонуючи комплексні функціональні рішення від мультимодальних транспортних послуг
до дистриб'юторських центрів зі складними технологіями комплектації та передпродажної підготовки
товарних потоків, управлінням дистриб'юторськими каналами, до контролю дебіторської заборгованості.
Розширення сфери послуг, що надаються, тягне зростання масштабів компаній й, як наслідок, скорочення
витрат.
2. Наступною найважливішою характеристикою сучасного ринку логістичних послуг є зростання
ролі інформаційних технологій в діяльності компаній, зокрема надійних телекомунікаційних систем і
програмного забезпечення, автоматизації ланок логістичного ланцюжка.
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3. Формування фірмових логістичних мереж і міжнародних центрів логістики (МЦЛ) – ще одна
характерна тенденція ринку логістичних послуг. Такі центри створюються найбільшими
транснаціональними корпораціями для підвищення ефективності логістичних функцій.
4. Незважаючи на високу ступінь ефективності внутрішньофірмових логістичних ланцюжків,
найважливішою тенденцією на ринку логістики стає аутсорсинг послуг, що отримав в зарубіжній практиці
назву «контрактна логістика». Залучення послуг ззовні дає максимальну гнучкість, оскільки дозволяє
отримати майже негайний доступ до нових ринків і запропонувати клієнтам індивідуальне обслуговування.
5. Зростає роль маркетингових стратегій в конкурентній боротьбі логістичних компаній на
міжнародному ринку. У маркетингових стратегіях великих логістичних компаній переважає орієнтація на
створення позитивного іміджу компанії та індивідуальні потреби клієнта, використання так званого
клієнтського маркетингу, який має на меті створення комплексу комунікаційних інструментів, спрямованих
на формування клієнтської бази й задоволення індивідуальних потреб клієнтів.
Таким чином, найважливіші конкурентні переваги компаній на світовому ринку логістичних послуг
визначаються основними тенденціями його розвитку.
Якщо розглянути логістичний ринок України, то стає очевидним, що він знаходиться в стадії
формування, але має значний потенціал, для реалізації якого необхідне спрощення процедур торгівлі та
вдосконалення транспортного і складського обслуговування. Логістика в Україні розвивається відповідно до
світових тенденцій. Незважаючи на позитивну динаміку, темпи розвитку логістичного ринку в Україні
нижче в порівнянні зі світовими темпами розвитку цієї галузі. На вітчизняному логістичному ринку діє
близько 40 фірм. Більшість з них – це потужні логістичні оператори світового масштабу, а саме: Кюне і
Нагель Україна, Рабен Україна, Фіге Україна, ЖЕФКО Україна, Шенкер, UPS, TNT, DHL та ін. Одиночну
конкуренцію їм складають вітчизняні підприємства, такі як НВК («Українські вантажні кур'єри»), «ТБН
Логістик Україна», «Рапід», компанії експрес-доставки «Нова Пошта», «Автолюкс», «Гюнсел» та ін.
Кон'юнктура ринку перспективна, в той же час спостерігається тенденція посилення конкуренції. Поряд з
цим існує дефіцит якісних і недорогих послуг. В структурі українського транспортно-логістичного ринку
найбільшу частку складають транспортно-експедиторські послуги, значно меншу – складування і митноброкерські послуги та зовсім невеличка частка припадає на управлінську логістику. Розвиток ринку
складських послуг призводить до зростання обсягів складських приміщень в Україні, але тільки близько
10% з них є сучасними складськими комплексами [6]. Якщо розглянути статистичні дані Держкомстату
України відносно обсягів перевезень, то стає очевидним, що загальний вантажообіг країни, починаючи з
2008 року знижується (рис. 1).

Рис. 1. Загальний вантажообіг в України за усіма видами транспорту за 2003–2015 рр. (млрд т/км) [7]

Найбільше падіння вантажних перевезень спостерігається у таких видів транспорту, як морській та
трубопровідний. Темпи падіння вантажних перевезень морським транспортом за період з 2010 по 2015 р.
скоротилися майже в 2 рази. Темп падіння вантажних перевезень трубопровідним транспортом за останні
два роки склав 92,8%. Аналіз впливу окремих видів вантажних перевезень різними видами транспорту на
загальні обсяги вантажних перевезень, який проводився за допомогою кореляційного аналізу показав, що
найбільший вплив на вантажообіг країни мають обсяги перевезень Укрзалізницею (R=0,95), морським та
водним транспортом (R=0,82) й трубопровідним транспортом (R=0,71) (табл. 1).
Розглянувши частки вантажних перевезень різними видами транспорту в загальному вантажообігу
країни, можна зробити висновок про те, що майже 50% всіх вантажів транспортується Укрзалізницею, на
другому місці знаходиться трубопровідний транспорт та автомобільний транспорт, частки яких в різні роки
коливалися від 16% до 26%. В той же час, обсяги перевезень автомобільним транспортом має слабкий
кореляційний вплив на загальні обсяги перевезень в країні (R=0,17). Навпроти, водний та морський
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транспорт має сильний кореляційний зв`язок та вплив на загальний вантажообіг, але займає маленьку частку
в загальному обсязі перевезень (від 1% до 2,6%). Частки вантажних перевезень за видами транспорту в
Україні представлені на рис. 2. Процеси на світовому логістичному ринку становлять значний інтерес для
вітчизняних підприємств так як логістична інфраструктура України має на меті інтегруватися до
Європейського економічного простору.
Таблиця 1
Вантажообіг в України за видами транспорту за період 2003–2015 рр. [7]

Рік

Обсяги
перевезених
вантажів,
млн тонн

Обсяги
перевезених
вантажів
Укрзалізни
цею, млн
тонн

Обсяги
перевезення
вантажів
морським
транспортом,
млн тонн

Обсяги
перевезення
вантажів
автомобільним
транспортом,
млн тонн

Обсяги
перевезення
трубопроводним
транспортом,
млн тонн

Обсяги
перевезення
авіаційним
транспортом, млн
тонн

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

855,8
826,9
809,3
858,4
902,7
891,8
695,7
755,3
811,7
772,8
757,6
671,2
601

443,5
460,9
448,7
476,8
512,2
498,8
391,2
432,5
468,4
457,5
441,8
387
350

18,8
20,6
21,4
23
24,7
19,5
9,8
11,1
9,9
7,8
6,3
6
6,4

176
124,4
126,5
154,8
169,7
186,6
140
158,2
178,3
179
183,5
178,4
147,3

317,4
220,9
212,6
203,7
196,1
186,8
154,6
153,4
155
128,4
125,9
99,7
97,2

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

коефіцієнт
кореляції

0,95532127

0,820671714

0,178335074

0,71299456

0

Рис. 2. Частки вантажних перевезень за видами транспорту в Україні [7]

Висновок. Розвиток транспортної логістики в Україні на сучасному етапі розвитку економіки
супроводжується скороченням вантажних перевезень. Цей процес пояснюється скороченнями обсягів
експортно-імпортних операцій та переформуванням товарних потоків. При цьому, найбільше падіння
спостерігається за тими видами транспорту, які мають найбільший ступінь впливу на вантажні перевезення.
Проте, обсяги перевезення вантажів Укрзалізницею мають стабільні показники. Спираючись на статистичні
дані можна зробити висновок, в Україні зі усіх видів вантажних перевезень тільки Укрзалізниці вдалося
зберегти позитивну динаміку.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ФОНДООЗБРОЄНОСТІ НА
БАЗІ ЛІНІЙНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ І ФУНКЦІЇ ЛЕОНТ’ЄВА
Обговорюються теоретичні питання мікроекономіки, зокрема, використання виробничих функцій в процесі
моделювання випуску продукції в залежності від важливіших факторів, представлених у вартісному вираженні. Для
двофакторної лінійної функції і функції Леонт’єва досліджується оптимальна фондоозброєність, яка максимізує випуск
продукції при заданих загальних витратах капіталу (мінімізує загальні витрати при фіксованому випуску продукції), величина
граничної норми заміщення ресурсів, рівняння рівноваги виробника. Пропонується нове тлумачення граничної норми
заміщення ресурсів як індикатора диспропорції при інвестуванні коштів у агреговані фактори «капітал» і «праця».
Ключові слова: мікроекономіка, виробничі функції, оптимальна фондоозброєність.

ІANKOVYI V. О.
Odessa National Economic University

FEATURES DETERMINE THE OPTIMAL CAPITAL-LABOR RATIO ON THE BASIS
OF THE LINEAR FUNCTION AND THE FUNCTION OF LEONT'YEV
The coordinates of points the optimal capital-labor ratio that maximize output, the overall cost of capital, marginal rate of
substitution of factors equilibrium equation producer have been found for the linear production function and Leontiev function. It
could be argued that the research of point of maximum output for a given overall cost of capital is fully completed when production
accurately modeled using production function Cobb-Douglas. In particular optimal capital-labor ratio, the total cost of capital,
marginal rate of the substitution of the factors and equation of manufacturer’s equilibrium are determined. Maximum output for a
linear production function does not depend on the selected value of capital invested in production funds and labor, but the
condition of equality of the marginal product of each factor must be implemented. Optimal capital-labor ratio for the Leontiev
function depends on capital intensity and complexity of the unit are the same and equal to zero. The marginal rate of the
substitution of the factors isn’t determined. The resulting parameters and conclusions can serve as a useful additional guidelines in
the practical application of the linear production function and Leontiev function in the economic modeling of the operating domestic
producers.
Keywords: microeconomics, production functions, the optimal capital-labor ratio.

Постановка проблеми. З мікроекономіки відомо, що завдання виробника полягає у виборі такого
поєднання факторів, яке забезпечує максимізацію випуску продукції Y у вартісному вираженні із заданими
загальними витратами або мінімізацію витрат виробництва на певний обсяг випуску. Цю проблему можна
розглядати як пряму і обернену задачі пошуку оптимальної фондоозброєності K/L, де К – вартість капіталу,
що спрямований у виробничі фонди, L – витрати капіталу на оплату праці.
Дійсно, фіксований рівень випуску продукції при різній комбінації факторів виражений в ізокванті,
а постійний рівень витрат для кожної конкретної комбінації факторів відображається ізокостою певної
виробничої функції (ВФ). Тому, умова оптимізації фондоозброєності для неокласичної ВФ (ізокванти мають
форму опуклої до низу гіперболи), тобто досягнення такої комбінації факторів, яка забезпечує
максимальний випуск продукції при заданих загальних витратах (мінімальні для даного випуску продукції
витрати), буде полягати в наступному:
- комбінація факторів виробництва повинна лежати на изокості ВФ;
- нахил ізокости ВФ повинен бути рівним нахилу ізокванти даної ВФ, яка характеризує
співвідношення граничних продуктів факторів [1, с. 216; 2; 3].
Отже, для заданого рівня загальних витрат С = К + L (для необхідного обсягу випуску продукції Y)
максимальний випуск (мінімальні витрати виробництва) досягається в точці дотику ізокванти і ізокости ВФ,
у якій досягається рівність нахилу ізокости та ізокванти.
Для ВФ, що не відносяться до неокласичних (лінійна, функція Леонт’єва та ін.), ізокванти не мають
форму опуклої до низу гіперболи. Тому пошук оптимальної фондоозброєності в цьому випадку дещо
ускладнюється, але загальне правило зберігається: точка оптимальної фондоозброєності K/L є точкою
перетину ізокости і ізокванти досліджуваної ВФ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Д. Л. Дебертін (Debertin, 2012) розглядає алгебраїчні
умови максимізації ВФ на основі аналізу знаків добутків перших та других похідних адитивних і
мультиплікативних моделей сільськогосподарського виробництва. Він наводить також геометричне
тлумачення наявності локальних екстремумів та глобального максимуму на базі сідлових точок поверхні
ВФ. При цьому Дебертін не зв’язує проблему максимізації випуску продукції (мінімізації загальних витрат
капіталу) з визначенням рівня оптимальної фондоозброєності в рамках досліджуваних ВФ [4, с. 105–111].
При аналізі умов інвестування у вже існуюче виробництво продукції, що адекватно описується ВФ
Кобба-Дугласа, ВФ Кобба-Дугласа-Тінбергена, Є. В. Черевко [5, с. 388–390; 6], а також В. О. Янковий [7]
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вивели формулу оптимальної фондоозброєності FO, тобто такого розподілу майбутніх загальних витрат
капіталу С на вкладення у виробничі фонди K й на оплату праці L, що максимізує вартість випуску
додаткової продукції. В результаті пошуку максимуму вказаних функцій були отримані наступні
співвідношення:


K 
K
C, L 
C , FO   ,
(1)
 
 
L 
де α, β – еластичність випуску продукції ВФ Кобба-Дугласа відповідно за факторами K і L.
При цьому максимум додаткової продукції у вартісному вираженні дорівнює




 
A    ( K  L) 
 
(2)
 A  L   A  K   ,

(   ) 
 
 
де А – коефіцієнт масштабу ВФ Кобба-Дугласа.
Щодо лінійної ВФ і функції Леонт’єва, то дана задача в літературі не розглядалась.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Слід відмітити, що в мікроекономіці
окрім загального геометричного підходу до вирішення поставленої проблеми відсутні конкретні формули
для визначення оптимального співвідношення K/L для будь-яких ВФ, що використовуються в практиці
математико-статистичного моделювання і прогнозування економіки.
Мета статті полягає в тім, щоб на основі підходу до пошуку точок оптимальної фондоозброєності,
викладеному в роботах [5, с. 388–390; 6; 7], визначити для ВФ Кобба-Дугласа загальні витрати капіталу,
граничну норму заміщення факторів, рівняння рівноваги виробника. А також для лінійної функції, ВФ
Леонт’єва знайти координати точок оптимальної фондоозброєності, які максимізують вартість випуску
продукції, загальні витрати капіталу, граничну норму заміщення факторів, рівняння рівноваги виробника.
Виклад основного матеріалу дослідження. З урахуванням вираження (1) визначимо загальні
витрати капіталу для ВФ Кобба-Дугласа в умовах оптимальної фондоозброєності для випуску продукції,
заданого формулою (2):
1) через витрати капіталу на оплату праці


(3)
K  L ; C  K  L  L (  1)  L FO  1;


2) через витрати капіталу, що спрямовані у виробничі фонди


 1

(4)
L  K ; C  L  K  K (  1)  K 
 1.


 FO

Знайдемо також граничну норму заміщення ресурсів MRS (від англ. абревіатури Marginal Rate оf
Substitution) для ВФ Кобба-Дугласа в умовах оптимальної фондоозброєності
 K   
(5)
MRS          1.
  L  
Вираження (5) означає, що граничні продукти МР (Marginal Product) кожного фактора ВФ КоббаДугласа у вартісному представленні при оптимальній фондоозброєності співпадають, тобто рівняння
рівноваги виробника приймає вигляд МРK = МРL.
Таким чином, з урахуванням формул (1) – (5) можна стверджувати, що в умовах, коли виробництво
досить точно моделюється за допомогою ВФ Кобба-Дугласа, дослідження точки максимуму випуску
продукції при заданих загальних витратах капіталу є повністю завершеним, зокрема, визначена оптимальна
фондоозброєність FO. Застосуємо розглянутий підхід до пошуку координат точок оптимальної
фондоозброєності до лінійної ВФ і функції Леонт’єва.
1. Лінійна ВФ. Нехай операційна діяльність виробника досить точно апроксимується лінійною
функцією Y = A1K +A2L, де A1, A2 – граничні продукти кожного виробничого фактора. Запишемо умову
максимізації випуску продукції при заданих загальних витратах капіталу:
Y = A1K +A2L → max
С=К+L
(6)
Звідси випливає
Y = A1K +A2(С – К) → max.
(7)
Знайдемо першу частинну похідну вираження (7) по К і прирівняємо її до нуля:
Y′ = A1 – A2 = 0.
(8)
Вираз (8) показує, що максимум випуску продукції для лінійної ВФ не залежить від обраних
значень К, L, але повинна виконуватись умова A1 = A2, тобто система (6) приймає вигляд
Y/A1 = K + L
С = К + L,
(9)
де перше рівняння визначає сімейство ізоквант, а друге – множину ізокост. Очевидно, що в цьому випадку
Y/A1 = С.
Рівняння системи (9) показує, що для лінійної ВФ в умовах максимізації випуску продукції при
Ymax 
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заданих загальних витратах капіталу нахил усіх ізоквант дорівнює нахилу всіх ізокост, які представляють
собою паралельні прямі (рис. 1).
Саме лінійний вигляд ізоквант є геометричним проявленням не приналежності лінійної ВФ до
неокласичних функцій, для яких ізоквантами є гіперболи, опуклі донизу.
На рис. 1 ізокванта Y/A1 позначена через АВ. Вона співпадає з ізокостою С = К + L (виділена
штрихом). Тобто будь-яка точка на прямій АВ буде задовольняти умови (6) і поставлена задача має
нескінченну множину рішень.
K

A

Y3

Y/A1

Y1

B
0
L
Рис. 1. Визначення множини оптимальних точок на карті ізоквант та ізокост для двофакторної лінійної ВФ (ізокості АВ
відповідають сукупні витрати С = К + L, а ізокванти задовольняють нерівність Y3 > Y/A1 > Y1)

Оскільки граничні продукти виробничих факторів у даному випадку співпадають (A1 = A2), то
гранична норма заміщення ресурсів MRS для лінійної ВФ в умовах оптимальної фондоозброєності дорівнює
одиниці й рівняння рівноваги виробника приймає вигляд МРK = МРL. При цьому максимум продукції у
вартісному вираженні дорівнює Ymax = A1С.
2. Функція Леонт’єва. Нехай тепер операційна діяльність виробника досить точно моделюється
функцією Y  min  K ; L  , де с1, с2 – питомі витрати відповідного фактора у вартісному виразі (0 ≤ с1 –
c c 
 1 2
фондомісткість одиниці продукції, 0 ≤ с2 – трудомісткість одиниці продукції). Це так звана ВФ з нульовою
еластичністю заміщення факторів, або функція Леонт’єва. Запишемо умову максимізації випуску продукції
при заданих загальних витратах капіталу:
K L 
Y  min  ;   max
 c1 c 2 

С=К+L
(10)
Оскільки при фіксованих загальних витратах капіталу С витрати на виробничі фонди K і на оплату
праці L зв’язані між собою оберненою залежністю, то очевидно, що максимін ВФ Леонт’єва буде досягатись
при рівності відношень, що знаходяться в дужках цільової функції системи (10). Тому вона набуває вигляд:
K
L

c1
c2
С=К+L
(11)
Її рішенням є наступні співвідношення, що забезпечують максимізацію випуску продукції при
заданих загальних витратах капіталу:
K
c
c1
c2
(12)
; LC
.
 1; K C
L
c2
c1  c 2
c1  c 2
Ізокванти ВФ з нульовою еластичністю заміщення факторів задаються рівняннями K = c1Y; L = c2Y.
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На графіку всі вони перетинаються на прямій, що описується першою з формул (11) – рівнянням
оптимальної фондоозброєності. А самі ізокванти представляють собою пари взаємно перпендикулярних
відрізків, паралельних осям координат (рис. 2).
K
Y1

Y2

Y3

K
c
 1
L
c2

D

E

0
L
F
Рис. 2. Визначення оптимальної точки на карті ізоквант та ізокост для двофакторної ВФ Леонт’єва (ізокості DEF відповідають
сукупні витрати С = К + L, а ізокванти задовольняють нерівність Y3 > Y2 > Y1).

На рис. 2 координати точки Е відповідають другому й третьому рівнянням (12). У цій точці
максимальний випуск продукції при заданих витратах С дорівнює
C
(13)
Ymax 
.
c1  c2
І навпаки, якщо заданий певний обсяг продукції Y, котрий потрібно виробити, то загальні витрати капіталу
визначаються за формулою
С = Y(c1 + c2).
(14)
Знайдемо для ВФ Леонт’єва граничні продукти кожного фактора в умовах оптимальної
фондоозброєності:
 K 1 L 
K L 
MP K  min 
;   min  ;  
c2 
 c1
 c1 c 2 
 K L 1
K L 
  min  ;  
MP L  min  ;
c
c
2
 1

 c1 c 2 

L
L

 0;
c2 c2
K K

 0.
c1 c1

(15)

Це означає, що граничні продукти кожного фактора співпадають, тобто рівняння рівноваги
виробника приймає вигляд МРK = МРL = 0, а гранична норма заміщення ресурсів MRS для ВФ Леонт’єва в
даному випадку представляє собою невизначеність типу 0/0.
Висновки. Порівняння параметрів розглянутих ВФ показує, що в умовах оптимальної
фондоозброєності вони поводять себе схоже, але не тотожно. При цьому можна стверджувати, що гранична
норма заміщення факторів лінійної ВФ MRS дорівнює одиниці, а їх граничні продукти співпадають, тобто
рівняння рівноваги виробника в даній ситуації має вигляд МРK = МРL. Це означає, що одна грошова одиниця
(100, 1000, 10000 … грн.), спрямована у виробничі фонди, буде забезпечувати зменшення витрат праці на
точно таку ж грошову одиницю при умові незмінності випуску продукції. А невиконання співвідношення
MRS = 1 можна розглядати як сигнал про порушення оптимальної фондоозброєності, тобто про певні
диспропорції при вкладенні коштів у агреговані виробничі фактори «капітал» і «праця».
Так, якщо MRS > 1, то це буде свідчить про те, що фактична фондоозброєність перевищує
оптимальну й можна говорити про надмірні витрати капіталу, що спрямований у виробничі фонди, в
порівнянні з коштами на оплату праці. Тобто виробнику, наприклад, підприємству, слід скоротити основні
виробничі фонди, витрати на сировину, матеріали тощо. Або підвищити фонд оплати праці за рахунок
залучення додаткових робітників, посилення їх матеріального стимулювання. Ясно, що у випадку MRS < 1
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управлінські рекомендації дзеркально протилежні: підприємству потрібно нарощувати фондоозброєність
живої праці.
Для ВФ Леонт’єва рівняння рівноваги виробника в умовах оптимальної фондоозброєності теж має
вигляд МРK = МРL, однак у даній ситуації величину MRS визначити неможливо внаслідок особливостей
функції з нульовою еластичністю заміщення факторів.
На нашу думку, отримані параметри і висновки можуть служити додатковими корисними
орієнтирами під час практичного застосування лінійної ВФ і функції Леонт’єва в процесі економікоматематичного моделювання операційної діяльності вітчизняних виробників.
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